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1 Sammanfattning
Pendelbåtstrafiken består idag utav tre befintliga linjer, linje 80 (NybrokajenFrihamnen), linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen), samt linje 82
(Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd). Nuvarande tre trafikavtal går ut
under perioden 2017-2022. Till följd av avtalstiderna i nuvarande avtal och en
avsikt att harmonisera och synka framtida avtal, i enlighet med E30
övergripande principer, kommer linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) att
upphandlas med ett kortare avtal under en interimsperiod från 2017 till 2020
med en eventuell flexibel förlängning.
E30 A, syftar till att ge underlag till beslut kring affärsinriktningen för
trafikavtalet för upphandling av interimstrafik på linje 81 (RopstenTranholmen-Storholmen). Interimsavtalet ska löpa tills en avtalssynkning kan
ske med övriga pendelbåtslinjer i Stockholm.
Med anledning av den förhållandevis ringa avtalskostnaden kommer det
föreslås att trafiknämnden delegerar till förvaltningschef att inom ramen för
delegationsordningen upphandla trafiken i enlighet med förslag i
beslutsunderlag.
År 2015 var antalet påstigande resenärer på linjen över 44 000 och antalet
utbudstimmar var 1970. Resandet har ökat de senaste åren.
Trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik på vatten 2013 anger att
inriktningen är att ändra taxan på linjen från WÅAB till SL. Beslut om detta tas
av landstingsfullmäktige. I samband med en taxeändring kommer trafik från
Storholmen (saknar fast förbindelse) att införas även under perioder med is.
Det finns konkreta idéer på att lägga om linjesträckningen för att optimera
turtäthet och genom en attraktivare rutt kunna höja antalet resenärer. I aktuell
studie har en enkätundersökning gjorts med mantalsskrivna på Storholmen och
Tranholmen. En dialog har inletts med kommuner avseende trafiken. Vidare
bearbetning av enkätsvaren och ytterligare dialog med berörda kommuner kan
innebära förslag om ändring av linjesträckning under interimsavtalets löptid.
Affärsinriktningen i interimsavtalet föreslås innehålla följande principer:
• Produktionsersättning med utbrutna komponenter för administration
och bränsle.
• Vite vid låg kundnöjdhet.
• Avtalstid från 2017-04-12 till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning.
• Villkor om att linjedragningen kan ändras under avtalstiden.
• Ansvar för trygghetsfrågor flyttas från leverantör till trafikförvaltningens
egen trygghetscentral, TryggC.
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2 Inledning och bakgrund
I Stockholm bedrivs stadsnära kollektivtrafik på vatten. Trafiken benämns
pendelbåtstrafik och består av tre nuvarande linjer:
• Linje 80 (Nybrokajen-Frihamnen)
• Linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen)
• Linje 82 (Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd)
Nuvarande tre trafikavtal avseende pendelbåtstrafik i Stockholms län går ut
under perioden 2017-2022. Med anledning av de tre avtal som löper ut
genomförs nu en utredning- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer.
Studien har p.g.a. komplexitet och beroenden till andra studier delats upp i flera
delar. Uppdelningen möjliggör en helhetssyn över pendelbåtstrafiken under
perioden 2017-2020.
E30 principer
E30 A
E30 B

E30 C

beslut i trafiknämnden april 2016. Berör affärsinriktning
trafikaffärer pendelbåt.
beslut i april 2016. Berör interimsavtal för linje 81.
beslut i trafiknämnden maj 2017 då frågan om tonnaget
blivit beslutad. Berör affärsinriktning för alla
pendelbåtslinjer.
beslut senast under 2019. Berör försökslinjerna efter
utvärdering och en eventuell permanent etablering.

Aktuell rapport avser, E30 A, berör affärsinriktningen för interimsavtal på linje
81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) innan en avtalssynkning med övrig
pendelbåtstrafik kan realiseras.
I tabell 1 ses nuvarande avtalstider.
Nuvarande Linjer
80 (Frihamnen – Nybroplan)
81 (Ropsten-TranholmenStorholmen)
82 (Djurgårdslinjen)
Tabell 1

Avtal min

Avtal max

Ev. harmonisering

2017-03-31

2019-12-31

2019-12-31

2016-01-10

2017-04-11

2019-12-31

2018-04-16

2022-04-16

2019-12-31
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Nedan ges en kort nulägesbeskrivning av pendelbåtlinjen 81
Linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) körs med ett uppehåll för perioden
med is. Linjens sträckning visas i figur 1. År 2015 var antalet utbudstimmar
1970 och trafiken körs med ett ordinarie leverantörsägt fartyg samt ett
reservtonnage delat med linje 80 (Frihamnen – Nybroplan). Unikt med denna
linje är att den trafikerar året om bebodda öarna Storholmen och Tranholmen
som inte har någon fast förbindelse eller statlig vägfärja.

Figur 1

3 Studiespecifika förutsättningar
3.1 Styrande instruktioner
Trafikförsörjningsprogrammet är det strategiska dokument som skall styra
regionens kollektivtrafik. Dokumentet är en följd av det den nya
kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012. Stockholms läns landstings
trafikförsörjningsprogram bygger på nationella transportpolitiska mål samt
regionala och lokala mål inom samhällsbyggnadsområdet: RUFS 2010,
landstingets miljömål, strategiska dokument för kollektivtrafiken och
kommunala översiktsplaner.
Programmet har en kompletterande del för kollektivtrafik på vatten. Samma
målsättningar gäller för kollektivtrafik på vatten som för övrig kollektivtrafik.
Det kompletterande dokumentet Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län – Kollektivtrafik på vatten september 2013 utgår från samma
mål men förtydligar vilka delar som är mest relevanta för den vattenburna
kollektivtrafiken. Stadsnära pendelbåtstrafik och skärgårdstrafik är två helt
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olika trafikslag med olika syften och förutsättningar. För L81 (RopstenTranholmen-Storholmen) är dock målformuleringar för både pendelbåtstrafik
och skärgårdstrafik tillämpliga. Enligt det kompletterande
trafikförsörjningsprogrammet definieras skärgårdstrafik som trafik till öar utan
fast broförbindelse eller statlig vägfärja mellan Arholma i norr och Landsort i
söder. Storholmen och delvis Tranholmen, som trafikeras av L81 (RopstenTranholmen-Storholmen) kan enligt denna princip sägas utgöra skärgårdstrafik
med tillhörande målformuleringar.
De viktigaste målsättningarna handlar om restider, kostnader, miljö och
tillgänglighet. Syftet med kollektivtrafiken är att öka andelen kollektivtrafik av
de totala motoriserade resorna. Detta skall uppnås genom attraktiva resor,
tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- och
hälsopåverkan.
Från de båda trafikförsörjningsprogrammen har ett antal mål lyfts fram som
E30A specifikt måste ta hänsyn till:

•

Grundläggande för möjligheten att bedriva pendelbåtstrafik är att den
kan mäta sig tidsmässigt med andra alternativ. Därför är det angeläget
att linjerna utformas som genvägar över vattnet alternativt att båtarna
tillåts att hålla en hastighet på de inre vattenvägarna så att de kan
utgöra ett realistiskt alternativ till annan trafik. Det är viktigt att
pendelbåtstrafiken kan bidra till förbättrade restider och uppfyllande av
de mål för restidskvoter som antagits i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

•

De mål som satts upp i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
avseende restider, kollektivtrafikandel, miljö, jämlikhet och ekonomisk
effektivitet bör så långt som möjligt gälla likvärdigt för denna trafik som
för kollektivtrafik på väg och spår. Detta innebär att kollektivtrafik på
vatten kan bidra till att knyta samman regionen, skapa bättre restider,
öka kollektivtrafikandelen mm.

•

Upphandlad trafik ska inte störa redan fungerande kommersiell
kollektivtrafik. Det allmänna ska stå för en fungerande helhet, men det
innebär inte att all kollektivtrafik ska genomföras med allmänna medel.
Det är viktigt att komma ihåg att det redan finns en existerande marknad
med flera intressenter inom kollektivtrafik på vatten. Samhällsnyttan
måste vägas mot lagens mening. Den kommersiella kollektivtrafiken ska
hjälpa till att uppfylla satta mål.
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I skärgårdspolitiskt program för Stockholms Läns Landsting rapport 4:2010
finns trafiken på linje 81 omnämnd. Det står att trafiken skall utvecklas till att
omfatta även perioder med is, men att prioriteringar måste ytterligare
övervägas.
3.2

Affärens komponenter
Nedan listas de komponenter som berörs och analyseras i E30 A:
• Avtalstid
• Ansvar för trygghetsfrågor
• Ersättningsmodell
• Utbudstimmar
Trafikavtal innefattar även andra komponenter, vilka inte analyserats i denna
del av E30A då dessa delar inte kommer att ändras från nuvarande avtal. Dessa
listas nedan:
• Trafikdrift, strategisk trafikplanering
• Trafikdrift, operativ trafikplanering samt trafikproduktion
• Fordon, ägande och investering samt underhåll
• Depåer, ägande, drift och underhåll
• Stationer/bryggor/terminaler och övrig infrastruktur på land, ägande,
drift och underhåll
• Trafikledningscentral, ägande och drift
• Trafikinformation
• Marknadsföring, lokal och central
• Trafikslagsgemensamma funktioner
• Teknisk utrustning för trafikslagsgemensamma funktioner, ägande och
underhåll

3.3

Tidigare genomförda utredningar/studier
Nedan listas de genomförda utredningar projektet funnit relevanta för E30 A.
• I TN 2014-0087 ”Beslut om förstudie inför upphandling av nya
trafikaffärer för Stockholms skärgård (nedan kallad E29)”
• Trafiknämnd 2014-10-07, beslutade att trafikförvaltningen genom en
särskild förstudie ska se över det landstingsägda strategiska tonnaget.
Behovet av ett modernt pendelbåtstonnage som uppfyller dagens, och
kommande, krav på miljö och tillgänglighet är stort. Detta utreds dock i
separat parallellt pågående studie: Förstudie om ett modernt
pendelbåtstonnage samt strategiskt skärgårdstonnage TN2015-0554
(fortsättningsvis förkortad tonnagestudien).
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 maj 2015, TN 2015-0554
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4 Upplägg av utredning
4.1 Syfte och mål
Syftet med studien är att affärsinriktningen ska leda till en effektiv upphandling
och förvaltning av interimsavtalet för linje 81 (Ropsten. TranholmenStorholmen) som leder till, en attraktiv trafik och bra kundservice, hållbar och
kostnadseffektiv trafik samt en bra affär för trafikförvaltningen sett ur ett
livscykelkostnadsperspektiv.
Målet med studien är att ta fram underlag inför beslut om affärsinriktning i
interimsavtalet utifrån de övergripande målen i det aktuella trafikområdet.
Studien skall även övergripande besvara hur målen för affärerna på bästa sätt
uppnås genom anpassning av affärernas upplägg utifrån aktuellt områdes
karaktär och marknadens möjligheter.
Projektspecifika mål för trafikaffärer:
• Föreslå inriktning för ny trafikaffär som tar sikte mot ett ökat resande
och bidrar till en attraktiv pendelbåtstrafik.
• Föreslå inriktning för ny trafikaffär som säkerställer ett långsiktigt tänk
avseende pendelbåtstrafiken.
• Väl underbyggt affärsupplägg och affärsinriktning som underlag för
trafikpliktsbeslut och sedermera upphandling av nytt interimsavtal för
pendelbåtstrafiken på linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen).
• Upplägg och inriktningar som ger en effektiv upphandling, attraktiv och
kostnadseffektiv trafik för trafikförvaltningen.
4.2 Metodik
En viktig del i utredningen är att säkra den erfarenhet som finns inom
trafikförvaltningen om berörda områden, tidigare genomförda upphandlingar
samt förvaltning av liknande trafikavtal i syfte att säkerställa en bättre och
smartare affärsinriktning för det specifika området. Dessa nyckelpersoner har
intervjuats i studien och de ingår i utredningens arbetsgrupp.
Berörda kommuner involveras i diskussionen bland annat rörande
förväntningar och krav på framtidens trafik samt angående bryggor, kajer och
väderskydd.. Boende på öarna Tranholmen och Storholmen har hörts i en
enkätundersökning om deras uppfattning om trafiken på linjen.
4.3 Avgränsning
Studien har haft följande avgränsningar:
• Studien omfattar befintlig pendelbåtslinje 81 (Ropsten-TranholmenStorholmen).
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•

•

•

Frågan avseende övergång till SL-taxa för linje kommer att drivas
separat enligt trafikförvaltningens beslutsordning för taxeändringar. Det
finns dock en påverkan på E30 A varför frågan berörs i studien.
Frågan om trafikpliktsbeslut drivs parallellt med aktuell studie för att
möjliggöra en upphandling av interimsavtalet. Beslutet är av vikt för
denna studies genomförande.
Kommunen ansvarar för bryggor/hållplatser/väderskydd vilket inte
ingår i trafikaffären.

