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Indledning

Af Aftale om kommunernes økonomi for 2013 fremgår det, at ”Regeringen,
Danske Regioner og KL har gennemført en analyse af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at udgifterne til de kommunale befordringsordninger vil kunne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio. kr. årligt. De
skønnede gevinster følger af lavere kørselspriser via mere effektive udbud,
samt at kørslen kan tilrettelægges og planlægges bedre i trafikselskaberne.
Der igangsættes en analyse af konkrete muligheder for at indhøste de skønnede effektiviseringsgevinster fra 2014. I analysen indgår en model, hvor de
regionale trafikselskaber overtager ansvaret for udbud og planlægning, mens
kommunerne fortsat varetager visitation og budgetansvar. Samtidig skal analysen afdække behovet og mulighederne for lokale løsninger. Analysen færdiggøres primo 2013. Regeringen og KL er enige om i fællesskab at prioritere
de frigjorte effektiviseringsgevinster i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2014.”
Analysearbejdet har været forankret i en styregruppe bestående af repræsentanter fra:


KL



Danske Regioner



Trafikselskaberne i Danmark



Transportministeriet



Finansministeriet (formand)

Deloittes analyse blev igangsat i februar 2013 på baggrund af et fælles kommissorium.
Deloitte har i analysearbejdet refereret til analysens styregruppe, mens det
løbende arbejde har været forankret i en underliggende arbejdsgruppe med
samme sammensætning.
Vurderingerne i denne rapport er Deloittes egne og deles ikke nødvendigvis i
alle tilfælde af alle styregruppens medlemmer.
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1. Sammenfatning og
anbefalinger

Dette kapitel sammenfatter analysens væsentligste resultater samt Deloittes vurderinger og anbefalinger.
1.

Deloitte har tidligere gennemført en analyse af udgifter, aktiviteter og
forretningsmodeller indenfor offentlig visiteret befordring for Finansministeriet, Transportministeriet, KL og Danske Regioner. Analysen, der blev
fremlagt i rapporten Kortlægning og analyse af befordringsordninger i
januar 2012, dokumenterede blandt andet store forskelle i kommunernes udgiftsniveau for de enkelte ordninger. Disse forskelle dækker
blandt andet over betydelige variationer i kommunernes serviceniveauer
og visitationspraksis samt forskelle i realiserede kørselspriser. På baggrund af analysen estimerede Deloitte et muligt effektiviserings- og besparelsespotentiale på op til cirka 1,4 mia. kroner ud af en samlet udgiftsvolumen på knap 4 mia. kroner – begge tal omfatter også regionernes udgifter til siddende patientbefordring.

2.

I lov om trafikselskaber er det fastsat, at det er de regionale trafikselskabers opgave og ansvar at varetage den individuelle handicapkørsel
(bortset fra visitationsopgaven), herunder udbud, turbestilling og kørselsafvikling. Ansvaret for de øvrige befordringsopgaver er lovgivningsmæssigt placeret i kommuner og regioner, men disse myndigheder kan
indgå frivillige aftaler med trafikselskaberne om sidstnævntes varetagelse af (dele af) opgaverne.
Deloitte har tidligere opgjort, at trafikselskaberne i gennemsnit opnår lavere kørselspriser end kommunerne for en række af de største befordringsordninger, samt estimeret et effektiviseringspotentiale på grundlag
af lavere kørselspriser på cirka 430 mio. kroner, hvis al kommunal befordring blev leveret til de samme priser som i trafikselskaberne. De væsentligste årsager til de lavere kørselspriser i trafikselskaberne vurderes
at være stordriftsfordele og specialistkompetencer i forbindelse med
gennemførelse af udbud. I økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen
og KL indgår, at der skal gennemføres en analyse af trafikselskabernes
varetagelse af offentlige befordringsordninger med henblik på at anvise
forslag til realisering af det estimerede potentiale på 430 mio. kroner ved
flytning af flere kørselsopgaver til trafikselskaberne og/eller via lokale
løsningsmodeller. Denne analyse udmønter dette element i økonomiaftalen. Opgavens kommissorium er nærmere beskrevet i kapitel 2. Dette
indledende kapitel sammenfatter analysens væsentligste resultater og
Deloittes anbefalinger – disse er desuden samlet i punktform i boksen
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herunder. Det skal bemærkes, at analysen ikke omfatter Bornholms Trafikselskab. Når der i det følgende refereres til trafikselskaberne er det
således eksklusive Bornholms Trafikselskab.
Oversigt over hovedresultater og anbefalinger


De væsentligste kilder til realisering af lavere kørselspriser er samordning
af udbud og driftsafvikling på tværs af ordninger og kommuner.



Der er størst (sikkerhed for fuld) gevinstrealisering i et løsningsscenarie,
hvor ansvaret for udbud af variabel og rutebaseret kørsel samt ansvaret for
drift og planlægning af den variable kørsel overgår til trafikselskaberne. Deloitte anbefaler en sådan løsning, der vurderes at kunne implementeres
gradvis i løbet af 3-4 år i takt med udløb af eksisterende aftaler i kommunerne.



Kommunerne vil selv kunne realisere effektiviseringsgevinster ved samordning af udbud på tværs af ordninger og/eller ved bedre præplanlægning,
hvor kørselsbehovet udjævnes over dagen. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at effekten af disse tiltag kan modsvare et effektiviseringspotentiale på
430 mio. kroner.



Bedre og mere fælles styringsinformation kan understøtte kommunernes
udgiftsstyring på befordringsområdet. Det foreslås, at trafikselskaberne forpligtes til at udarbejde styringsinformation til kommunerne efter nærmere
retningslinjer.



Den danske lovgivning på befordringsområdet er langt mere kompleks end
den tilsvarende lovgivning i Sverige og Norge. Der er et klart potentiale for
regelforenkling, der også vil kunne bidrage til at sætte transportopgaven i
centrum og samtidig fremme bedre organisering og styring i kommunerne.



Størstedelen af potentialet på 430 mio. kroner vedrører den rutebaserede
kørsel. Der vurderes at være en positiv businesscase for anskaffelse af et
planlægningssystem for denne type kørsel. Det er væsentligt, at systemet
er fælles for trafikselskaberne, og at det integreres i den eksisterende systemportefølje. Bedre it-funktionalitet i forhold til selvbetjenings- og kommunikationsløsninger kan ligeledes bidrage til yderligere driftsoptimering.



Den nuværende finansieringsmodel for trafikselskaberne understøtter ikke
udvikling af fælles løsninger. Der bør foretages et eftersyn af finansieringsmodellen med henblik på, at den erstattes af en model, hvor kommunernes
bidrag fastsættes ud fra objektive kriterier, for eksempel befolkningstal. En
objektiv finansieringsmodel bør som minimum dække de ekstraordinære investeringsudgifter, der er beskrevet i denne rapport.



Trafikselskabernes administrationsomkostninger fremstår høje, blandt andet i sammenligning med svenske trafikorganisationer. Der skønnes at være et effektiviseringspotentiale ved det nuværende aktivitetsniveau på
mindst 15-20 procent.