5 Mål, utvärderingsparametrar och krav
Uppdragets mål och vägledande principer har härletts från vision och
övergripande mål i regionalt trafikförsörjningsprogram1. Målbilden uppnås
genom trafikförvaltningens strategier rörande affär, trafik, infrastruktur,
kommunikation samt hållbar utveckling 2. Dessa beskriver övergripande och
framåtblickande strategiska principer för verksamheten.
De övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet; attraktiva resor,
tillgänglig och sammanhållen region och effektiva resor med låg miljö- och
hälsopåverkan har verkat som utgångspunkt för detta uppdrag och nedbrytning
i inriktningsspecifika effektmål enligt handbok för studier.
Effektmålen för E30 A är:
• Ökat resande
• Optimera linjesträckning i syfte att korta restiden vilket i sin tur kan
möjliggöra tätare avgångar (optimerad turtäthet – optimerad kapacitet –
optimerad rutt).
• Ökad kostnadseffektivitet (kostnader och intäkter) för både beställaren
och utövaren ökat fartygsutnyttjande inom och mellan olika linjer).
• Högre grad av tillgänglighet (barnvagnar, cyklar, rullstolar) samt ökad
jämställdhet genom SL-taxa.
• Uppfylla trafikförvaltningens miljömål avseende förnyelsebart bränsle
• Fortsatt hög kundnöjdhet (>80%)

1
2

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholm län, LS 1207-0962 (TN 1201-0032)
Strategier för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län, TN2-2013-00543
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6 Nulägesbeskrivning och önskat läge
6.1 Kortfakta om trafikslaget
Resandet på linjen har ökat under senare år. Antal påstigande och årlig
förändring i procent ses i tabell 2.

Linje 81 (RopstenTranholmenStorholmen)
Förändring L81
Tabell 2

2011

2012

2013

2014

2015

31 413

36 024
15%

35 835
-1%

42 780
19%

44 739
5%

Enligt trafikförsörjningsprogrammet finns en uttalad vilja om att ändra taxan
från WÅAB till SL. I samband med detta ökar kraven på året-runt-trafik.
Storholmen har ingen fast förbindelse med resten av staden och trafik även
under perioden med is är därför eftersträvansvärd. Övriga bryggor på den
ordinarie linjesträckningen har alternativ förbindelse med resten av
kollektivtrafiken. Trafikering av dessa bryggor under perioder med is är därmed
inte nödvändig.
Linjen utgår idag från en kajplats sydöst om Lidingöbron. Detta innebär att
fartygen måste köra under bron. Eftersom bron har en mycket begränsad
seglingsfri höjd behöver tonnaget på linjen dimensioneras därefter, vilket
begränsar utbudet av passande fartyg.
6.2 Nuvarande trafikavtalet
I tabell 3 ses en översikt över nuvarande trafikavtalet.
L81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen)
Avtalstid
Tonnage

Bränsle
Leverantör
Vintertrafik
Varumärke
Övrigt
Tabell 3

2014-04-17 till 2016-01-10 med möjlighet till 16 mån förlängning. I dagsläget
förlängd till 2017-04-11
1st leverantörsägd konventionell
1st leverantörsägd reserv
(delad med L80)
100% fossil diesel
Utö Rederi AB/
Rederi AB Ballerina
Nej, inte mellan 10e januari och 15e april
WÅAB
Avtalet är ett interimsavtal. Beställaren planerar och beslutar tidtabell.
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6.3 Erfarenheter från dagens avtal och verksamhet
Trafikavtalen förvaltas av Sjötrafiksektionen på trafikförvaltningen, och de avtal
som rör pendelbåtstrafik förvaltas av affärsområdet pendelbåtar och gods. En
affärsförvaltare har ansvaret för flera avtal. Därtill finns specialister inom de
olika områdena som ingår i avtalet såsom tonnage, miljö, säkerhet,
kommunikation, IT m.fl.
Förvaltning och uppföljning av linjen är enkel då ersättningen är baserad på
produktion samt att det är beställaren som fastslår tidtabell. Linjen var en del
utav den tidigare avbrutna skärgårdsupphandlingen vilket betyder att denna
pendelbåtslinje fortfarande har WÅAB-taxa och -skyltning. Detta försvårar
arbetet med att skapa en helhetslösning för all pendelbåtstrafik.
Förvaltningsarbetet blir svårare då budgeten för pendelbåtstrafiken ligger i två
olika bolag. Enligt Trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik på vatten
2013 är inriktningen att ändra taxa från WÅAB till SL. Detta skall dock beslutas
av landstingsfullmäktige.
Leverantören är generellt sett nöjd med nuvarande avtal. Resenärernas
uppfattning om trafiken är överlag mycket god. Enligt senast genomförda
studie3 är kundnöjdheten mellan 96 och 98 % för linje 81 (RopstenTranholmen-Storholmen).
6.4

Resultat av enkät

Trafikförvaltningen har utrett en ändring av den ordinarie linjesträckningen för
att minska restid, öka turtäthet och därmed öka resandet. För att undersöka de
boendes uppfattning om linjen och eventuella ändringar av taxa och
linjesträckning har trafikförvaltningen anlitat ett undersökningsföretag för att
genomföra en enkät med de mantalsskrivna på Storholmen och Tranholmen.
Enkäten har presenterat befintlig linjesträckning samt två alternativ med
ungefärliga restider. Se figur 2, 3 och 4. Svarande har ombetts rangordna
alternativen. Vidare innehåller enkäten frågor om föreslagen taxeförändring och
vilken typ av biljett som svarande använder idag. Enkäten innehåller dessutom
mer allmänna frågor om resande och hur linjen skulle kunna förbättras.

3
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Figur 2. Nuvarande linjesträckning, alternativ 1

Figur 3. Alternativ 2
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Figur 4. Alternativ 3

Enkäten fick 265st svar av totalt 374 utskickade. Avseende linjesträckning fick
Alternativ 1 högst genomsnittligt betyg medan alternativ 3 har högst andel
positiva betyg, se figur 5. Det senare föredras i högre utsträckning av boende på
Tranholmen medan alternativ 1 är mer populärt på Storholmen.

Figur 5. Enkätsvar om de olika linjesträckningarna.

Hälften av de svarande uppger att om de får välja så är alternativ 3 det som
passar dem bäst. En av tre föredrar alternativ 1. De svarande har fått möjlighet
att rangordna de alternativ de vill prioritera vid en trafikomläggning. En klar
majoritet vill prioritera turtätheten i första hand. I andra hand så vill drygt
hälften prioritera en förkortning av restiden, se figur 6.
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Figur 6. Enkätsvar om prioriteringar på linjen.

En tydlig majoritet (sju av tio) är positiva till en övergång till SL-taxa.
2/5 av de svarande använder sig av privat båt dagligen/nästan dagligen. Nästan
lika många gör det någon/några gånger i veckan. Detta visar på en stor potential
att locka över resenärer och därmed öka kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna.
Bland de öppna svaren och kommentarerna finns många och skilda
uppfattningar. Åsikter som återkommer eller ny fakta presenteras nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.5

Ett stopp vid Stocksund önskas. Här hämtar boende på Tranholmen sin
post och har sina parkeringar.
Frösvik brygga har betydelse för förskolan Tranbär på Tranholmen då de
åker på utflykt dit varje eller varannan vecka.
Många anser att turen är för långsam och bryggorna för många, speciellt
på Storholmen.
Kvällsturer önskas och året runt trafik önskas.
Stopp vid Djursholms torg istället för Ekudden uppskattas av många.
Frösvik är ett uppskattat stopp för friluftsliv, men ej för pendling.
Båten kör för långsamt.
Det ligger en krog vid Storholmen Östra och detta är ett uppskattat
stopp.
En väntkur skulle uppskattas i Ropsten.
Åsikterna kring antal stopp på Storholmen och vilka stopp som bör
prioriteras går isär.
Åsikterna kring WÅAB kontra SL taxa går isär. Det förefaller finnas ett
stöd för SL taxa om turtätheten ökar.

Dialog med kommuner

Linjen berör kommunerna Stockholm, Danderyd, Lidingö och Vaxholm. Under
projektet förs en löpande dialog med kommunerna om att förbättra
tillgängligheten för detta trafikslag. Ett första steg på den vägen är att träffa
avsiktsförklaringar med samtliga brygg- ägare/förvaltare.

16(22)
Strategisk utveckling
Affärsutveckling

RAPPORT
2016-03-10

Diarienummer

TN 2015-0554
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

6.6 Önskemål inför kommande avtal
Dagens avtal för pendelbåtstrafiken är olika utformade affärsmodeller. För att
underlätta förvaltningen av avtalen är en harmonisering av trafikavtalen
önskvärd utifrån affärsinriktning, ersättningsmodell, viten, incitament, ägande
av tonnage, tidtabellsplanering, etc. Vidare bör ansvaret för affären, dess
budget, varumärke, intäkter, och taxa vara enhetligt inom pendelbåtstrafiken,
med andra ord så bör detta vara SL. Riktlinjen är att taxa styr varumärke och
därmed vilket bolag som ansvarar för trafiken. SL taxa på pendelbåtstrafiken är
även ett tydligt mål från trafikförsörjningsprogrammen.
Linjedragningen för L81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) bör optimeras för
snabbare turer, fler resenärer och högre turtäthet.
Trafikförvaltningen förespråkar en trafik under perioder med is genom trafik
direkt från Storholmen till brygga på Lidingö. Denna sträcka är kort och fartyget
undviker passage under Lidingöbron. På sikt kan isgående landstingsägt
tonnage från Djurgårdslinjen (linje 82) användas för detta ändamål. I dagsläget
är dock tillgången till dessa djurgårdsfärjor osäker då de ingår i nuvarande
trafikavtal för Djurgårdslinjen. Detta avtal kan avbrytas först 2018-04-16. Till
dess att djurgårdsfärjorna kan användas förespråkar projektet att leverantörsägt
isgående tonnage används.

7 Utredning av inriktning
Utredningen av affärsinriktning utgår från de effektmål E30 utredningen
identifierat enligt kapitel 5. Dessa är framtagna utifrån trafikförvaltningens
vägledande principer och övergripande mål i regionalt
trafikförsörjningsprogram4.; attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen
region och effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan.
7.1 Affärskomponenter
Analysen som genomförts presenteras i nedan uppdelade komponenter. Varje
komponent avslutas med en rekommendation. Slutligen ges en
sammanställningen över affärens komponenter och föreslagen
ansvarsfördelning.
7.1.1 Avtalstid
I val av lämplig avtalstid bör hänsyn tas till både leverantör och beställare. För
båda parter innebär en längre avtalstid mindre risk och mindre total
4

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholm län, LS 1207-0962 (TN 1201-0032)
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administration men samtidigt inlåsningseffekter. Avtalet som skrivs kommer
vara ett interimsavtal för att möjliggöra en synkronisering med övriga
trafikavtal för pendelbåtar. Syftet är att möjliggöra ett framtida avtal där alla
linjer inbegrips för att skapa samordningsvinster och kostnadseffektivitet.
Rekommendation avtalstid
•

Avtalstiden för kommande interimsavtal på linje 81 bör vara från utgången av
nuvarande avtal, 2017-04-12 till första möjliga synkdatum 2020-01-01. För att få
marginal till möjliga förseningar av synkdatum bör avtalet innehålla optioner om
förlängning med 2 år med flexibel uppsägning.

7.1.2 Ansvar för trygghetsfrågor
För närvarande ansvarar varje trafikleverantör för tryggheten ombord samt vid
bryggor. I den nya affärsinriktningen för pendelbåtstrafiken föreslås att detta
ansvar överlåts till trafikförvaltningens egen trygghetscentral, kallad TryggC.
TryggC:s uppdrag är att stödja trafikentreprenörerna i trygghetsrelaterade
ärenden. De har tillgång till trygghetskameror vid stationer och terminaler.
TryggC:s operativa ansvar är att koordinera trygghetsresurser vid larm och
incidenter och TryggC är den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera
trygghetsrelaterade frågor för resenärer och personal inom kollektivtrafiken. Att
lägga till linje 81 till deras arbetsområde påverkar kostnaden marginellt vilket
ger en kostnadsbesparing för trafikförvaltningen.
Ändringen kommer leda till ökad kostnadseffektivt i trafikavtalet och större
samordning mellan trafikslag inom trafikförvaltningen. Den operativa
säkerheten ombord fartygen kommer alltjämt ytterst vara befälhavarens ansvar.
TryggC kommer att bli en god samarbetspartner till ombordpersonalen i
trygghetsrelaterade frågor.
Rekommendation ansvar för trygghetsfrågor
•

Ansvar för trygghetsrelaterade frågor överförs från trafikleverantör till TryggC.

Effektmål som uppfylls av att TryggC tar över ansvaret för trygghetsrelaterade
frågor är det om kostnadseffektivitet samt det om ett effektivare transportslag
med en tydlig ansvarsuppdelning, i och med att trafikavtalet görs mer renodlat.
Inriktningen följer trafikförvaltningens strategiska principer om optimal
riskfördelning, rådighet över strategiska tillgångar samt agerande utefter en god
förståelse för leverantörsmarknaden.
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7.1.3 Utbudstimmar
Dagens utbudstimmar för grundtrafiken är 1970 per år. I nuläget räcker detta
utbud för att erbjuda en trafik bestående av 6 turer varje dag. Trafik mellan
Storholmen och Lidingö under perioder med is kommer att innebära
tillkommande utbudstimmar. Beräkningar tyder på 3000 timmar per år. I dessa
timmar inkluderas åretrunt trafik samt ett ökat utbud vid övergång till SL-taxa.
7.1.4 Ersättnings- och incitamentsmodell
Produktionsersättning - Trafikersättning per utbudstimme. Ersättning betalas
per timme för utförd trafik och kan vara indexreglerad efter både
konsumentprisindex och index för personalkostnader. Personal är en
leverantörs största kostnadspost. Ännu mer precision kan uppnås med denna
komponent om den är varierad efter personalkostnad över dygnet och över året.
Icke rörliga kostnader såsom administration, kajavgifter och försäkringar kan
med fördel brytas ur till egna ersättningsposter. Beställaren skall dock ha i
beaktan att dessa kostnader betalas helt av beställaren, även i de fall rederiet
lyckas få andra parallella uppdrag. Då denna modell även används i E29 så
bidrar den till ett harmoniserat arbetssätt på Sjötrafiksektionen
Kundnöjdheten är idag mycket hög (över 90%) och bedöms inte behöva höjas
ytterligare. Detta har uppnåtts utan särskilda ekonomiska incitament och
sådana bedöms därmed inte behövas i framtiden heller. Däremot förordas viten
kopplad till låg kundnöjdhet vars nivå bedöms vara under 80%. Över 80%
säkerställer att leverantören sätter resenären i fokus genom hög service och
därmed bidrar till en attraktiv resa.
Utbruten ersättning för bränsle - Bränsleersättning per driftstimme. Oftast
indexreglerad efter SPBI5. Lösningen lyfter en risk från trafikentreprenören och
minskar på så sätt det risktillägg denne lägger på en anbudssumma. Ger även
möjlighet att välja leverantör delvis med energieffektivitet som urvalsfaktor.
Utbruten ersättning för administration - Ersättning för administrativa
kostnader. Lösningen lyfter en kostnadspost från trafikentreprenören. Denna
kostnad är inte rörlig. Genom att lyfta ur denna ges en tydlighet i
kostnadsbilden. Beställaren slipper då betala mer för administration när den
beställer utökad trafik. Beställaren ska ha i beaktan möjligheten för
entreprenören att ta sidouppdrag.
Utbruten ersättning för kajavgifter - Kostnadsersättning för leverantörens
kajavgifter. Kajavgifter är inte en rörlig kostnad för entreprenören. Genom att
5

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
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lyfta ur denna ges en tydlighet i kostnadsbilden. Beställaren slipper då betala
mer för kajavgifter när den beställer utökad trafik. Beställaren ska ha i beaktan
möjligheten för entreprenören att ta sidouppdrag
De senaste årens ökning i pendelbåtsresenärer bedöms komma utifrån ökat
resandeunderlag och allmän ökad kännedom om båtlinjerna. Övergången till
SL-taxa på linje 81(Ropsten-Tranholmen-Storholmen) kommer troligtvis att
öka resandet. Detsamma gäller vid en optimering av rutt som kommer att korta
restiderna och därmed skapa en attraktivare resa för pendlare. De kommande
åren visar således att ett ökat resande med pendelbåt kommer att ske. P.g.a.
detta anses inte någon ersättningskomponent för att öka antal resande
nödvändig.
Sammanfattande rekommendation kring ersättningsmodell.
Rekommendation ersättningsmodell
•
•

Produktionsbaserad ersättning med utbruten bränslekomponent.
Utbruten ersättning för administration och kajavgifter om beställaren bedömer risken som
låg att ersättning går till att betala andra kunders uppdrag.

7.1.5 Föreslagen affärsinriktning och ansvarsfördelning per komponent
I tabell 4 listas de komponenter som berörs i affären samt förslag på
affärsinriktning. För de komponenter som inte analyserats i denna studie
rekommenderas att ansvaret i fördelas såsom i nuvarande avtal. Dessa
komponenter kommer att analyseras vidare i E30B med syfte att gälla vid
framtida synkning och harmonisering av alla pendelbåtsavtal.
Avtalstid
• Avtalstiden för kommande interimsavtal på linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen)
bör vara från utgången av nuvarande avtal, 2017-04-12 till första möjliga synkdatum 202001-01. För att få marginal till möjliga förseningar av synkdatum bör avtalet innehålla
optioner om förlängning med 2 år med flexibel uppsägning.
Ansvar för trygghetsfrågor
• Ansvar för trygghetsrelaterade frågor överförs från trafikleverantör till TryggC.
Ersättningsmodell
• Produktionsbaserad ersättning med utbruten bränslekomponent.
• Utbruten ersättning för administration och kajavgifter om beställaren bedömer risken som
låg att ersättning går till att betala andra kunders uppdrag.
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Övriga komponenter
• Övriga komponenter har inte analyserats i aktuell studie.
• Ansvarsfördelningen i interimsavtalet rekommenderas vara enligt nuvarande avtal.
• Dessa komponenter kommer att analyseras vidare i E30B och eventuella förändringar
kommer att gälla vid framtida synkning och harmonisering av alla pendelbåtsavtal.
Tabell 4

8 Konsekvensbedömning
8.1

Konsekvensbedömning

8.1.1 Ekonomiska konsekvenser
Analysen i bilaga 2 Ekonomi,, visar att en resandeökning de kommande åren på
linje 81 är realistisk beroende på införandet av SL-taxa och åretrunt trafik.
Linjeoptimering som ökar turtätheten skapar en attraktivare resa och
bedömning är att denna kommer att påverka resandet positivt.
Subventioneringsgraden är fortsatt mycket hög men kommer att minska den
dagen då alla avtal för pendelbåtlinjerna kan harmoniseras.
8.2 Riskanalys
Den komplexa situation som råder i dagsläget när flera faktorer är okända eller
ej beslutade gör det svårt att i dagsläget kunna rekommendera en
affärsinriktning som ska vara vägledande för kommande trafikaffärer. Att dela
upp utredningen i olika delar över tiden från 2016 fram till 2020 när de nya
avtalen kan harmoniseras, är den bästa möjligheten framåt för inte tappa
helhetsgreppet över pendelbåtstrafiken i Stockholms län. Därför behövs
interimsavtalet för L81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) fram till möjligt
harmonisering datum för alla linjer som är 20200101.
Konkurrenssituationen kan påverkas då detta avtal är relativt kort och
tillgången till tonnage är begränsat. Viss risk för ökade kostnader på kort sikt
men lägre kostnader på lång sikt när alla trafikavtal kan harmoniseras 2020.
Linjesträckningen idag är inte optimal men med små förändringar kan rutten
förändras till att bättre uppfylla effektmålen öka resandet. Hållplatser kan
flyttas till bytespunkt med koppling till annat trafikslag, andra kan tas bort då
antalet påstigande är ringa. Detta möjliggör ökad turtäthet och resan blir
attraktivare.
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9 Samlad bedömning och rekommendation
9.1 Sammanvägd bedömning av konsekvenser och risker
Trafikförvaltningens mål är att skapa attraktiva, tillgängliga och effektiva resor
inom kollektivtrafiken i Stockholms län. Pendelbåtstrafiken är relativt ny inom
kollektivtrafiken inom Stockholms län jämfört med buss, tunnelbana, pendeloch lokaltåg.
Syftet med E30 är att ta ett helhetsgrepp över kollektivtrafiken på Stockholms
inre vatten. Det är därför vår samlade bedömning att utredningen ska pågå till
dess att alla avtal för linjerna 80, 81 och 82 kan harmoniseras och optimeras för
en attraktiv, hållbar och kostnadseffektiv pendelbåtstrafik.
2020 är första möjliga harmoniseringsdatum för alla linjer och det innebär att
för linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) måste en upphandling av ett
interimsavtal ske mellan tiden 201704-20191231. Då avtalet är av mindre
omfattning bedöms detta kunna ske inom förvaltningens delegationsordning.
9.2

Rekommendation

Förslag om att upphandla interimstrafik på linje 81 (Ropsten-TranholmenStorholmen) och att detta delegeras till förvaltningschefen.
Förslag om att anpassa interimsavtalet på linje 81 (Ropsten-TranholmenStorholmen) för att under avtalets löptid kunna ändra linjesträckningen.
Förslag om att affärsinriktningen för interrimsavtalet på linje 81 (RopstenTranholmen-Storholmen) blir enligt tabell 5.
Förslag om att fortsätta utreda en optimering av linjesträckningen för
pendelbåtslinje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) genom vidare dialog
med berörda kommuner och analys av enkätsvar.
Förslag om att vid en övergång till SL-taxa utöka trafiken vid isläge genom att
inrätta matartrafik med initialt leverantörsägt tonnage, och senare med
landstingsägda djurgårdsfärjor. Trafiken ska ske mellan Storholmen och brygga
på Lidingö.
9.3

Förslag till försatt arbete

Beslutad inriktning samt beslut om allmän trafikplikt ger trafikförvaltningen
nödvändiga förutsättningar att kunna arbeta vidare med anskaffningsbeslut och
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efter att detta godkänts i trafiknämnden därpå̊ inleda upphandlingen inklusive
att ta fram förfrågningsunderlag och fatta tilldelningsbeslut.

10 Bilagor
Bilaga 1 Ekonomi – E30A
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1 Sammanfattning
Pendelbåtstrafiken består idag utav tre befintliga linjer, linje 80 (NybrokajenFrihamnen), linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen), samt linje 82
(Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd). År 2015 var antalet påstigande
resenärer inom pendelbåtstrafiken över 3,4 miljoner och antalet utbudstimmar
var över 22 000. Resandet har ökat markant senaste åren beroende på bl.a.
taxeändring på Djurgårdslinjen och ökat boende längs med Stockholms inlopp.
Utrednings- och planeringsstudien har på grund av komplexitet och beroenden
till andra studier delats upp i flera delar i syfte att kunna behålla en helhetssyn
över pendelbåtstrafiken. Delrapporterna benämns respektive E30 övergripande
principer, E30 A, E30 B, E30 C.
Aktuell delrapport, E30 övergripande principer, har målsättningen att ge
underlag till beslut kring principiella komponenter i affärsinriktningen för
trafikavtalen. Detta utifrån trafikförvaltningens övergripande mål om bl.a. ökat
resande, attraktiv och kostnadseffektiv trafik samt långsiktig och hållbar
utveckling.
Utredningen har visat på beroendet till frågan om ifall landstinget skall
investera i och äga modernt pendelbåtstonnage. Förslagen principiell inriktning
i denna studie är framtagen utifrån tre olika ägande scenarier för att behålla
helheten och minimera risken.
Affärsinriktningen i framtida trafikavtal föreslås baseras på följande principer:
• En avtalsavdelning med ökade möjligheter till samordning mellan linjer
och riskminimering. Vid landstingsägt tonnage ett avtal emedan vid
leverantörsägt tonnage två avtal. Tonnagefrågan är i dagsläget under
utredning.
• Avtalstiden ska vara i relation till det som upphandlas. Om
landstingsägt tonnage avtalstid om cirka 10-15 år. Vid leverantörsägt
tonnage och samma kravbild som vid landstingsägt bedöms avtalstiden
behöva vara upp till 25 år möjligen kortare om det samtidigt finns
återköpsklausul i avtalet.
• Ansvaret för trygghetsrelaterade frågor övergår till SL:s interna
organisation Trygghetscentralen för att sänka kostnaderna och öka
samordningen inom trafikförvaltningen.
• Ersättningsmodell baserat på produktionsersättning.
Incitamentsbaserade ersättningsmodeller utreds vidare i E30 B.
• Tydlig kommunikation och marknadsföring om att pendelbåtstrafiken
går under SL-taxa är en förutsättning för attraktiv trafik och ökat
resande.
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1 Inledning
Nuvarande pendelbåtstrafik, under gällande avtal, är linjerna nummer
80,81,82. Avtalen för dessa linjer löper ut under perioden 2017-2022 och är i
behov av en studie inför upphandling. Studien kommer att ta fram förslag på
affärsinriktning för kommande nya trafikaffärer för linjerna.
Linje 80 Nybroplan-Nacka-Lidingö-Frihamnen
Antal resenärer per år (2015): ~519 256
Timmar i trafik (2015): ~ 12 140
Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4
(varav 3 är i daglig drift)

Linje 81 Ropsten-Tranholmen-Storholmen
Antal resenärer per år (2015): ~44 780
Timmar i trafik (2015): ~1 950
Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 1
Linjespecifikt: WÅAB-taxa idag. Vinteruppehåll januari-april.