En eventuel reform af befordringsområdet, hvor trafikselskaberne pålægges
et større opgaveansvar, vil stille store krav til selskabernes flextrafikafdelinger de kommende år. Det gælder både i forhold til at modtage flere opgaver
fra kommunerne og i forhold til udvikling og implementering af et nyt planlægningssystem for den rutebaserede kørsel. Med de rette forudsætninger
og ressourcer vurderer Deloitte dog, at en reform vil kunne gennemføres
frem til 2017 i takt med udløb af eksisterende aftaler i kommunerne.

De centrale effektiviseringstemaer og -drivere
3.

Det samlede udgiftsniveau på befordringsområdet dækker over, at der
årligt gennemføres i størrelsesordenen 17 mio. personture. Blandt de
ordninger, hvor kommunerne er ansvarlige, udgør skole- og specialundervisningskørsel samt institutionskørsel for ældre og handicappede

Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring

5

langt størstedelen af den samlede aktivitet. Disse ordninger er karakteriseret ved, at de helt eller delvis afvikles som rutebaseret kørsel. Det er
tidligere opgjort, at der for disse ordninger er betydelige forskelle på de
realiserede kørselspriser blandt trafikselskaberne og kommunerne. Det
betyder, at størstedelen af effektiviseringspotentialet i kommunerne –
skønsmæssigt op imod 80 procent – vedrører rutebaseret kørsel. Det
skal dog understreges, at sondringen mellem variabel og rutebaseret
kørsel hverken er helt skarp eller statisk, og at der afhængigt af forretningsmodeller og teknisk understøttelse er mulighed for at afvikle dele af
kørslen for givne ordninger, både ud fra en variabel og en rutebaseret
driftslogik (se senere).
4.

På baggrund af denne og tidligere analyser kan der identificeres en
række effektiviseringstemaer, hvor trafikselskaberne vil have en afgørende rolle. Den vigtigste kilde til effektivisering via trafikselskaberne ligger efter Deloittes vurdering i selskabernes specialistkompetencer indenfor trafikudbud samt stordrifts- og samordningsfordele. De væsentligste instrumenter til at kunne frigøre effektviseringspotentialerne kan
samles under fire hovedtemaer – der i nogen grad er indbyrdes sammenhængende og gensidigt understøttende.


Samordning af udbud på tværs af ordninger og kommuner



Samordning af driftsafviklingen på tværs af ordninger



Bedre it-understøttelse



Styringsmæssige rammer, der understøtter fælles løsninger.

Udover disse temaer, der beskrives nærmere i de efterfølgende punkter
5-9, kan der via lokale indsatser i kommunerne opnås udgiftsreduktioner
udover det nævnte potentiale, for eksempel gennem ændringer i visitation baseret på tydeligere visitationsgrundlag og kvalitetsstandarder samt
bedre styringsinformation. I forhold til sidstnævnte kan trafikselskaberne
spille en rolle som rådgiver (se kapitel 8). I denne rapport berøres visitation kun indirekte og summarisk. Kommunerne har også mulighed for at
opnå effektiviseringer gennem bedre præplanlægning, herunder ved koordinering af start- og sluttider for forskellige aktiviteter (se punkt 6).
5.

Der er væsentlige stordrifts- og samordningsfordele i de fleste af trinene
i den samlede værdikæde knyttet til behovsstyret befordring, for eksempel i forhold til fælles udbud, standardisering af processer og systemopsætning, driftsafvikling og varetagelse af administrationsopgaver.
Realisering af stordrifts- og samordningsgevinsterne kan principielt ske
via samarbejde mellem kommuner, ved at trafikselskaberne får en større
rolle eller ved at udnytte leverandørernes kompetencer og løsninger –
eller som en kombination af disse.
Med begrebet samordning forstår Deloitte en række temaer, heriblandt
koordinerede udbud med mulighed for udnyttelse af biler på tværs af
kommuner, præplanlægning med mulighed for at opnå høj biludnyttelse,
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samkørsel af kunder på tværs af kommuner, dynamisk omdirigering i
forbindelse med ændringer, reduktion af tomkørsel ved at der disponeres over en større vognflåde antagelsesvis spredt ud over et større geografisk område m.fl.
Også i de enkelte kommuner er der et potentiale for bedre planlægning
og udbud på tværs af ordninger og forvaltninger. Der er dog en række
forhold, der væsentligt begrænser kommunernes muligheder for enkeltvis at realisere skalafordelene fuldt ud.


For det første er kørselsomfanget i en gennemsnitlig kommune betydeligt lavere end i de udbud, der gennemføres af trafikselskaberne, også selvom der koordineres på tværs af (alle) ordninger. Hertil
kommer, at de største ordninger – skole- og specialundervisningskørsel – i forvejen ofte udbydes samlet.



For det andet har enkeltkommuner ikke mulighed for at udbyde kørsel på tværs af kommunegrænser og samordne udbuddene med
den åbne Flextur og den regionale patientbefordring.



For det tredje har de enkelte kommuner objektivt set vanskeligere
ved at lukke markedet op i forhold til at sikre effektiv konkurrence.

Det tidligere estimerede potentiale på 430 mio. kroner modsvarer en
gennemsnitlig prisforskel mellem kommuner og trafikselskaber på cirka
23 procent. Efter Deloittes skøn vil fælles udbud i de enkelte kommuner
på tværs af ordninger kunne indsnævre denne forskel, men den isolerede effekt er næppe større end svarende til 5-10 procent af vognminutprisen. Det skal bemærkes, at der knytter sig en usikkerhed til den præcise
opgørelse af prisforskellene, selvom disse er baseret på detaljerede
produktionsdata. Disse forhold er nærmere beskrevet i Deloittes tidligere
rapport Kortlægning og analyse af befordringsordninger, der blev udgivet i 2012.
6.

Trafikselskabernes specialistkompetencer indenfor trafikudbud i kombination med muligheden for at udbyde kørselsopgaver samlet og med
stor volumen er efter Deloittes vurdering de væsentligste forklaringer på
forskellene i realiserede kørselspriser mellem trafikselskaber og kommuner. Fordelene knytter sig blandt andet til, at større volumen i udbuddene giver mulighed for bedre kapacitetsudnyttelse og skarpere konkurrence, og at udbuddene kan gennemføres på tværs af kommunegrænser.
Det er dog samtidig Deloittes vurdering, at der herudover er uudnyttede
stordriftsmuligheder i trafikselskaberne, der især vedrører to elementer.
For det første vil der kunne opnås lavere administrationsomkostninger
via mere effektiv organisering og standardisering af de anvendte løsning(sopsætning)er, omend dette i nogle tilfælde kan forudsætte tilpasninger i serviceniveauer. For det andet kan der opnås en bedre kapacitetsudnyttelse via større samordning mellem fast og variabel kørsel – for
eksempel er op imod 40 procent af den betalte tid i dag tomkørsel. Mu-
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lighederne for driftsoptimering i form af øget samkørsel styrkes herudover med større volumen, ved at der i gennemsnit er kortere afstand
mellem vogn og kunde.
7.