Linje 82 Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd
Antal resenärer per år (2015): ~2 905 273
Timmar i trafik (2015): ~9 668
Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4
(varav 2 respektive 3 är i daglig drift)
Linjespecifikt: Flest antal resenärer under
perioden maj–september.
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2 Bakgrund och förutsättningar
I Stockholm bedrivs stadsnära kollektivtrafik på vatten. Trafiken benämns
pendelbåtstrafik och består av tre nuvarande linjer:
• Linje 80 (Nybrokajen-Frihamnen)
• Linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen)
• Linje 82 (Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd)
Nuvarande tre trafikavtal avseende pendelbåtstrafik i Stockholms län går ut
under perioden 2017-2022. Med anledning av, dels de tre avtal som löper ut
samt två försökslinjer1 som är under införande, och som eventuellt efter försök
och utvärdering ska ingå i ordinarie pendelbåtstrafik, genomförs nu en
utredning- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer. Studien har p.g.a.
komplexitet och beroenden till andra studier delats upp i flera delar.
Uppdelningen möjliggör en helhetssyn över pendelbåtstrafiken under perioden
2017-2020.
E30 principer

beslut i trafiknämnden april 2016. Berör övergripande
affärsinriktning avseende trafikaffärer för pendelbåtar.
E30 A
beslut i april 2016. Berör interimsavtal för linje 81,
Ropsten-Tranholmen-Storholmen.
E30 B
beslut i trafiknämnden preliminärt maj 2017 då frågan om
tonnaget blivit beslutad. Berör affärsinriktning för alla
pendelbåtslinjer.
E30 C
beslut senast under 2019. Berör försökslinjerna efter
utvärdering och beslut avseende en eventuell permanent
etablering.
Aktuell rapport avser den första delen, E30 övergripande principer, vilken i
huvudsak berör den övergripande affärsinriktningen för pendelbåtstrafiken.
Den är skriven utifrån dagsläget då utredningen gällande frågan om huruvida
landstinget ska investera i och äga nytt pendelbåtstonnage pågår. Utredning om
ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt skärgårdstonnage pågår
(hädanefter kallad tonnagestudien).
I tabell 1 ses nuvarande avtalstider för idag gällande trafikavtal pendelbåtar.
Nuvarande Linjer
80 (Frihamnen – Nybroplan)
81 (Ropsten-TranholmenStorholmen)
82 (Djurgårdslinjen)
Tabell 1

Avtal min

Avtal max

Ev. harmonisering

2017-03-31

2019-12-31

2019-12-31

2016-01-10

2017-04-11

2019-12-31

2018-04-16

2022-04-16

2019-12-31

Linje 85 (Kungsholmstorg-Söder Mälarstrand-Klara Mälarstrand) samt linje 89
(Ekerö-Klara Mälarstrand)
1
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Nedan ges en kort nulägesbeskrivning av pendelbåtlinjerna.
Linje 80 (Nybrokajen-Frihamnen) kallas även Sjövägen och har körts året runt
under trafikplikt sedan 2013. Linjens sträckning visas i figur 1. År 2015 var
antalet utbudstimmar 12 140 och trafiken bedrevs med 4 ordinarie
leverantörsägda fartyg samt ett delat reservtonnage med linje 81 (RopstenTranholmen-Storholmen).

Figur 1

Linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) körs med ett uppehåll för perioden
med is. Linjens sträckning visas i figur 2. År 2015 var antalet utbudstimmar
1950 och trafiken körs med ett ordinarie leverantörsägt fartyg samt ett
reservtonnage delat med linje 80 (Frihamnen – Nybroplan). Unikt med denna
linje är att den trafikerar året om de bebodda öarna Storholmen och
Tranholmen som inte har någon fast förbindelse eller statlig vägfärja.

Figur 2
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Linje 82 (Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd) är den klassiska
Djurgårdslinjen och körs året runt. Linjens sträckning visas i figur 3. År 2015
var antalet utbudstimmar 9 668 och trafiken bedrivs med 3 st. ordinarie och 1
st. reserv landstingsägda fartyg (djurgårdsfärjor).

Figur 3

Förutom de tre nuvarande pendelbåtlinjerna finns beslut i trafiknämnden om
att på försök införa ytterligare linjer, varav en redan haft trafikstart, som
hanteras i studie E30 C. Dessa linjer är:
• Linje 85 (Kungsholmstorg-Söder Mälarstrand-Klara Mälarstrand,
januari 2016 – januari 2018 +1 år möjlig förlängning)
• Linje 89 (Ekerö-Klara Mälarstrand, augusti 2016 – juni 2018)

3 Studiespecifika förutsättningar
3.1

Trafikförsörjningsprogrammet
Det kompletterande dokumentet Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län – Kollektivtrafik på vatten september 2013 utgår från målen i
huvudprogrammet men förtydligar vilka delar som är mest relevanta för den
vattenburna kollektivtrafiken. Stadsnära pendelbåtstrafik och skärgårdstrafik är
två helt olika typer av trafik med olika syften och förutsättningar. Aktuell studie
har fokuserat på målen för pendelbåtstrafiken.
För L81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) är dock målformuleringar för både
pendelbåtstrafik och skärgårdstrafik tillämpliga. Enligt det kompletterande
trafikförsörjningsprogrammet definieras skärgårdstrafik som trafik till öar utan
fast broförbindelse eller statlig vägfärja mellan Arholma i norr och Landsort i
söder. Storholmen och delvis Tranholmen kvalificerar sig enligt denna princip
för skärgårdstrafik med de målformuleringar som ingår enligt programmet.
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De viktigaste målsättningarna från de två programmen handlar om restider,
kostnader, miljö och tillgänglighet. Syftet med kollektivtrafiken är att öka
andelen kollektivtrafik av de totala motoriserade resorna. Detta skall uppnås
genom attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva
resor med låg miljö- och hälsopåverkan.
Från trafikförsörjningsprogrammet har ett antal mål lyfts fram som E30
specifikt måste ta hänsyn till:

3.2

•

Grundläggande för möjligheten att bedriva pendelbåtstrafik är att den
kan mäta sig tidsmässigt med andra alternativ. Därför är det angeläget
att linjerna utformas som genvägar över vattnet alternativt att båtarna
tillåts att hålla en hastighet på de inre vattenvägarna så att de kan
utgöra ett realistiskt alternativ till annan trafik. Det är viktigt att
pendelbåtstrafiken kan bidra till förbättrade restider och uppfyllande av
de mål för restidskvoter som antagits i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

•

De mål som satts upp i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
avseende restider, kollektivtrafikandel, miljö, jämlikhet och ekonomisk
effektivitet bör så långt som möjligt gälla likvärdigt för denna trafik som
för kollektivtrafik på väg och spår. Detta innebär att kollektivtrafik på
vatten kan bidra till att knyta samman regionen, skapa bättre restider,
öka kollektivtrafikandelen mm.

•

Upphandlad trafik ska inte störa redan fungerande kommersiell
kollektivtrafik. Det allmänna ska stå för en fungerande helhet, men det
innebär inte att all kollektivtrafik ska genomföras med allmänna medel.
Det är viktigt att komma ihåg att det redan finns en existerande marknad
med flera intressenter inom kollektivtrafik på vatten. Samhällsnyttan
måste vägas mot lagens mening. Den kommersiella kollektivtrafiken ska
hjälpa till att uppfylla satta mål.

Affärens komponenter
Trafikaffären för pendelbåtstrafik är omfattande. Resenären bör åtnjuta samma
nivå av service oavsett vem som äger tonnaget. Därför ingår samma
komponenter i trafikaffären oavsett om leverantörsägt eller landstingsägt
tonnage används. I fallet leverantörsägt tonnaget tar leverantören ett
helhetsansvar för fartyget, dess drift och service. Därmed lyfts många detaljer ut
ur trafikavtalet. I fallet landstingsägt tonnage måste dessa detaljer istället
regleras i trafikavtalet.
Nedan listas de komponenter som berörs och analyseras i E30 övergripande
principer:
• Avtalsindelning
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•
•
•
•

Avtalstid
Ansvar för trygghetsfrågor
Ersättningsmodell
Varumärke

Trafikavtal innefattar även andra komponenter, vilka inte analyserats i denna
del av E30 utan kommer att analyseras i E30B. Dessa listas nedan:
• Ansvar för bemanning av terminaler
• Trafikdrift, strategisk trafikplanering
• Trafikdrift, operativ trafikplanering samt trafikproduktion
• Fordon, ägande och investering samt underhåll
• Depåer, ägande, drift och underhåll
• Stationer/bryggor/terminaler och övrig infrastruktur på land, ägande,
drift och underhåll
• Trafikledningscentral, ägande och drift
• Trafikinformation
• Marknadsföring, lokal och central
• Trafikslagsgemensamma funktioner
• Teknisk utrustning för trafikslagsgemensamma funktioner, ägande och
underhåll
I syfte att kunna lämna en väl genomarbetad rekommendation kring
affärens komponenter enligt E30B ovan behöver förutsättningarna för
affärerna klarna. Detta i kombination med att nya avtal inte förslås börja
gälla förrän 2020 gör att beslut enligt E30B bör komma 2017 senast.
3.3

Tidigare genomförda utredningar/studier
Nedan listas de genomförda utredningar trafikförvaltningen finner relevanta för
E30.
• I TN 2014-0087 ”Beslut om förstudie inför upphandling av nya
trafikaffärer för Stockholms skärgård (nedan kallad E29)”
• Trafiknämnd 2014-10-07, beslutade att trafikförvaltningen genom en
särskild förstudie ska se över det landstingsägda strategiska tonnaget.
Behovet av ett modernt pendelbåtstonnage som uppfyller dagens, och
kommande, krav på miljö och tillgänglighet är stort. Detta utreds dock i
separat parallellt pågående studie: Förstudie om ett modernt
pendelbåtstonnage samt strategiskt skärgårdstonnage TN2015-0554
(fortsättningsvis förkortad tonnagestudien).
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande ”Information om pågående föroch programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)” den 5
maj 2015, TN 2015-0554
• Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö – Klara
Mälarstrand, SL 2014-0818
• Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ulvsunda –
Södersjukhuset, TN 2014-0055
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•
•
•
•

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder
Mälarstrand - Kungsholmstorg - Klara Mälarstrand, TN 2014-0057
Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtlinjer
i Mälaren, TN 2014-0196
Förslag till fortsatt hantering av försöken med tre olika typer av nya
pendelbåtslinjer i Mälaren, TN 2015-1230
Beslut § 194, Protokoll Trafiknämndens sammanträde den 17 november
2015, Nr 11/2015.

4 Upplägg av utredning
4.1 Syfte och mål
Syftet med studien är att framarbeta en affärsinriktning som ska leda till en
effektiv upphandling och förvaltning av trafikavtalen som i sin tur leder till, en
attraktiv trafik och bra kundservice, hållbar och kostnadseffektiv trafik samt en
bra affär för trafikförvaltningen sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv.
Målet med studien är att ta fram underlag inför beslut om affärsinriktning
utifrån de övergripande målen i de aktuella trafikområdena. Studien skall även
övergripande besvara hur målen för affärerna på bästa sätt uppnås genom
anpassning av affärernas upplägg utifrån aktuella områdens karaktär och
marknadens möjligheter.
Projektspecifika mål för trafikaffärer:
• Föreslå inriktning för nya trafikaffärer som tar sikte mot ett ökat resande
och bidrar till en attraktiv pendelbåtstrafik.
• Föreslå inriktning för nya trafikaffärer som säkerställer ett långsiktigt
tänk avseende pendelbåtstrafiken.
• Väl underbyggda affärsupplägg och affärsinriktningar som underlag för
trafikpliktsbeslut och sedermera upphandling av nya trafikavtal för
pendelbåtstrafiken.
• Upplägg och inriktningar som ger en effektiv upphandling, attraktiv och
kostnadseffektiv trafik för trafikförvaltningen.
4.2 Metodik
En viktig del i utredningen är att säkra den erfarenhet som finns inom
trafikförvaltningen om berörda områden, tidigare genomförda upphandlingar
samt förvaltning av liknande trafikavtal i syfte att säkerställa en bättre och
smartare affärsinriktning för de specifika områdena. Dessa nyckelpersoner har
intervjuats i studien och de ingår i utredningens arbetsgrupp.
En annan viktig del är att kunna inhämta information och erfarenheter från
externa aktörer samt kommuner och boende utmed dessa pendelbåtslinjer.
Inom ramen för studien används resultatet av den SIU som gjordes inom
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”Förstudie inför upphandling av nya trafikaffärer för Stockholms skärgård
(E29)”. Syftet med SIU är att få förståelse för marknadens möjligheter och
förmågor samt inhämta information om marknadens eventuella avsikter
beträffande potentialen för och intresset av att bedriva kommersiell trafik. En
SIU har genomförts även för E30 dock med skralt utfall avseende inkomna svar
varför material från E29 tagits upp även här. Eventuellt kommer ytterligare SIU
genomföras inför E30B.
Berörda kommuner involveras i diskussionen bland annat rörande
förväntningar och krav på framtidens trafik i områdena. Åsikter från boende på
öarna Tranholmen och Storholmen inhämtas genom en enkätundersökning
rörande uppfattningen om linje 81, bland annat trafiken som sådan.
För att säkerställa en ändamålsenlig lösning sker också en samordning med
parallellt pågående tonnagestudie. Den mest avgörande frågan i
tonnagestudien, ur ett affärsperspektiv, är inriktningen avseende om
Stockholms Läns Landsting alternativt leverantör ska stå som ägare av framtida
pendelbåtstonnage.
Aktuell studie har som tidigare beskrivits delats upp i fyra delar med anledning
av komplexiteten, tidsförhållandena och inbördes beroenden mellan studie om
respektive trafikaffärer och tonnage. Tillvägagångssättet är osedvanligt, men
viktigt för att kunna behålla ett strategiskt helhetsgrepp och samsyn över hela
pendelbåtstrafiken i Stockholms vatten.
4.3 Avgränsning
Studien har haft följande avgränsningar:
• Studien omfattar endast befintlig pendelbåtstrafik, d.v.s. linje 802, 813
0ch 824.
• Tillkommande trafik utöver detta hanteras i E30 C i händelse av att
försökslinjerna 85 och 89 sedermera permanentas.
• Frågan avseende övergång till SL-taxa för linje 81 (RopstenTranholmen-Storholmen) kommer att drivas separat enligt sedvanlig
ordning gällande ärenden avseende taxeändring. Det finns dock en
påverkan på E30 varför frågan berörs i utrednings- och analysarbetet.
• Förhandling med kommuner och andra bryggägare angående
bryggor/hållplatser/väderskydd ingår inte i denna utredning.
• Ägardirektivet för bolaget SL och WÅAB som komplicerar trafikaffärens
ekonomiska förvaltning, utreds inte i denna studie.