Bedre præplanlægning af kørslen i kommunerne rummer et yderligere
effektiviseringspotentiale udover det tidligere estimerede. Det væsentligste formål med præplanlægningen er at søge det samlede kørselsprogram udjævnet hen over dagen, således at forskellen mellem kapacitetsbehov på spidsbelastningstidspunkter og i tomme perioder mindskes
mest muligt. Det kan blandt andet ske ved at koordinere start- og sluttidspunkter for skole- og fritidstilbud, genoptræningshold samt aktivitetsog samværstilbud for ældre og handicappede. Hvis skolernes ringetidspunkt indenfor et geografisk afgrænset område spredes over et tidsinterval på for eksempel en halv time, vil der være bedre muligheder for,
at morgenkørslen kan varetages af færre biler, end hvis alle skoler har
samme starttidspunkt. Tilsvarende gælder indenfor andre aktiviteter – og
mellem forskellige typer aktiviteter. Sådanne forbedringer af planlægningen vil delvis kunne ske uden ændringer i tilbuddenes serviceniveau,
men øget koordinering af start- og sluttider indebærer naturligvis en reduktion af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af kerneopgaverne og kan af
brugerne i nogle tilfælde opleves som en reduktion af serviceniveauet.
Det kan for eksempel være tilfældet, hvis lægekørsel som hovedregel
søges placeret udenfor spidsbelastningsperioderne. Det økonomiske rationale ligger i, at et givet kørselsprogram kan gennemføres med brug af
en mindre bilflåde, det vil sige med en bedre kapacitetsudnyttelse, og at
der kan udbydes ruter, hvor leverandørerne har sikkerhed for, at de enkelte biler er i brug en større del af dagen. Disse forhold understøtter, at
leverandørerne har mulighed for at tilbyde lavere priser i forbindelse
med udbuddene.
Særligt Varde Kommune har indenfor de seneste år optimeret præplanlægningen og opnået betydelige gevinster herved, i øvrigt uden samarbejde med trafikselskabet eller brug af særlige planlægningsværktøjer.
Sidstnævnte betyder dog, at der ikke er mulighed for justering og optimering i den daglige planlægning. Enkelte andre kommuner har igangsat lignende processer, omend ikke med tilsvarende dybde og bredde
som i Varde Kommune. En udbredelse af denne form for præplanlægning rummer et stort potentiale, men stiller samtidig store krav i de enkelte kommuner til at løfte tværgående forandringsprojekter og til opbakning fra topledelsen. Det skyldes organiseringen i kommunerne, hvor
det økonomiske ansvar for befordringsopgaverne typisk er spredt på flere forvaltninger. Det betyder, at tværgående præplanlægning kommer til
at involvere meget store dele af organisationen.
Effekten af (bedre) præplanlægning kan ikke opgøres med sikkerhed.
Baseret på opgørelser af kapacitetsudnyttelsen i Varde Kommune
sammenlignet med andre kommuner er det dog Deloittes skøn, at en
vidtgående præplanlægningsindsats isoleret set kan bidrage til at reducere kørselspriserne med op til knap 10 procent.
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Bedre præplanlægning er nødvendigvis en opgave, som kommunerne
selv må være drivkraft i. Det er ikke muligt at anvise egentlige instrumenter, der direkte kan bidrage til, at det gode eksempel følges. Og
bortset fra den kompleksitet, der følger af den fragmenterede lovgivning
(se næste punkt), er der ingen barrierer for, at kommunerne forbedrer
praksis på dette område. Det kan i den forbindelse være relevant at inddrage rådgivningskompetencer, for eksempel fra trafikselskaberne. Det
er desuden en opgave, der med fordel kan gennemføres uanset valg af
løsningsmodel for realisering af effektiviseringsgevinster i øvrigt. Bedre
præplanlægning i kommunerne vil således have omtrent tilsvarende effekt, uanset om kommunen udbyder kørslen selv eller via samarbejde
med trafikselskabet.
8.

De institutionelle og styringsmæssige rammer har potentielt stor betydning for omfanget af og tempoet i den mulige gevinstrealisering. Et centralt element heri er den formelle rolle- og ansvarsfordeling mellem
kommuner og trafikselskaber. Det er efter Deloittes vurdering nødvendigt, at trafikselskaberne får en (endnu) mere fremtrædende rolle fremadrettet, hvis de økonomiske potentialer skal kunne realiseres fuldt ud
og hurtigt. Det kan principielt ske indenfor de nuværende institutionelle
rammer via politiske aftaler mellem regeringen og kommunerne, eller det
kan forankres i formel regulering, det vil sige ved lovgivning. Et afgørende spørgsmål er i denne sammenhæng, om der i det nuværende institutionelle setup – eventuelt suppleret med centralt indgåede aftaler – kan
sikres beslutninger om inddragelse af trafikselskaberne, om standardisering og om indhold i og finansiering af nødvendige udviklingsprojekter på
it-området. Disse spørgsmål behandles senere i kapitlet.
De styrings- og reguleringsmæssige rammer omkring den visiterede befordring er samlet set ganske komplekse. Uanset spørgsmålet om rolleog ansvarsfordeling mellem kommuner og trafikselskaber er der en række supplerende forhold, hvor justeringer i den gældende regulering vil
forbedre kommunernes mulighed for effektiv organisering og opgavetilrettelæggelse. Der kan i den forbindelse særligt peges på to forhold. For
det første er den danske lovgivning på befordringsområdet mere detaljeret og fragmenteret end i for eksempel Sverige og Norge, og regelforenklinger kan understøtte en mere hensigtsmæssig organisering i kommunerne (se punkt 20). For det andet er der i den danske lovgivning forskellige regelsæt for kommuner og trafikselskaber med hensyn til samkørsel af brugere på tværs af ordninger – kommunernes adgang hertil er
mere begrænset, hvilket alt andet lige mindsker mulighederne for effektiv driftstilrettelæggelse.

9.

Udvikling af bedre styringsinformation er ligeledes et tema, der potentielt
har stor betydning for mulighederne for reduktion af de samlede udgifter
til kommunal visiteret befordring. Der er i den tidligere analyse afdækket
en meget betydelig udgiftsvariation på tværs af kommuner indenfor de
enkelte befordringsområder – ofte med en forskel på faktor 5-10 mellem
de billigste og de dyreste kommuner. Den væsentligste enkeltforklaring
herpå er, at andelen af borgere, der er visiteret til ordningerne, varierer
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kraftigt, og at udnyttelsen (antallet af ture) blandt brugerne tilsvarende
varierer. De enkelte kommuner mangler som oftest viden om eget udgifts- og serviceniveau set i forhold til andre kommuner. Det er Deloittes
vurdering, at forskellene i brugerfrekvens og udnyttelse kun i mindre
grad afspejler bevidste valg omkring serviceniveau, men i højere grad
skyldes variation i den etablerede visitationspraksis, der ikke har baggrund i tydelige serviceniveauer og kvalitetsstandarder.
Bedre styringsinformation vil kunne styrke kommunernes grundlag for at
fastlægge serviceniveau og visitationspraksis med afsæt i bevidste valg
og prioriteringer samt under inddragelse af kendskab til udgifter og nøgletal i andre kommuner.
Der peges i rapporten på, at trafikselskaberne naturligt kan forpligtes til
at stille styringsinformation til rådighed for kommunerne. I det omfang
kørselsopgaverne varetages af trafikselskaberne, kan datagrundlaget
herfra lægges til grund (se nedenfor). Hvis kommunerne fremadrettet
fortsat varetager driftsopgaver i forbindelse med nogle befordringsopgaver, vil en fuldt dækkende styringsinformation forudsætte, at kommunerne (eller deres leverandører) forpligtes til at fremsende grunddata. Deloitte anbefaler, at en sådan forpligtelse i givet fald indføres, idet hensynet
til bred dækning af et fælles styringsgrundlag i kommunerne anses for
væsentligt i forhold til at styrke de enkelte kommuners styringsmuligheder.
Trafikselskabernes produktionsdata indeholder detaljerede oplysninger
om økonomi og aktivitet, der kan udnyttes til styringsinformation langt
bedre end i dag. Der præsenteres i denne rapport et forslag til indhold i
en forbedret rapportpakke, der vil kunne give kommunerne væsentlig
bedre styringsdata end hidtil, og som vil skabe bedre transparens og
muligheder for ledelsesmæssigt fokus. Den foreslåede styringsinformation vil kunne udvikles med afsæt i trafikselskabernes eksisterende data,
omend der i et vist omfang vil være behov for tilpasning af datastandarder og dataopsætning. Kommuner, der anvender trafikselskabernes løsninger, vil umiddelbart kunne drage nytte af en sådan rapportpakke.
Kommuner, der ikke benytter trafikselskaberne, kan forpligtes til at fremsende grunddata til trafikselskaberne, omend det formentlig vil være
vanskeligt at opnå fuld integration på grund af forskelle i datastrukturen i
de bagvedliggende systemer. Bedre styringsinformation udløser naturligvis ikke i sig selv effektiviseringer, men skaber bedre grundlag for, at
der kan træffes udgiftsbesparende beslutninger.

It-understøttelsen er velfungerende – udviklingsbehovet
afhænger delvis af trafikselskabernes fremtidige rolle
10. Behovsstyret befordring er et komplekst og it-intensivt forretningsområde, blandt andet fordi der – modsat den almindelige kollektive trafik – foreligger information om den enkelte rejsende, der dels er afgørende for
planlægning, optimering og kvalitet, dels skal kunne udveksles hurtigt og
sikkert mellem myndigheder, institutioner, brugere, callcentre og vognmænd/chauffører.
10
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Trafikselskaberne har indgået et fælles samarbejde om it-drift og itudvikling i regi af FlexDanmark, hvor alle trafikselskaber i dag deltager.
Via dette samarbejde er der etableret en fælles platform for afvikling af
variabel behovsstyret befordring, det vil sige primært individuel handicapkørsel samt patientbefordring og lægekørsel. Denne form for tværgående samarbejde er unik i Skandinavien (og formentlig også mere
generelt) og udgør organisatorisk et stærkt fundament for teknisk og systemmæssig videreudvikling. De væsentligste udfordringer knytter sig til
den eksisterende governancestruktur, herunder at trafikselskaberne
agerer under usikre rammer i forhold til kommunernes ønsker om samarbejde og ydelser. Det betyder blandt andet, at beslutninger om udviklingsinitiativer med en positiv businesscase vanskeliggøres af, at der ikke er mulighed for fælles finansiering med bidrag fra alle kommuner.
11. Driftsafviklingen understøttes af it-systemsuiten Planet. Systemet har
været anvendt i Danmark igennem cirka 15 år og har i denne periode
fået øget udbredelse, så det nu anvendes i alle trafikselskaberne. Deloitte har gennemført et review af systemunderstøttelsen, der viser, at Planet grundlæggende er et velfungerende system med en høj driftsstabilitet og god funktionalitet i forhold til planlægning og afvikling af variabel
kørsel, herunder en effektiv realtidsplanlægningsalgoritme. Der er i trafikselskaberne generelt stor tilfredshed med systemet. Det er endvidere
vurderingen, at systemet er skalerbart i forhold til en eventuel betydelig
vækst i den samlede kørselsvolumen – vækst i aktivitetsniveauet kan
dog med fordel ske gradvis, således at nødvendige tilpasninger kan
gennemføres ud fra erfaringer med systemets performance. Hvis der er
behov for tilpasninger i systemopsætningen, er det en oplagt mulighed
at etablere parallelle driftsmiljøer for forskellige geografiske områder.
FlexDanmark har igennem de senere år arbejdet på at etablere et ekstra
driftsmiljø, så der i dag er sikret fuld redundans. Der er desuden udviklet
en snitflade til kommunikation med vognmændene baseret på den såkaldte SUTI-standard, ligesom der for den åbne Flextur og for brugere af
individuel handicapkørsel er udviklet selvbetjeningsløsninger til turbestilling, der dog indtil videre har en begrænset benyttelse. Der er en række
kendte svagheder i systemets CRM-del (kundemodulet), der delvis
adresseres i FlexDanmarks modulariseringsstrategi. Sidstnævnte har
blandt andet til formål at reducere afhængigheden af den nuværende leverandør og at klargøre en række af systemsuitens moduler til konkurrenceudsættelse.
Det er Deloittes vurdering, at modulariseringsstrategien næppe vil føre til
en reel begrænsning af leverandørafhængigheden, fordi systemets kerne – planlægnings- og optimeringsalgoritmen – bibeholdes. FlexDanmark er dog omvendt også systemleverandørens væsentligste kunde.
Samlet set anbefaler Deloitte, at Planet fastholdes som kernesystem for
den variable kørsel, men at der udvikles et egentligt CRM-modul. Der er
ikke tungtvejende grunde til at overveje en samlet konkurrenceudsættelse på nuværende tidspunkt. Tværtimod er der investeret så mange res-
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sourcer og opbygget så meget kompetence omkring Planet, at et skift af
system ville være særdeles ressourcekrævende – foruden at det uundgåeligt vil være risikofyldt i forhold til sikker drift i en overgangsperiode.
En systemudskiftning er derudover ikke påkrævet for at kunne realisere
de estimerede effektiviseringspotentialer, men ville tværtimod fjerne fokus fra andre initiativer, der er væsentlige i denne henseende, herunder
supplering af systemsuiten med bedre funktionalitet til planlægning af
den rutebaserede kørsel.
12. Planet er i sin optimeringslogik skræddersyet til understøttelse af variabel kørsel. Der anvendes i dag to tilbygningsmoduler i forhold til håndtering af rutebaseret kørsel. Funktionaliteten i disse moduler er dog begrænset, og anvendelsen er forholdsvis ressourcekrævende med en
række manuelle arbejdsgange. Tilbygningsmodulerne anvendes i dag
primært i Nordjyllands Trafikselskab (NT) og FynBus. Movia har omvendt fravalgt at anvende modulerne.
En professionalisering af it-understøttelsen for den rutebaserede kørsel,
svarende til den, der findes for den variable kørsel, vil forudsætte særskilt systemanskaffelse hertil. I denne rapport opstilles to grundlæggende løsningsmodeller for en sådan systemanskaffelse.