Linje 80(Nybrokajen-Frihamnen)
Linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen)
4 Linje 82 (Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd)
2
3
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5 Mål, utvärderingsparametrar och krav
Uppdragets mål och vägledande principer har härletts från vision och
övergripande mål i regionalt trafikförsörjningsprogram5. Målbilden uppnås
genom trafikförvaltningens strategier rörande affär, trafik, infrastruktur,
kommunikation samt hållbar utveckling 6. Dessa beskriver övergripande och
framåtblickande strategiska principer för verksamheten.
De övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet; attraktiva resor,
tillgänglig och sammanhållen region och effektiva resor med låg miljö- och
hälsopåverkan har verkat som utgångspunkt för detta uppdrag och nedbrytning
i inriktningsspecifika effektmål enligt den modell som finns i handbok för
studier.
Effektmålen för E30 övergripande principer är:
• Effektivare transportslag
(samverkan mellan linjer och tydlig ansvarsuppdelning)
• Ökat resande
• Optimera linjesträckning i syfte att korta restiden vilket i sin tur kan
möjliggöra tätare avgångar
(Optimerad turtäthet – Optimerad kapacitet – Optimerad rutt).
• Ökad kostnadseffektivitet för både beställaren och utövaren.
(Ökat fartygsutnyttjande inom och mellan olika linjer)
• Högre grad av tillgänglighet (barnvagnar, cyklar, rullstolar) samt ökad
jämställdhet genom SL-taxa. Vid leverantörsägt tonnage - tillgänglighet
utifrån vad som vid upphandlingstillfället är ekonomiskt rationellt och
praktiskt möjligt för leverantörsmarknaden att erbjuda. Vid
landstingsägt tonnage kravställs full tillgänglighet.
• Uppfylla trafikförvaltningens miljömål angående förnyelsebart bränsle
• Fortsatt hög kundnöjdhet (>80%)
5.1 Uppdelning av projekt E30
Ett starkt beroende föreligger mellan aktuell studie och studie SL 2014-2746
rubricerad ”Utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt
skärgårdstonnage” (tonnagestudien) som pågår. Tonnagestudien adresserar
och lämnar rekommendation i frågan huruvida landstinget lämpligen äger
fartyg eller om fartyg ska ingå som del av en leverantörs trafikåtagande
framdeles. Ett beslut avseende ägande av tonnage är av betydande vikt för
klargörandet av ingångsvärden för utrednings- och analysarbetet i E30. Ett skäl
till uppdelningen av E30 i flera leveranser är att frågan om ägandet av tonnage i
framtida trafikaffärer i skrivande stund pågår.

5
6

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholm län, LS 1207-0962 (TN 1201-0032)
Strategier för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län, TN2-2013-00543
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Denna utredning kommer därmed att föreslå inriktning för trafikaffärer utifrån
olika affärsscenarios som möjliggör beslut oberoende av ägandet av tonnage.
En annan aspekt är att omvärldsförutsättningar kan ändras under tiden fram till
möjlig harmonisering av samtliga linjer som är satt till 2020. För att säkerställa
ovan samt kvalitén i utredningen för en framtida harmonisering av
trafikaffärerna för samtliga pendelbåtslinjer så har de två avslutande delarna i
E30, dvs. B och C tillkommit.
Nedan följer en förklaring till de olika leveranserna i utrednings- och
planeringsstudien inför nya trafikaffärer pendelbåtar:
• E30 övergripande principer
• E30 A
• E30 B
• E30 C
5.1.1

E30 övergripande principer (aktuellt ärende) – Beslut i trafiknämnden april
2016
Innehåller övergripande principer för framtida trafikaffärer för pendelbåt såsom
avtalsindelning, avtalssynkronisering, ansvaret för trygghetsfrågor och
ersättningsmodell. Olika scenarios utreds. Affärsinriktning föreslås i det fall
trafikförvaltningen har a) landstingsägt tonnage, b) alternativt ägt tonnage c)
tonnage som finns idag som är leverantörsägt. Innehåller även rekommendation
om uppdelning av hela E30 i här beskrivna delar. I detta ingår att behandla
interimstrafiken på linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) från 2017 fram
till harmoniseringsdatum 2020 i separat del E30A och att upphandling av
denna trafik skall delegeras till trafikförvaltningen att genomföras enligt
delegationsordning.

5.1.2

E30 A – Beslut av förvaltningschef på delegation från trafiknämnden april
2016
Som en konsekvens av de övergripande principerna och till följd av att
avtalstiderna i nuvarande avtal inte är synkroniserade kommer linje 81
(Ropsten-Tranholmen-Storholmen) behöva upphandlas med ett kortare avtal
under en interimsperiod från 2017 till 2020 med eventuell förlängning. E30 A
kommer inrymma detaljer kring utformningen av detta avtal. Med anledning av
den förhållandevis ringa avtalskostnaden kommer det föreslås att
trafiknämnden delegerar till förvaltningschefen att inom ramen för
delegationsordningen upphandla trafiken i enlighet med förslag i
beslutsunderlag.

5.1.3 E30 B – Beslut i maj 2017
Detta ärende kommer att rekommendera en slutgiltig affärsinriktning för
samtliga trafikaffärer för pendelbåtar. Vid denna tidpunkt kommer beslut om
ägandet av tonnaget vara klart samt hänsyn kunna tas till andra eventuella
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omvärldsförutsättningar som kan påverka trafikaffärerna. Samtliga tre linjer
kommer utredas och ett förslag till beslut angående affärsinriktning presenteras
för trafiknämnden.
5.1.4 E30 C – Beslut senast under 2019
Under tiden fram till möjligt synkroniseringsdatum år 2020 för nya trafikavtal
med de nuvarande pendelbåtlinjerna kommer de försökslinjer som
trafiknämnden beslutat genomföra att vara driftsatta och mest troligt
utvärderade. E30 C kommer därmed att utreda och se över trafikaffären för
dessa linjer i det fall trafiknämnden beslutar att dessa linjer ska bli permanenta.
Dagens förutsättning, för ifall dessa linjer blir permanenta, är landstingsägt
tonnage och därtill hörande driftskostnader.

6 Nulägesbeskrivning och önskat läge
6.1 Kortfakta om trafikslaget
Passagerarströmningarna i de tre nuvarande linjerna för pendelbåtstrafik har
ökat markant under senare år. Antal påstigande och årlig ökning i procent ses i
tabell 2.
2011

2012

2013

2014

2015

194 899

Förändring L80
Linje 81 (RopstenTranholmenStorholmen)

233 894
20%

288 144
23%

392 021
36%

519 256
32%

31 413

Förändring L81
Linje 82
(Djurgårdslinjen)

36 024
15%

35 835
-1%

42 780
19%

44 780
5%

2 343 698

2 178 939
-7%

2 330 671
7%

2 374 963
2%

2 905 273
22%

Linje 80
(NybrokajenFrihamnen)

Förändring L82
Tabell 2

På linje 82 (Djurgårdslinjen) ändrades taxan från WÅAB till SL under juni 2014.
Detta har påverkat resandet. När det gäller passagerarökningen på linje 80
(Nybrokajen-Frihamnen) påverkar den ökade inflyttningen kring linjens
dragning, se tabell 3. Tabellen visar planerade detaljplaner.
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Nacka längs med den av
L80 trafikerade sträckan

Larsberg och
Dalenum på Lidingö

Planerade bostäder

6 700 st

1 000 st

Planerade
arbetsplatser

3 000 st

1 000 st

Övrigt

100 seniorlägenheter och två nya
gruppboenden planerade

Tabell 3

6.2 Nuvarande avtal
I tabell 4 ses en översikt över nuvarande trafikavtal.
L80
L81 (Ropsten(Nybrokajen- TranholmenFrihamnen)
Storholmen)
Avtalstid

2013-04-01 till
2017-04-01
(+1+1). Slut
senast 2019-1231

Tonnage

3st
leverantörsägda
konventionella
1st
leverantörsägd
reserv (delad
med L81) 1st lev.
ägd elbåt
100% fossil diesel
förutom för
elbåten.
Rederi AB
Ballerina

Bränsle

Leverantör

Vintertrafik

Ja

Varumärke
Övrigt

SL
Leverantör
föreslår tidtabell
som sedan
beslutas av
beställare.

2014-04-17 till
2016-01-10 med
möjlighet till 16
mån förlängning. I
dagsläget förlängd
till 2017-04-11
1st leverantörsägd
konventionell
1st leverantörsägd
reserv
(delad med L80)

L82 (Djurgårdslinjen)

Som längst till 2022-04-17.
Som minst till 2018-04-17.
Uppsägning 18 månader innan
avtalets upphörande.

4st WÅAB ägda färjor varav 1 är
reserv

100% fossil diesel

100% fossil diesel i dagsläget
men försök görs med 25% HVO

Utö Rederi AB/
Rederi AB
Ballerina
Nej, inte mellan
10e januari och
15e april
WÅAB
Avtalet är ett
interimsavtal.
Beställaren
planerar och
beslutar tidtabell.

Djurgårdens färjetrafik

Ja

SL/WÅAB (under ändring)
Avtalet innefattar bemanning
utav de två terminalerna vid
Slussen och Allmänna gränd.
Beställaren (WÅAB) har det
övergripande strategiska
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Trafikutövaren är
kontaktperson till
mark och
bryggägare.

Tabell 4

ansvaret för trafikplaneringen
och utformningen av linjenätet.
Trafikutövaren ska ha en aktiv
roll i att planera trafiken för ett
optimalt trafikutförande med
fokus på resurseffektivt
utnyttjande av tidtabellstimmar.

6.3 Erfarenheter från dagens avtal och verksamhet
Trafikavtalen förvaltas av sjötrafiksektionen på trafikförvaltningen, och de avtal
som rör pendelbåtstrafik förvaltas av affärsområdet pendelbåtar och gods. En
affärsförvaltare har ansvaret för flera avtal. Därtill finns specialister inom de
olika områdena som ingår i avtalet såsom tonnage, miljö, säkerhet,
kommunikation, IT m.fl.
6.3.1 Linje 80 (Nybrokajen-Frihamnen)
Affärsmodellen för linje 80 är VBP (verifierad betalande påstigande) ersättning, d.v.s. trafikutövaren får ersättning per validerad passagerare i
kombination med produktionsersättning. Eftersom linjen är ny och
resenärsunderlaget därmed okänt har detta inneburit svårigheter att beräkna
resenärsantal och därmed budgetera.
En problematik är att trafikutövaren endast kan validera passagerare med
accesskort, SMS- och appköp går ej att validera. Kombinationen av att
beställaren fastställer tidtabellen och att trafikutövaren har ett begränsat antal
fartyg ger trafikutövaren begränsade förutsättningar att optimera trafiken för
fler passagerare, optimerat fartygsutnyttjandet och trafikströmmar.
Trafikplaneringen har effektiviserats genom att trafikutövare har inkommit med
förslag till tidtabell i god tid innan tidtabellen ska fastställas. Detta
arrangemang har bidragit till en ökad samsyn mellan beställare och
trafikutövare.
Genom att låta trafikutövaren ha kontakten med brygg/kajägare så har
kommunikationen blivit rakare och mer effektiv.
Resultatet utav att index för bränsle regleras på årsbasis är att endera part
samlar på sig en skuld under hela året en möjlighet i framtiden är att detta
kanske kan göras halvårsvis. När trafikutövaren får ersättning för reglertid så är
detta produktionstimmar som inte finns i tidtabellen vilket försvårar
budgetprocessen.