Den ene løsningsmodel baserer sig på, at de enkelte kommuner
(hvis de ser et behov herfor) selv indgår aftaler med leverandører
om it-understøttelse, og at FlexDanmark sikrer etablering af snitflader, så de rutebaserede vognløb kan lægges ind i Planet. Løsningen
understøtter ikke samordning mellem variabel og rutebaseret kørsel
og rummer – udover et samlet overblik over den gennemførte kørsel
– kun begrænsede fordele for kommunerne. Til gengæld står det de
enkelte kommuner frit for at beslutte systemanskaffelse alene ud fra
vurdering af egne behov. Deloitte vurderer, at FlexDanmark vil kunne etablere de nødvendige snitflader indenfor en investeringsramme
på 10-18 mio. kroner. Herudover vil kommunerne skulle finansiere
egne systemanskaffelser/-aftaler.



Den anden løsningsmodel indebærer, at FlexDanmark udbyder en
samlet systemanskaffelse, der stilles til rådighed for kommunerne,
samtidig med at trafikselskaberne opbygger kompetence til at kunne
understøtte kommunerne i deres planlægningsopgave. En sådan
løsningsmodel vil – modsat den ovenstående – kunne bidrage til at
realisere samordningsgevinster mellem den rutebaserede og den
variable kørsel. Desuden vurderes en sådan anskaffelsesstrategi at
være billigere end en tilsvarende systemdækning etableret gennem
særskilte anskaffelser i kommunerne. Deloitte vurderer, at denne
løsningsmodel kan realiseres for et samlet investeringsbeløb på 4070 mio. kroner, inklusive projektomkostninger og uddannelse.

Valget mellem disse to løsningsmodeller kan blandt andet bero på, hvilken rolle trafikselskaberne, henholdsvis kommunerne, fremadrettet skal
have i forhold til planlægning og driftsafvikling af den rutebaserede kørsel. En samlet systemanskaffelse i regi af FlexDanmark vil være påkræ12
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vet, hvis trafikselskaberne pålægges et opgaveansvar eller en rådgivningsforpligtelse overfor kommunerne, men kan også være hensigtsmæssig i et løsningsscenarie, hvor kommunerne fastholder ansvaret for
planlægning og driftsafvikling.
En beslutning om anskaffelse af et fælles system til driftsunderstøttelse
af rutebaseret kørsel kan være vanskelig at modne og gennemføre indenfor de nuværende institutionelle rammer. Det kræver for det første
enighed i FlexDanmarks bestyrelse, det vil sige blandt trafikselskaberne.
Hertil kommer, at finansieringen i givet fald vil påhvile de kommuner, der
på beslutningstidspunktet anvender flextrafikløsningerne med en fordeling, der svarer til deres øvrige administrationsbidrag. En sådan finansiering vil blandt andet betyde, at de største kommuner kun vil skulle bidrage minimalt, og det er Deloittes vurdering, at det kan blive vanskeligt og
tidskrævende at skabe enighed om en finansieringsmodel. Det kan derfor under alle omstændigheder være relevant, at der fra centralt hold
etableres grundlag for en obligatorisk fælles finansiering (se senere).
13. Deloitte har ligeledes analyseret FlexDanmarks it-omkostninger med
henblik på en vurdering af effektiviteten i den nuværende organisation.
It-omkostningerne udgør samlet set godt 30 mio. kroner (eksklusive drift
af callcentre og telefoni, men inklusive brugersupport), svarende til cirka
10 kroner per persontur. Størstedelen af it-omkostningerne vedrører licens-, support- og vedligeholdelsesaftaler med den svenske systemleverandør PLANit. It-udviklingsbudgettet udgør cirka 7 mio. kroner årligt.
Analysen viser, at FlexDanmarks organisation fremstår relativt effektiv
bedømt ud fra en række parametre som for eksempel antal supporthenvendelser per medarbejder.

Administrationsomkostningerne rummer betydelige stordriftsfordele og effektiviseringsmuligheder
14. Effektiv administration er også på befordringsområdet et vigtigt tema.
For kommunerne kan oplevelsen af høje administrationsomkostninger i
trafikselskaberne reducere tilskyndelsen til at overdrage flere opgaver til
trafikselskaberne.
Trafikselskabernes omkostninger til administration og drift af flextrafikken udgjorde i 2012 133 mio. kroner (inklusive FlexDanmark og den åbne Flextur, der er en del af det almindelige kollektive trafiktilbud). Det
svarer for den variable kørsel til 38 kroner per persontur. Deloitte har foretaget en kortlægning af administrationsomkostningernes sammensætning baseret på oplysninger fra trafikselskaberne. Kortlægningen viser,
at it, turbestilling og trafikstyring er de største enkeltposter i administrationsbudgettet – de to sidstnævnte vedrører især personaleomkostninger
til drift af callcentre.
Kortlægningen viser desuden, at trafikselskaberne ligger i to grupper
med hensyn til enhedsomkostninger. Blandt NT, Midttrafik og Movia ligger administrationsomkostningerne per variabel tur på mellem 34,1 og
37,6 kroner med NT som den mest effektive af de tre. De to trafiksel-
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skaber med mindst kørselsvolumen, Sydtrafik og FynBus, ligger på henholdsvis 44,6 og 47,5 kroner.
15. Det er Deloittes vurdering, at der er stordriftsfordele i både trafikselskabernes administrative og driftsunderstøttende funktioner og en række effektiviseringsmuligheder i samme. De væsentligste effektiviseringstemaer er:


Tilpasning til mest effektive praksis i de selskaber, der i dag ligger
på et højt omkostningsniveau (korrigeret for skalaforskelle).



Standardisering af processer, forretningsmodeller og systemopsætning.



Realisering af gevinster ved mere effektiv organisering, herunder
sammenlægning af (de administrative funktioner i) Sydtrafik og FynBus samt etablering af et fælles callcenter.



Udvikling af bedre selvbetjenings- og kommunikationsløsninger
(sms-varsling og lignende). Dette kan understøtte realisering af en
kanalstrategi, hvor åbningstider i callcentret reduceres, og hvor antallet af bestillings- og trafikstyringsopkald reduceres.

Ved det nuværende aktivitetsniveau er det Deloittes vurdering, at der
kan opnås en effektiviseringsgevinst på cirka 20 mio. kroner på den
samlede flextrafikadministration – svarende til 15-20 procent. Det er Deloittes vurdering, at gevinsterne kan realiseres i løbet af en periode på 23 år, idet en række af initiativerne vil forudsætte en vis beslutnings- og
implementeringstid. Beregningsforudsætninger og overvejelser bag det
anførte estimat uddybes i denne rapport.
Der skal i tilknytning til det estimerede effektiviseringspotentiale anføres
en række supplerende bemærkninger.

14



Realisering af gevinsterne forudsætter en betydelig beslutningskraft
i – og på tværs af – trafikselskaberne, herunder med hensyn til reorganisering og standardisering. Det er Deloittes vurdering, at dette
kan være vanskeligt at realisere (fuldt ud) indenfor den nuværende
governancestruktur.



Der er i det anførte estimat ikke modregnet omkostninger til anskaffelse og drift af eventuelle nye it-løsninger – disse indregnes dog naturligvis i de samlede businesscases, der præsenteres senere.



Der pågår i de enkelte trafikselskaber løbende overvejelser om muligheder for at gennemføre effektiviseringer, der kan medgå til at
realisere det anførte potentiale. Sidstnævnte er angivet i forhold til
omkostningsniveauet i 2012, og allerede trufne beslutninger, der
måtte have virkning fra 2013, bidrager således til udmøntningen.
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Selvom hensynet til effektiv tilrettelæggelse af de administrative
funktioner er vigtigt, skal det samtidig afbalanceres i forhold til, at
der er de nødvendige ressourcer til en kvalificeret driftsunderstøttelse. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt at gennemføre besparelser på administrationen, hvis modstykket er højere kørselspriser.

16. De anførte forskelle i selskabernes enhedsomkostninger afspejler delvis
forskelle i skala. Det er som nævnt Deloittes vurdering, at der er stordriftsfordele knyttet til en række af de administrative funktioner, således
at en tilvækst i kørselsvolumen de kommende år vil kunne realiseres
med marginalomkostninger, der er lavere end de nuværende gennemsnitsomkostninger.
Der præsenteres i denne rapport en kvantificeret vurdering af skalagevinsterne ved forskellige niveauer for (tilvækst i) den samlede kørselsvolumen.
For den variable kørsel udgør trafikselskabernes opgaveandel i 2012
cirka 41 procent (heri er indregnet den siddende patientbefordring i regionerne), og gennemsnitsomkostningerne udgør cirka 30 kroner per tur,
eksklusive bestillingsomkostninger. Deloitte skønner, at marginalomkostningerne udgør cirka 16 kroner per tur, og at der per 1 mio. ekstra
variable ture kan realiseres en skalagevinst på cirka 15 mio. kroner
sammenlignet med en hypotetisk videreførelse af det nuværende niveau
for gennemsnitsomkostningerne. I det ydertilfælde, at den samlede variable kørsel varetages af trafikselskaberne, svarer det til en samlet skalagevinst på 30-35 mio. kroner.
For den rutebaserede kørsel er vurderingen vanskeligere og behæftet
med væsentlig større usikkerhed. Det skal ses i sammenhæng med, at
trafikselskabernes opgaveandel er meget lavere. Hertil kommer, at forretningsmodellerne er mere varierede og generelt utilstrækkelige i forhold til det fremtidige behov, hvorfor der som nævnt forudsættes etableret nye løsninger for it- og driftsunderstøttelse i trafikselskaberne for den
rutebaserede kørsel. Det betyder, at de omkostningsniveauer, der er
opgjort i den gennemførte kortlægning, har begrænset værdi som rettesnor for et muligt fremtidigt niveau.