18(34)
Strategisk utveckling
Affärsutveckling

RAPPORT
2016-03-10

Diarienummer

TN 2015-0554
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

6.3.2 Linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen)
Budgetering och uppföljning av linjen är enkel då ersättningen är baserad på
produktion samt att det är beställaren som fastslår tidtabell. Linjen var en del
utav den tidigare avbrutna skärgårdsupphandlingen vilket betyder att denna
pendelbåtslinje fortfarande har WÅAB-taxa och -skyltning. Detta försvårar
arbetet med att skapa en helhetslösning för all pendelbåtstrafik.
Förvaltningsarbetet blir svårare då budgeten för pendelbåtstrafiken ligger i två
olika bolag. Enligt trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik på vatten
2013 är inriktningen att ändra taxa från WÅAB till SL. Detta ska beslutas av
landstingsfullmäktige.
Linjen har idag en linjedragning som ej anses optimal utifrån t.ex.
• Bryggan Frösvik i Vaxholm har ytterst få resenärer.
• Storholmen har, jämfört med öar av liknande storlek, många bryggor.
• Bryggan vid Ekudden ligger långt ifrån övriga resenärsströmmar och
ersätts förslagsvis av en brygga vid Djursholms torg där naturlig
bytespunkt till annat trafikslag finns.
Det finns möjlighet att optimera linjesträckningen för att öka resandet.
6.3.3 Linje 82 (Slussen-Skeppsholmen-Allmänna gränd)
Avtalet har idag fasta månatliga kostnader samt produktionsersättning vilket
upplevs göra det enkelt att dels budgetera och följa upp trafikkostnaderna som
stipuleras i avtalet. Däremot så försvåras förvaltningen av avtalet av att
trafikutövaren är hyresgäst i WÅAB:s terminaler, att budgeten för trafiken ligger
hos WÅAB och att intäkterna går till SL. Det finns kostnader utanför avtalet
såsom fastighetskostnader, avskrivningar på fastighet, kostnader för pontoner,
och biljettkortsautomater. WÅAB som har budgeten förknippad med alla dessa
kostnader får en ersättning per passagerare av SL, detta är tänkt att täcka de
kostnader som är förknippade med trafiken, det gör den dock inte. Detta beror
på nuvarande ägardirektiv mellan bolagen SL och WÅAB.
Efter att beslutet togs att taxa ska styra varumärke så blev SL det nya
varumärket för linje 82, komplexiteten ökade eftersom en sådan förändring
genererar kostnader, tonnage och budgeten ligger i bolaget Waxholmsbolaget
(WÅAB).
6.3.4 Övrigt
Leverantörerna är generellt sett nöjda med nuvarande avtal. Tidskrävande
diskussioner kan uppstå i de fall där ansvarsfördelningen är komplex. Detta
gäller dock inte i huvudsak själva trafiken utan kringliggande frågor såsom
terminaler, hållplatser, skyltning mm.
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Resenärernas uppfattning om trafiken är överlag mycket god. Enligt senast
genomförda tertialmätning7 2015 är kundnöjdheten mellan 96 och 98 % för
linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen). För linje 80 (NybrokajenFrihamnen) indikerar den senaste tertialmätningen8 en kundnöjdhet på mellan
80 och 95 %. På denna linje är bristande kapacitet ett problem. För linje 82
(Djurgårdslinjen) visar senaste tertialmätningen9 en kundnöjdhet mellan 93 och
97 %.
6.4 Leverantörsmarknaden
Mängden intresserade aktörer på marknaden som vill lämna anbud på en linje
påverkas av om beställaren äger tonnaget eller ej. I händelse av att landstinget
äger tonnaget är möjligheten större för aktörer utan eget tonnage att kunna
delta. Upphandlingen gäller då endast driften. Det finns fler möjliga
leverantörer och därmed större konkurrens ifall trafikförvaltningen har
landstingsägt tonnage. När linje 85 (Riddarfjärdslinjen) handlades upp med
leverantörsägt tonnage under 2015 inkom fyra leverantörer med anbud, vilket
kan anses vara tillräckligt god konkurrens. Dessa var:
• Ressel Rederi AB
• Green City Ferries
• Strömma Kanalbolaget
• Rederi AB Ballerina
De senaste åren har antalet passagerare i pendelbåtstrafiken ökat markant.
Några anledningar kan vara SL taxa och den inflyttning och nya byggprojekt
som görs längst Stockholms inlopp.
Det finns idag avtal med fyra leverantörer i pendelbåtstrafiken; Rederi AB
Ballerina, Utö Rederi, Djurgårdens färjetrafik för nuvarande 3 linjer och
Strömma Turism & Sjöfart för Riddarfjärdslinjen som drivs nu på försök.
Egentligen är det dock bara två aktörer med varsitt dotterbolag som är
trafikutövare, Strömma äger Djurgårdens färjetrafik tillsammans med Serco.
Utö Rederi och Rederi AB Ballerina ägs båda av Gustav Myrsten. (Myrsten äger
50% av Rederi AB Ballerina och 100% av Utö Rederi)
6.5 Önskemål inför kommande avtal
Som tidigare beskrivits har dagens avtal för pendelbåtstrafiken olika utformade
affärsmodeller. För att underlätta förvaltningen av avtalen är en harmonisering
av trafikavtalen önskvärd utifrån affärsinriktning, ersättningsmodell, viten,
incitament, ägande av tonnage, tidtabellsplanering, etc. Vidare bör ansvaret för
affären, dess budget, varumärke, intäkter, och taxa vara enhetligt inom
Upplevd kvalitet – T3 2015-14-016 Utö Rederi AB
Upplevd kvalitet – T3 2015 Sjövägen
9 Upplevd kvalitet – T3 2015 Hamntrafiken
7

8
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pendelbåtstrafiken, med andra ord så bör detta vara SL. Riktlinjen är att taxa
styr varumärke och därmed vilket bolag som ansvarar för trafiken. SL taxa på
pendelbåtstrafiken är även ett tydligt mål från trafikförsörjningsprogrammet.
Dagens trafikavtal, men undantag för L82 (Djurgårdslinjen), är mycket mer
subventionerade jämfört med övrig kollektivtrafik t.ex. buss. Det är därför av
stor vikt att den nya affärsinriktningen ger incitament som styr mot
kostnadseffektivitet i enlighet med trafikförvaltningens målsättningar och
strategiska principer.
Trafikförvaltningen bör se över möjligheten att slå ihop flera linjer i ett avtal för
att skapa samordningsvinster som bemanning, reservtonnage,
tonnageunderhåll, resandemönster och tidtabellsplanering. Därigenom kan
sårbarheten i trafiken minska.
Linjedragningen för L81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) bör optimeras för
snabbare turer, fler resenärer och högre turtäthet. Förslag till linjeoptimering
tas upp i E30A.
6.6 Sammantagen analys av nuläge och önskat läge
Det finns ingen enhetlighet i pendelbåtsavtalen i dagsläget. Affären och avtal är
uppbyggda på olika sätt för varje avtal, vilket gör att förvaltning och uppföljning
måste ske på olika sätt för varje avtal.
Den ekonomiska förvaltningen för pendelbåtsavtalen ligger dels hos WÅAB,
dels hos SL, samma sak gäller taxa, intäkter, och varumärke. Detta skapar en
komplex förvaltningsorganisation dock med en affärsförvaltare.
Tonnagekraven skiljer sig även åt mellan de olika linjerna samt om det är
leverantörsägt eller landstingsägt tonnage.
SL:s varumärkesskyltning är olika på de linjer som har SL-taxa idag viket gör att
resenärerna är osäkra på vad som gäller för taxa på linjerna samt vem som är
trafikhuvudman.
Önskad situation är en enhetlighet i pendelbåtstrafiken. Affärsansvaret bör
ligga hos SL eftersom taxan är SL-baserad (och därmed ingår intäkterna i SL:s
totala intäkter) samt SL:s varumärke marknadsföras i pendelbåtstrafiken.
Därigenom fås ett helhetsgrepp för pendelbåtstrafiken. För en effektiv
avtalsförvaltning bör trafikavtalen harmoniseras avseende krav,
affärsinriktning, ersättningsmodell, viten, incitament och index.
I syfte att få till en enhetlighet och ökad ekonomisk effektivitet så förordas
senare tidpunkt från vilket det är möjligt att låta nya trafikaffärer gälla. Med
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anledning av nuvarande avtals utformning så föreslås denna tidpunkt vara år
2020. Detaljerna kring utformningen av dessa nya trafikaffärer kommer att
utredas ytterligare och separat ärende om detta, E30 B, planeras till
trafiknämnden under 2017.

7 Omvärldsanalys
En omvärldsanalys har genomförts i syfte att tillgodogöra sig externa aktörers
erfarenheter. Analysen gjordes genom intervjuer med 6 olika huvudmän för
upphandling av båttrafik i Sverige. De intervjuade trafikbeställarna samt vilken
typ av trafik de huvudsakligen har behov av visas i tabell 5.
Beställare

Blekingetrafiken
Luleå trafik
Östgötatrafiken
Gävle kommun
Västtrafik
Tabell 5

Trafik för
bofasta på öar
X
X
X
X

Trafik för
pendlare i
stadsregioner
X

X

Trafik för
rekreation
X
X
X
X
X

Båttrafiklinjer med funktion för pendlare i stadsregioner med stor kapacitet är
de mest relevanta jämförelseobjekten och därmed är Älvtrafiken, i Göteborg det
mest relevanta exemplet. I Älvtrafiken är resenärsströmmarna stora och många
använder båtlinjerna för pendling året om. I övriga Sverige finns endast
begränsad pendelbåtstrafik.
Baserat på omvärldsanalysen dras slutsatsen att trafikavtalen skiljer sig mycket
åt beroende på syftet med trafiken enligt tabell 5. Ersättningen är i de flesta fall
huvudsakligen baserad på produktion. I alla studerade trafikaffärer ligger
ansvar för trafikledning, service och underhåll på leverantör. I Gävle ersätts
leverantören med en årlig fast summa eftersom man där har goda erfarenheter
från ett liknande upplägg för busstrafiken.
Den största delen av tonnaget är leverantörsägt. De flesta fartyg är äldre och ej
miljö- eller tillgänglighetsanpassade, speciellt den del som används för
sommartrafik. Den största delen av det nyare tonnaget är mindre fartyg av
typen taxibåtar. Denna typ av båtar är vanligt förekommande i skärgårdarna
och marknaden för dem är stor. Västtrafik utgör ett viktigt undantag då de äger
två helt nya stora fartyg anpassade för Älvtrafiken. Dessa linjer körs med avtal
om 10 år+2+2 år. En kommentar från Västtrafiks upphandlare är att även om
beställare äger tonnage så behöver leverantören ha en reservkapacitet i form av
egna fartyg. Detta motverkar till viss del fördelarna med landstingsägt ordinarie
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tonnage. Stora avtal omfattande flera olika linjer skulle kunna minska
betydelsen av detta.