Perspektiver fra trafikorganisationer i Skandinavien
17. Deloitte har som en del af dette projekt gennemført en række besøg i
trafikorganisationer i Skandinavien, nemlig Skånetrafiken og Storstockholms Lokaltrafik i Sverige samt Ruter (og dets datterselskab Konsentra)
i Oslo/Akershus. Desuden har vi gennemført interview med det svenske
selskab Samres, der løser de administrative og driftsunderstøttende opgaver for en række trafikselskaber i primært Sverige, men også i Norge
og de baltiske lande – virksomheden har i Sverige en markedsandel på
cirka 20 procent. Formålet med disse besøg har været at få inspiration til
og andre perspektiver på de mulige løsninger og forretningsmodeller indenfor behovsstyret trafik.
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En observation fra denne del af analysen er, at de regionale trafikselskaber i de to lande spiller en større rolle i varetagelsen af behovsstyret
trafik, herunder i et vist omfang endda også i forhold til visitation.
I Norge er det således i forbindelse med TT-ordningen, der omfatter fritidsbefordring for personer med varig funktionsbegrænsning, fylkeskommunerne, der har ansvaret, herunder også det budgetmæssige ansvar. I Oslo/Akershus-området er der etableret en regional driftsmodel
for den samlede skole- og specialundervisningskørsel.
I Sverige er det kommunerne, der har ansvaret for den såkaldte
Färdtjänst, der ligeledes omfatter befordringstilbud til personer med varig funktionsbegrænsning, som ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. I mange län/regioner er der imidlertid indgået aftaler om, at
denne opgave varetages på regionalt niveau. Det gælder således også i
Skåne og i Stockholm, hvor også det budgetmæssige ansvar er overdraget fra det kommunale til det regionale niveau.
18. Et resultat heraf er, at administrationsomkostningerne i Sverige fremstår
lavere end i Danmark. En direkte sammenligning vanskeliggøres af, at
de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer er anderledes, og forskellen i administrationsomkostninger kan kun opgøres med en vis usikkerhed. Med dette forbehold synes omkostningerne til administration og
driftsunderstøttelse at være mindst 20 procent og måske op til 30-35
procent lavere end i Danmark. Enhedsomkostningerne er eksempelvis
opgjort til 26 SEK per tur i Stockholm for en sammenlignelig opgaveportefølje, og Samres varetager den samlede administration og driftsunderstøttelse for Västtrafik for 23 SEK per tur (eksklusive it) og for Skånetrafiken ligeledes for 23 SEK per tur (inklusive it). Ligesom i Danmark har
trafikorganisationerne i Sverige primært opgaver indenfor variabel kørsel
– Västtrafik baserer sig i forhold til it-understøttelsen ligesom de danske
trafikselskaber på Planet-systemet. Det kan bemærkes, at en væsentlig
større del af turbestillingerne i Sverige sker gennem et callcenter, hvilket
isoleret set øger omkostningerne – i Danmark varetages turbestillingen
for en stor dels vedkommende af personale i kommuner og regioner.
Derimod har Ruter/Konsentra i Oslo-området primært opgaver indenfor
rutebaseret kørsel, fortrinsvis skole- og specialundervisningskørsel (se
nedenfor). Administrationsomkostningerne i Konsentra udgjorde i 2012
cirka 14 NOK per tur – heri indgår omkostninger til visitation, der varetages af Konsentra.
19. Der er særligt i Sverige en forholdsvis udbredt praksis for, at opgaver
vedrørende administration og driftsunderstøttelse varetages af private
virksomheder.
Deloitte har på den baggrund overvejet, om en konkurrenceudsættelse
af disse opgaver kunne være hensigtsmæssig også i Danmark. Vi kan
dog ikke anbefale dette på nuværende tidspunkt. Det skyldes primært to
indbyrdes sammenhængende forhold. For det første vil der i de kommende år – hvis anbefalingerne fra denne rapport følges – være behov
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for et tæt samarbejde med kommunerne om udvikling af mere effektive
forretningsmodeller for den rutebaserede kørsel. I den forbindelse er trafikselskabernes kendskab til kommunerne vitalt. Samarbejdsrelationen
til kommunerne vil næppe kunne varetages tilsvarende godt af en privat
virksomhed, der muligvis er uden stort forhåndskendskab til det danske
marked – foruden at det i en sådan udviklingsfase vil være vanskeligt at
kravspecificere indholdet af de ydelser, som en privat operatør ville skulle være ansvarlig for. Hertil kommer, at en konkurrenceudsættelse ville
kræve betydelig opmærksomhed, og at det er en nærliggende risiko, at
der ikke samtidig ville være ressourcer til at sikre realisering af det estimerede effektiviseringspotentiale i forhold til kørselspriserne.
Det bør til gengæld overvejes, hvordan der på anden vis kan sikres en
realisering af effektiviseringspotentialet i forhold til administration og
driftsunderstøttelse. Ovenstående udelukker desuden ikke, at det på et
senere tidspunkt kan være relevant at gennemføre en konkurrenceudsættelse – det gælder ikke mindst for callcenterfunktionen til turbestilling, hvor omkostningsniveauet i Danmark fremstår endog meget højt i
forhold til det svenske. Beslutninger om konkurrenceudsættelse bør dog
i givet fald bero på en mere fuldstændig vurdering end den, der er foretaget her.
20. De lovgivningsmæssige rammer for visiteret befordring er enklere i Sverige og Norge end i Danmark. Lovgivningen i de to lande giver desuden
mulighed for større fleksibilitet og tillægger de ansvarlige lokale og regionale myndigheder flere frihedsgrader i forhold til fastsættelse af serviceniveau og egenbetaling fra brugerne.
Der er i begge lande særskilte regler for skole- og specialundervisningskørsel, patienttransport og kørsel i forbindelse med uddannelse og arbejde – grundstrukturen i lovgivningen har på disse områder mange fællestræk med den danske lovgivning. Men hvor sidstnævnte herudover
fastlægger detaljerede regler på en række områder, er reglerne om visiteret befordring for andre grupper samlet i ét regelsæt i både Sverige og
Norge – henholdsvis Färdtjänstelagen og TT-ordningen. Hovedprincippet er her, at de lokale/regionale myndigheder skal stille befordring til
rådighed for borgere med en varig funktionsnedsættelse, som ikke kan
benytte den almindelige kollektive transport, og som ikke er omfattet af
andre (de ovennævnte) ordninger. Der er således ikke på samme måde
som i den danske lovgivning en detaljeret regulering af rettigheder for
bestemte målgrupper eller i forbindelse med bestemte formål. I stedet er
lovgivningen i Sverige og Norge baseret på, at visiteret befordring ydes
ud fra en funktionsevnevurdering.
Det er Deloittes vurdering, at der er interessante perspektiver og inspiration at hente i den svenske og norske regulering. Det gælder især i forhold til tre væsentlige temaer.


Regelforenkling og afbureaukratisering. Det forhold, at bestemmelserne om visiteret befordring i Danmark er spredt ud i sektorlovgivningen og opdelt på et stort antal hjemler, øger kompleksiteten og
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udgifterne til myndighedsadministration. Det er således Deloittes
vurdering, at den nuværende lovgivningspraksis i Danmark repræsenterer en ineffektiv regulering, der betyder højere udgifter til administration, primært i forbindelse med visitation og udbud.


Organisering og styring. Den fragmenterede lovgivning i Danmark er
desuden kraftigt medvirkende til, at kommunernes organisering er
tilsvarende fragmenteret. Det er karakteristisk, at det økonomiske og
administrative ansvar i kommunerne typisk er spredt på mange forvaltninger – og typisk følger ansvarsfordelingen for den sektorlovgivning, som befordringsreglerne er en del af. Det er uundgåeligt, at
dette svækker transparensen og mulighederne for samordnet styring, hvilket også ses tydeligt i den faktiske opgavevaretagelse. En
enklere lovgivning ville efter Deloittes vurdering kunne understøtte
en mere samlet og ensartet styringspraksis i kommunerne. Det vil
samtidig kunne lette kommunernes samarbejde med trafikselskaberne betydeligt.



Fokus på transport. Den svenske og norske regulering har fokus på
transportopgaven, og at borgere med funktionsbegrænsninger så
vidt muligt har tilsvarende adgang til transport som andre borgere –
men ikke på detaljeret fastlæggelse af specifikke rettigheder for bestemte målgrupper og i forbindelse med bestemte formål. En væsentlig implikation af dette er, at mulighederne for at sammentænke
den alminelige kollektive transport og den visiterede befordring styrkes. Investeringer i den kollektive trafik, der styrker tilgængeligheden
for personer med funktionsbegrænsninger, kan i den norske og
svenske reguleringsmodel reducere udgifterne til visiteret befordring.

Businesscases og løsningsscenarier
21. Opstillingen af løsningsscenarier for realisering af effektiviseringspotentialet på befordringsområdet tager afsæt i tre grundmodeller for det reguleringsmæssige og institutionelle setup. Disse betegnes i rapporten som
henholdsvis kundemodellen, aftalemodellen og den koordinerede model.
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Kundemodellen indebærer en videreførelse af den eksisterende styringsramme, hvor kommunernes opgave- og myndighedsansvar er
uændret, og hvor samarbejde med trafikselskaberne beror på frivillige aftaler.



Aftalemodellen indebærer, at regeringen og KL aftaler principper,
mål og konkrete initiativer, der kan bidrage til at understøtte realisering af effektiviseringsgevinster. Der kan tænkes en række forskellige aftaletemaer, herunder at udbud i de enkelte kommuner gennemføres samlet på tværs af befordringsordninger, eller mål for samarbejde mellem kommuner og trafikselskaber. Den formelle regulering
svarer til kundemodellen, men i kraft af aftalen er der mellem parterne fastsat fælles retningslinjer for den ønskede udvikling.

Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring



Den koordinerede model indebærer, at realiseringen af effektiviseringsgevinster understøttes via lovgivningen, i form af at flere (eventuelt alle) opgaver overflyttes til trafikselskaberne i takt med udløb af
eksisterende aftaler. Visitationsopgaven og det økonomiske ansvar
vil dog fortsat ligge i kommunerne. Herved sikres en koordinering
mellem kommunerne og trafikselskaberne om ansvaret for den samlede opgavevaretagelse.