8 Affärsinriktning
Utredningen av affärsinriktning utgår från de effektmål denna studie
identifierat för E30 övergripande principer enligt kapitel 5. Dessa är framtagna
utifrån trafikförvaltningens vägledande principer och övergripande mål i
regionalt trafikförsörjningsprogram10.; attraktiva resor, tillgänglig och
sammanhållen region och effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan.
Effektmålen för E30 övergripande principer är:
• Effektivare transportslag (samverkan mellan linjer och tydlig
ansvarsuppdelning)
• Ökat resande
• Optimera linjesträckning i syfte att korta restiden vilket i sin tur kan
möjliggöra tätare avgångar (Optimerad turtäthet – Optimerad kapacitet
– Optimerad rutt).
• Ökad kostnadseffektivitet (kostnader och intäkter) för både beställaren
och utövaren. (Ökat fartygsutnyttjande inom och mellan olika linjer)
• Högre grad av tillgänglighet (barnvagnar, cyklar, rullstolar) samt ökad
jämställdhet genom SL-taxa. Vid leverantörsägt tonnage tillgängligt
utifrån vad som vid upphandlingstillfället är ekonomiskt rationellt och
praktiskt möjligt för leverantörsmarknaden att erbjuda. Vid
landstingsägt tonnage kravställs full tillgänglighet.
• Uppfylla trafikförvaltningens miljömål angående förnyelsebart bränsle
• Fortsatt hög kundnöjdhet (>80%)
Valet av affärsinriktning är starkt beroende av frågan kring ägande av tonnage.
Därför redovisas utredningen av varje affärsinriktningskomponent utifrån 3
olika affärsscenarios beroende på ägandet av tonnage.
8.1

Affärsscenarios

8.1.1 Scenario 1.
Landstingsägt modernt pendelbåtstonnage med full kravuppfyllnad (dvs nytt
tonnage). Säkerställer kravuppfyllelse avseende tillgänglighet, miljö,
kostnadseffektivitet, kapacitet, gångegenskaper samt rådighet över strategiska
tillgångar. Scenariot ger en låg livscykelkostnad och en god konkurrenssituation
för beställaren eftersom flera leverantörer kan lämna anbud när krav på eget
tonnage inte finns.
10 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholm län, LS 1207-0962 (TN 12010032)
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8.1.2 Scenario 2.
Alternativägt modernt pendelbåtstonnage med full kravuppfyllnad (dvs nytt
tonnage som ägs av leverantör). Säkerställer kravuppfyllnad avseende
tillgänglighet, miljö, kapacitet och gångegenskaper. Vid ett konventionellt avtal
och avtalstid kommer driftkostnaderna att bli markant högre än i de övriga
alternativen eftersom avskrivningskostnaderna är höga och räknas hem under
avtalstiden. Återköpsklausuler och långa avtalsperioder minskar risken för
leverantören vilket håller nere kostnadsökningen i scenariot.
8.1.3 Scenario 3.
Leverantörsägt pendelbåtstonnage med delvis kravuppfyllnad (motsvarande
nuvarande tonnage). Förbättrade miljöegenskaper genom övergång till
förnyelsebart bränsle såsom HVO. Lägre kostnad än i scenario 2 då inga nya
båtar behöver byggas. Kapacitet och gångegenskaper uppfyller inte kraven
enligt tonnagestudien. Full tillgänglighet, enligt trafikförsörjningsprogrammet,
kan ej uppnås då sådana fartyg ej finns tillgängliga och en modifiering för full
tillgänglighet är ej möjlig.
8.2

Affärskomponenter

Analysen som genomförts presenteras i nedan uppdelade komponenter. Varje
komponent avslutas med en rekommendation. Slutligen ges en
sammanställningen över affärens komponenter och föreslagen
ansvarsfördelning.
8.2.1 Avtalsområdesindelning
Dagens tre pendelbåtlinjer kan antingen delas upp i ett avtal per linje eller i
olika kombinationer däremellan. Med effektmålen i fokus bör indelningen
möjliggöra att vi kan nå samordningsvinster kring tonnage, personal och
administration. Genom sammanslagning uppnås även en kostnadseffektiv
lösning och sårbarheten minskar i trafiken. Kan linjerna samverka bli det ett
effektivare transportslag som kan klara av omställningar snabbt, t.ex. att
optimera turtäthet genom förändrad linjesträckning kan genomföras snabbare
genom samordning. Detta kan öka kundnöjdheten och öka resandet. De två
alternativ till avtalsindelning som kan uppfylla dessa effektmål är alternativ 1
och 2 i figur 4.
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Figur 4

Avtalsindelning bör vidare främja konkurrensmöjligheter mellan potentiella
anbudsgivare för att säkra en hög kostnadseffektivitet i avtalen.
För att skapa lika villkor för anbudsgivare i upphandlingen samt för att få en
tydlighet i avtalen bör linjer med leverantörsägt tonnage inte läggas i samma
avtal som linjer med landstingsägt tonnage.
För linje 82 (Djurgårdslinjen) finns landstingsägt isgående tonnage som avses
användas även i framtiden. Om scenario 2 eller 3 blir verklighet behöver villkor
införas i avtalen som medför att djurgårdsfärjor kan användas på övriga linjer
än Djurgårdslinjen för att skapa kostnadseffektivitet samt minska sårbarheten
vid isläge. Rekommendation enligt tabell 6.
Scenario 1
•

Alla linjer i
samma avtal.

Scenario 2
•

•
Tabell 6

L82 i eget avtal
eftersom den körs
med landstingsägt
tonnage.
L80 och L81 i ett
gemensamt avtal.

Scenario 3
•

•

L82 i eget avtal
eftersom den körs
med landstingsägt
tonnage.
L80 och L81 i ett
gemensamt avtal.

Föreslagen inriktning främjar framförallt effektmål om samverkan mellan linjer
och kostnadseffektivitet. Trafikförvaltningens strategiska principer om ökad
samverkan och ett agerande utifrån en god förståelse för leverantörsmarknaden
uppfylls av rekommendationen.
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8.2.2 Avtalstid
I val av lämplig avtalstid bör hänsyn tas till både leverantör och beställare. För
båda parter innebär en längre avtalstid mindre risk och mindre total
administration men samtidigt inlåsningseffekter. Vid leverantörsägt tonnage
där nyinvesteringar krävs bör en längre avtalstid gälla, alternativt en
återköpsklausul finnas. Vid landstingsägt tonnage finns inte detta krav eftersom
beställaren står för investeringen och därmed avskrivningskostnaderna. Vid
fallet med både leverantörsägt och landstingsägt tonnage på linjerna bör om
möjligt avtalstiden möjliggöra en synkronisering längre fram i tiden. Detta för
att möjliggöra en övergång till ett större avtal med endast landstingsägt
tonnage. Rekommendation enligt tabell 7.
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
•
•

Ett gemensamt avtal
för alla linjer antas.
Normallång
avtalstid på runt 10
år med
förlängningsmöjligheter 2+2 år
rekommenderas

•

Två olika avtal antas där
L82 (Djurgårdslinjen)
utgör ett avtalsområde och
övriga linjer ett annat.

•

Längre avtalstid (minimum
15 upp till 25år) pga.
avskrivningstiden för nytt
tonnage för att uppnå
kostnadseffektivitet.
Alternativt återköpsklausul
rekommenderas för avtalet
med L80 (NybrokajenFrihamnen) och L81
(Ropsten-TranholmenStorholmen).

•

•

Tabell 7

Normallång avtalstid på
runt 10 år med
förlängningsmöjligheter
2+2 år rekommenderas för
L82 (Djurgårdslinjen).

•

Två olika avtal antas
där L82
(Djurgårdslinjen) utgör
ett avtalsområde och
övriga linjer ett annat.

•

En kortare avtalstid på
runt 4 år med
förlängningsmöjligheter 2+2 år
rekommenderas för alla
linjer. Detta för att
möjliggöra ny
avtalsindelning ifall
landstinget kommer
investera i egenägt
tonnage on några år.

•

Genom samma avtalstid
eller optioner
möjliggörs en framtida
synkning av avtalen.

Genom samma avtalstid
eller optioner möjliggörs
en framtida synkning av
avtalen.

Föreslagen inriktning främjar effektmålet om kostnadseffektivitet.
Trafikförvaltningens strategiska principer om agerande utifrån en god förståelse
för leverantörsmarknaden uppfylls av rekommendationen.
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8.2.3 Ansvar för trygghetsfrågor
För närvarande ansvarar varje trafikleverantör för egna avtal med
trygghetsresurser för att säkra tryggheten ombord samt vid bryggor och
terminaler. Visst samarbete har idag linje 82 Djurgårdslinjen med
trygghetscentralen. I den nya affärsinriktningen för pendelbåtstrafiken föreslås
att detta ansvar överlåts till trafikförvaltningens egen organisation
trygghetscentralen, kallad TryggC. TryggC:s uppdrag är att stödja
trafikentreprenörerna i trygghetsrelaterade ärenden. De har tillgång till
trygghetskameror vid stationer och terminaler i tunnelbana. TryggC:s operativa
ansvar är att koordinera trygghetsresurser vid larm och incidenter och TryggC
är den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera trygghetsrelaterade
frågor för resenärer och personal inom kollektivtrafiken. Att lägga till
pendelbåtstrafiken till deras arbetsområde påverkar kostnaden marginellt vilket
ger en kostnadsbesparing för trafikförvaltningen.
Ändringen kommer leda till ökad kostnadseffektivitet i trafikavtalen och större
samordning mellan trafikslag inom SL. Den operativa säkerheten ombord på
fartygen kommer alltjämt ytterst vara befälhavarens ansvar. TryggC kommer att
bli en god samarbetspartner till ombordpersonalen i trygghetsrelaterade frågor.
Rekommendation.
Alla scenarier
•

Ansvar för trygghetsrelaterade frågor överförs från trafikentreprenören till TryggC.

Effektmål som uppfylls av att TryggC tar över ansvaret för trygghetsrelaterade
frågor är det om kostnadseffektivitet samt det om ett effektivare transportslag
med en tydlig ansvarsuppdelning, i och med att trafikavtalet görs mer renodlat.
Inriktningen följer Trafikförvaltningens strategiska principer om optimal
riskfördelning, rådighet över strategiska tillgångar samt agerande utefter en god
förståelse för leverantörsmarknaden.
8.2.4 Ersättnings- och incitamentsmodell
Ersättningsmodell utgör en viktig del av affärsinriktningen för
pendelbåtstrafiken. I denna del av utredningen har analysen fokuserats på
kostnadsrelaterade ersättningskomponenter.
Varje komponent i en ersättningsmodell kan påverkas av olika klausuler och
viten i trafikavtalet. Ersättning för service och underhåll ingår vid
leverantörsägt tonnage som en del i den totala ersättningen. Vid landstingsägt
tonnage behöver en struktur arbetas fram där ansvarsfördelningen blir tydlig
och där ersättningen för service och underhåll stödjer vald ansvarsfördelning
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samt kostnadseffektivitet. Detta arbete lämnas till E30 B, d.v.s. då beslut om
tonnagefrågan är taget.
Produktionsersättning
Produktionsersättning - Trafikersättning per utbudstimme. Ersättning betalas
per timme för utförd trafik och kan vara indexreglerad efter både
konsumentprisindex och index för personalkostnader. Personal är en
leverantörs största kostnadspost. Ännu mer precision kan uppnås med denna
komponent om den är varierad efter personalkostnad över dygnet och över året.
Icke rörliga kostnader såsom administration, kajavgifter och försäkringar kan
med fördel brytas ur till egna ersättningsposter. Beställaren skall dock ha i
beaktan att dessa kostnader betalas helt av beställaren, även i de fall
leverantören lyckas få andra parallella uppdrag. Produktionsersättning används
i E29 - skärgårdstrafiken. Att använda denna modell i pendelbåtstrafiken skulle
därmed bidra till ett harmoniserat arbetssätt inom avtalsförvaltningen.
Bränsleersättning
Utbruten bränsleersättning per driftstimme är oftast indexreglerad efter SPBI11.
Lösningen lyfter en risk från trafikentreprenören och minskar på så sätt det
risktillägg denne lägger på en anbudssumma. Ger även möjlighet att välja
leverantör delvis med energieffektivitet som urvalsfaktor.
Administrationsersättning
Utbruten ersättning för administrativa kostnader. Lösningen lyfter en
kostnadspost från trafikentreprenören. Denna kostnad är inte rörlig. Genom att
lyfta ur denna ges en tydlighet i kostnadsbilden. Beställaren slipper då betala
mer för administration vid beställning av utökad trafik. Beställaren ska ha i
beaktan möjligheten för entreprenören att ta sidouppdrag.
Kajavgifter för fartyg
Utbruten ersättning för kajavgifter. Kajavgifter är inte en rörlig kostnad för
entreprenören. Genom att lyfta ur denna ges en tydlighet i kostnadsbilden.
Beställaren slipper då betala mer för kajavgifter när den beställer utökad trafik.
Beställaren ska ha i beaktan möjligheten för entreprenören att ta sidouppdrag.
Resande
De senaste årens ökning i pendelbåtsresenärer bedöms komma utifrån ökat
resandeunderlag och allmän ökad kännedom om båtlinjerna. Speciellt ökning i
antalet resande på linje 82 Djurgårdslinjen kan härledas till övergången till SLtaxa. De kommande åren kommer enligt detaljplanerna i Nacka och Lidingö
kommun nya bostäder och företagsområden att byggs efter strandlinjen utmed
linje 80 linjesträckning (Nybrokajen-Frihamnen). Detta kommer sannolikt att
11

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
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öka resandet. Likaså övergången till SL-taxa på linje 81(Ropsten-TranholmenStorholmen) kommer sannolikt att öka resandet.
De kommande åren visar således att ett ökat resande med pendelbåt kommer
att ske, hur stor ökning som realiseras är dock mycket svårt att säga.
Incitamentsinriktade ersättningskomponenter
Trafikförvaltningen styr idag pendelbåtlinjernas tidtabeller. Denna princip
gäller för att minimera risken att tidtabellen sätts utan fokus på arbetspendling,
vilket är en prioriterad resenärsgrupp. VBP kräver stor frihet för leverantören
att styra trafiken. Fördelarna i ett incitament för ökat engagemang från
entreprenörerna bedöms som osäkra. De senaste årens ökning i
pendelbåtsresenärer bedöms komma utifrån ökat resandeunderlag, SL-taxa och
allmän ökad kännedom om båtlinjerna.
Någon ersättningskomponent för ökat antal resande eller validerade biljetter
rekommenderas inte i dagsläget. Med dagens ökande resande riskerar sådana
komponenter att minska kostnadseffektiviteten i pendelbåtstrafiken.
Denna typ av ersättningskomponent kommer dock ges en komplett analys och
rekommendation i E30B. Detta p.g.a. att utveckling sker inom detta område
under kommande år i andra utredningar som fokuserar på intäkter inom
trafikförvaltningen. En stabiliserad resandeökning skulle förbättra
förutsättningarna för att införa VBP eller liknande ersättningskomponenter
senare.
Sammanfattningsvis, resandet kommer öka pga. utbudet och troliga
resandemönster framöver. Samtidigt är det en kostsam trafik med begränsad
kapacitet varför kraftigt ökat resande kan rendera behov av stora investeringar.
Resandeökningar kommer sannolikt inte att ske pga. trafikutövarens aktivitet,
utöver att utföra uppdraget på ett bra sätt enligt mål. Analysen ger att en
produktionsersättning är mest lämplig i E30 fallet.
Kundnöjdhet
Kundnöjdheten är idag mycket god (över 90%) och behöver inte höjas
ytterligare. Detta har uppnåtts utan ekonomiska incitament och bedöms
därmed inte heller behövas i framtiden. Däremot bör viten finnas i händelse att
kundnöjdheten går under 80%. Detta för att säkra att leverantören sätter
resenären i fokus genom hög service för en attraktiv resa.
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Rekommendationen kring ersättningsmodell.
Alla scenarier
•
•
•

Produktionsbaserad ersättning med utbruten bränslekomponent.
Utbruten ersättning för administration och kajavgifter.
Tilläggsersättning för service och underhåll av landstingsägt tonnage.

8.2.5 Varumärke
”Trafikförvaltningen ska maximera styrkan och tydligheten i sina
varumärken i syfte att skapa attraktiva affärer” säger princip 1 i
trafikförvaltningens affärsstrategi. ”Trafikförvaltningens kommunikation ska
ske med rätt varumärkesavsändare i rätt sammanhang till rätt målgrupp ”
säger kommunikationsstrategin. Det ska vara enkelt att resa kollektivt, med
andra ord är det viktigt att inom pendelbåtstrafiken där SL-taxa gäller ta fasta
på detta för att skapa en helhet och en igenkänningsfaktor för resenärerna. Det
ska vara synligt att även pendelbåtstrafiken går under samma SL varumärke
som övrig kollektivtrafik i länet. Det innebär att det ska vara tydligt skyltat vid
hållplatser, väderskydd, terminaler och på båtarna att det är SL som driver
denna trafik och att det är SL-taxa som gäller.
Rekommendation.
Varumärke
•

SL-taxa styr att det är SL:s varumärke som skall vara avsändare av kommunikation
rörande pendelbåtar. Det innebär en tydlig SL skyltning på hållplatser, väderskydd,
terminaler och båtar.

8.2.6 Föreslagen affärsinriktning och ansvarsfördelning per komponent
I tabell 8 listas de komponenter som berörs i affären samt förslag på
affärsinriktning i de olika scenarierna. För de komponenter som inte analyserats
i denna studie rekommenderas att ansvaret i fördelas såsom tidigare. Vidare
analys av dessa komponenter kommer att ske i E30 B.
Avtalsindelning
Scenario 1
• Alla linjer i samma
avtal.

•

•
Avtalstid
Scenario 1
• Normallång avtalstid
på runt 10 år med 2+2

•

Scenario 2
L82 i eget avtal eftersom den
körs med landstingsägt
tonnage.
L80 och L81 i ett gemensamt
avtal.
Scenario 2
Längre avtalstid (minimum
15 år upptill 25år) pga.

•

•

Scenario 3
Samma som i scenario 2

Scenario 3
En kortare avtalstid på
runt 4 år med

30(34)
Strategisk utveckling
Affärsutveckling

Diarienummer

RAPPORT
2016-03-10

TN 2015-0554
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

år
förlängningsmöjlighete
r rekommenderas

Ansvar för trygghetsfrågor
Scenario 1
• Ansvar för
trygghetsrelaterade
frågor överförs från
trafikentreprenören
till TryggC
Ersättningsmodell
Scenario 1
• Produktionsbaserad
ersättning med
utbruten
bränslekomponent.
• Utbruten ersättning
för administration
och kajavgifter om
beställaren bedömer
risken som låg att
ersättning går till att
betala andra
kunders uppdrag.
• Tilläggsersättning
för service och
underhåll av

avskrivningstiden för nytt
tonnage för att uppnå
kostnadseffektivitet
alternativt återköpsklausul
rekommenderas för avtalet
med L80 (NybrokajenFrihamnen) och L81
(Ropsten-TranholmenStorholmen).
•

Normallång avtalstid på runt
10 år med 2+2 år
förlängningsmöjlighet
rekommenderas för L82
(Djurgårdslinjen).

•

Genom samma avtalstid eller
optioner möjliggörs en
framtida synkning av
avtalen.

förlängningsmöjligheter
2+2 år rekommenderas
för alla linjer. Detta för att
möjliggöra ny
avtalsindelning ifall
landstinget kommer
investera i egenägt
tonnage on några år.
•

Genom samma avtalstid
eller optioner möjliggörs
en framtida synkning av
avtalen.

Scenario 2
Samma som scenario 1.

Scenario 3
Samma som scenario 1.

Scenario 2
Samma som scenario 1.

Scenario 3
Samma som scenario 1.
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landstingsägt
tonnage.
Varumärke
Scenario 1
• SL-taxa styr att det
är SL:s varumärke
som skall vara
avsändare av
kommunikation
rörande
pendelbåtar. Det
innebär en tydlig SL
skyltning på
hållplatser,
väderskydd,
terminaler och
båtar.

Scenario 2
Samma som scenario 1.

Scenario 2
Samma som scenario 1.

Tabell 8

I tabellen ovan visas en sammanställning på de övergripande principerna, vilka
föreslås utgöra grund för fortsatt arbete med E30 B. De parametrar som
bedömts alternativskiljande är respektive avtalsindelning och avtalstid övriga
skiljer sig inte åt i den inriktning som föreslås.
I händelse av egenägt tonnage, scenario 1, föreslås alla linjer i ett och samma
avtal samt en normallång avtalstid om cirka 10 år samt tillkommande option om
2+2 år.
I alternativen leverantörsägt tonnage, scenario 2 och 3 så förslås i båda fall två
stycken avtal nämligen ett avtal för linje 82 respektive ett avtal för linje 80 och
81. Det som skiljer scenario 2 från 3 är att i förstnämnt fall innebär landstingets
kravställning att det krävs att leverantör investerar i nytt tonnage.
Konsekvensen av detta är att för att kunna bibehålla någon form av ekonomisk
effektivitet krävs endera långa avtalstider kopplat till tonnagets livslängd
alternativt återköpsklausul. Scenario 3 innebär en kravställning motsvarande i
princip dagens nivå, vilket möjliggör en mer normallång avtalstid.

9 Konsekvensbedömning
9.1

Konsekvensbedömning

9.1.1 Ekonomiska konsekvenser
Analysen i kapitel 6 samt i bilaga 1, visar att en resandeökning de kommande
åren i pendelbåtstrafiken är realistisk. Ägandet av tonnaget är en viktig faktor
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när lönsamheten analyseras och det är av yttersta vikt att denna fråga kan vara
besvarad innan E30B påbörjas 2017. Kostnadsanalysen visar vidare på
effektivitet genom samverkan om alla linjer kan ingå i ett avtal.
Subventioneringsgraden minskar därmed.
9.2 Riskanalys
Den komplexa situation som råder i dagsläget när flera faktorer är okända eller
ej beslutade ger att en uppdelning av utredningen i olika delar över tiden från
2016 fram till 2020 när de nya avtalen kan harmoniseras, är den bästa
möjligheten framåt för inte tappa helhetsgreppet över pendelbåtstrafiken i
Stockholms län.
Avtalsindelningen kan riskera att påverka konkurrensen vilket kan fördyra
pendelbåtstrafiken. Andra faktorer som är av vikt för att möjliggöra
kostnadseffektivitet är samverkan mellan linjer som minskar administration
och sårbarhet samt ökar flexibiliteten genom möjlighet till snabb omställning
vid optimering av turtäthet och förändrad linjesträckning. En sammanslagning
av flera linjer är det mest kostnadseffektiva.
Avtalstidens längd ska gynna både landstinget såväl som leverantören i att
kunna leverera hög kvalitet i pendelbåtstrafiken genom erfarenhet vilket gynnar
en effektivitet och besparingar långsiktigt. Nytt leverantörsägt tonnage riskerar
att fördyra trafikavtalet kraftigt vid normal avtalstid om 10 år. Däremot minskar
risken för ökade driftskostnader om landstinget äger det nya tonnaget. Då
tillkommer istället investeringskostnader samt risken att investeringen inte
ryms i investeringsplanen.
Att inte tydligt kommunicera SL:s varumärke på de pendelbåtslinjer som har
SL-taxa kommer att påverka resandet(negativt) och komplicera för resenären
att kunna förstå att även dessa båtar ingår i SL:s kollektivtrafik. Tydlig
kommunikation att pendelbåtstrafiken kör med SL-taxa kommer säkra ett ökat
och attraktivt resande.
Ersättningsmodell är viktig för att skapa lönsammare affärer där incitament för
ständiga förbättringar och besparingar möjliggörs. Under avtalstiden finns en
önskan att kunna öka trafiken men risken är stor ifall produktionsersättningen
inkluderar fasta avgifter att kostnadsbilden ökar proportionellt. Föreslagen
inriktning vad gäller ersättning för produktion, bränsle, kaj och administration
är utbrutna med fokus på att minska risken.
Att det finns möjlighet i avtalet för leverantör att kunna påverka ökat resande
och därmed lönsamhet är viktigt. I nuläget pågår fler projekt inom
trafikförvaltningen som ser över intäkterna inom kollektivtrafiken. VBP
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kommer att behandlas vidare i E30B som kommer utredas senast 2017. Då kan
hänsyn tas till resultaten i de övriga utredningarna.
Det kommer att bli ett glapp emellan försökslinjernas upphörande under 2018,
till ett beslut under 2019 E30C. Risken är att en upphandling och trafikstart inte
synkroniserar med E30B 2020. Fram till 2017 finns en möjlighet att följa
försöken och analysera utvecklingen. Om utvecklingen är positiv kan det finnas
möjlighet att lägga in option i E30B att vid ett senare tillfälle lägga till dessa
linjer.
Se bilaga 2 Riskanalys.

10 Samlad bedömning och rekommendation
10.1 Sammanvägd bedömning av konsekvenser och risker
Trafikförvaltningens mål är att skapa attraktiva, tillgängliga och effektiva resor
inom kollektivtrafiken i Stockholms län. Pendelbåtstrafiken är relativt ny inom
kollektivtrafiken inom Stockholms län jämfört med buss, tunnelbana, pendeloch lokaltåg.
Syftet med denna studie är att ta ett helhetsgrepp över kollektivtrafiken på
Stockholms inre vatten. Trafikförvaltningens samlade bedömning är att
utredningen ska pågå till dess att alla avtal för linjerna 80, 81 och 82 kan
harmoniseras och optimeras för en attraktiv, hållbar och kostnadseffektiv
pendelbåtstrafik.
2020 är första möjliga harmoniseringsdatum för alla linjer och det innebär att
för linje 81 (Ropsten-Tranholmen-Storholmen) måste en upphandling av ett
interimsavtal ske mellan tiden 201704-20191231. Då avtalet är av mindre
omfattning bedöms detta kunna ske inom förvaltningens delegationsordning.
Utredningen har visat på komplexiteten och beroendet till tonnagestudien och
att beslutet om ägande kommer att påverka affärsinriktningen. För att kunna
fortsätta arbetet med E30 är bedömningen att risken minimeras genom att
förslagen principiell inriktning i denna studie, E30 övergripande principer, är i
enlighet med de tre olika ägandescenarierna.
10.2

Rekommendation

Förslag om att dela in E30 i flera delar, enligt nedan, för att behålla en
helhetssyn över pendelbåtstrafiken:
• E30 övergripande principer
• E30 A
• E30 B
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•

E30 C

Förslag att trafikförvaltningen på delegation upphandlar trafik på linje 81
(Ropsten-Tranholmen-Storholmen) under en interimsperiod fram till 2020 då
harmonisering av alla trafikaffärer för pendelbåtar är möjlig.
Förslag om övergripande principiell affärsinriktning för pendelbåtstrafiken
enligt tabell 8.
10.3

Förslag till fortsatt arbete

Övergripande preliminär tidplan:
E30 B
beslut i trafiknämnden maj 2017 då frågan om tonnaget
blivit beslutad. Berör affärsinriktning för alla
pendelbåtslinjer.
E30 C
beslut senast under 2019. Berör försökslinjerna efter
utvärdering och en eventuell permanent etablering.
Beslutad inriktning samt beslut om allmän trafikplikt ger trafikförvaltningen
nödvändiga förutsättningar att kunna arbeta vidare med anskaffningsbeslut och
efter att erforderliga beslut fattats av trafiknämnden därpå̊ inleda upphandling
inklusive att ta fram förfrågningsunderlag.
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