De mulige konkrete løsningsscenarier kan bestå af elementer fra hver af
modellerne. For eksempel kan grundmodellerne anvendes forskelligt på
tværs af de enkelte ordninger og de enkelte trin i den samlede værdikæde (udbud, turbestilling og trafikstyring mv.).
22. Hvilke(n) af grundmodellerne der bør lægges til grund for et samlet løsningsscenarie må blandt andet bero på en vurdering af mulighederne for
at fremme de beslutninger, der er påkrævet for at realisere effektiviseringsgevinsterne, og hvor hurtigt dette kan ske. Det er i den forbindelse
Deloittes vurdering, at særligt følgende beslutningstemaer er af væsentlig betydning.


Beslutning om fælles udbud på tværs af befordringsordninger som
udgangspunkt i regi af trafikselskaberne – samordning af udbud i
kommunerne kan delvis medføre tilsvarende gevinster, men ikke i
samme omfang.



Beslutning om overførsel af driftsansvar for en større kørselsvolumen til trafikselskaberne med henblik på at udnytte samordnings- og
optimeringsmuligheder.



Beslutning om it-investeringer i forhold til bedre kommunikations- og
selvbetjeningsløsninger samt understøttelse af rutebaseret kørsel.



Beslutning om initiativer, der kan medgå til realisering af effektiviserings- og skalagevinster på det administrative område.

Herudover er der i relation til flere af de tidligere nævnte effektiviseringstemaer en række supplerende beslutningskrævende punkter, der dog er
mindre væsentlige for overvejelserne om valg af grundmodel(ler) – for
eksempel vedrørende styringsinformation og eventuelt regelforenkling.
Beslutning om bedre præplanlægning i kommunerne med henblik på udjævning af kørselsbehovet hen over dagen er ligeledes et relevant tema,
uanset hvilken af grundmodellerne der bliver grundstamme i et løsningsscenarie.
23. I denne rapport præsenteres kvantificerede businesscases (vurderinger
af gevinstrealisering) for en række konkrete løsningsscenarier, hvor
blandt andet de foranstående overvejelser er indlejret i beregningerne.
Businesscasene baserer sig på en stringent opdeling af effekttyper, hvor
der sondres mellem effekter, der går via lavere aftalepriser, og effekter,
der går via øget driftsoptimering (og dermed lavere effektive kørselspri-
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ser). De konkrete parameterantagelser er naturligvis behæftet med usikkerhed – grundlaget for antagelserne uddybes senere.
Businesscaseberegningerne skal fortolkes som vurderinger af den samlede effekt af de løsningsscenarier, der er regnet på. Det er i de enkelte
scenarier ikke muligt at isolere effekten af enkeltelementer præcist. Det
skyldes rent metodisk, at rækkefølgen af de enkelte tiltags gennemførelse har betydning for den udgiftsbase, som tiltagene virker på. Hvis for
eksempel erfaringerne fra Varde Kommune med bedre præplanlægning
var udbredt til alle kommuner, ville udgifterne herefter være reduceret til
et lavere niveau. Det ville reducere kroneværdien af at gennemføre andre initiativer, for eksempel en generel reduktion af kørselspriserne til niveauet i trafikselskaberne. Det omvendte ville også være tilfældet.
Businesscaseberegningerne er gennemført for perioden 2014-2017, idet
de eksisterende leverandørkontrakter i kommunerne forventes at udløbe
gradvis hen over denne periode. Der præsenteres resultater for både
gevinstrealiseringen i slutåret (det vil sige 2017) og for den samlede periode. Herved er det muligt også at vurdere betydningen af forskellige
realiseringshastigheder på tværs af de forskellige løsningsscenarier.
Resultaterne relateres til den forudsætning, der ligger i økonomiaftalen
for 2013, om en gevinstrealisering på 430 mio. kroner. Eventuelle udgiftsreduktioner som følge af ændrede serviceniveauer eller ændret visitationspraksis indgår ikke i businesscaseberegningerne.
24. Det er Deloittes vurdering, at et løsningsscenarie, der hovedsageligt
bygger på den koordinerede model for både den variable og den rutebaserede kørsel, samlet set giver den største sikkerhed for at gevinstrealisere det estimerede potentiale vedrørende kørselspriserne. Det er ligeledes vores vurdering, at et sådant scenarie både giver den største samlede effektivisering og den hurtigste realisering.
Bruttoeffektiviseringen på kørselsudgifterne (eksklusive effekter på administration og uden modregning af investeringer) skønnes i dette scenarie at udgøre godt 600 mio. kroner årligt ved fuld implementering og
knap 1,5 mia. kroner samlet over perioden 2014-2017. De gevinster, der
ligger udover 430 mio. kroner, vedrører primært effekten af bedre præplanlægning i kommunerne understøttet af trafikselskaberne og muligheder for bedre driftsoptimering som følge af den øgede kørselsvolumen.
Det er i dette scenarie forudsat, at ansvaret for gennemførelse af udbud
for alle befordringsområder overgår til trafikselskaberne, i takt med at
eksisterende aftaler udløber. Det er desuden forudsat, at ansvaret for
driftsafvikling af ordninger, der helt eller overvejende har karakter af variabel kørsel, ligeledes overgår til trafikselskaberne i samme tempo. For
den rutebaserede kørsel er det forudsat, at kommuner og trafikselskaber
lokalt aftaler arbejdsdelingen vedrørende planlægning og driftsafvikling,
eventuelt med afsæt i en aftale mellem regeringen og KL.
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Modellen baserer sig på lovgivning, og overførsel af opgaver til trafikselskaberne beror således ikke på samme måde som i kundemodellen på
incitamenter og frivillighed. Det er derfor i dette scenarie vigtigt, at god
performance og effektiv administration løftes af trafikselskaberne, og at
dette understøttes og tilses af de stedlige ledelser og bestyrelser, hvor
kommunerne har flertallet af medlemmer og formandsposten.
Investeringsomkostningerne til at realisere dette scenarie – det vil sige
omkostninger til it-anskaffelser og implementeringskapacitet – skønnes
at udgøre 40-70 mio. kroner hen over perioden – dette er omkostninger,
der ligger udover trafikselskabernes ordinære udviklingsbudgetter.
25. Et løsningsscenarie, der baserer sig på kundemodellen for både den
variable og den rutebaserede kørsel, er omvendt det scenarie, der giver
den mindste (sikkerhed for) gevinstrealisering. I dette scenarie er gevinstrealiseringen afhængig af beslutninger i de enkelte kommuner vedrørende de forhold, der er anført ovenfor i punkt 22, herunder ikke
mindst i forhold til øget anvendelse af trafikselskaberne. Der har været
en underliggende vækst i trafikselskabernes opgaveandel igennem de
senere år, omend den har været forholdsvis beskeden – cirka fem procentpoint fra 2009 til 2012 for den kommunale kørsel. Den fremadrettede tilvækst i opgaveandelen vil blandt andet afhænge af kommunernes
incitamenter og trafikselskabernes kapacitet og tilbudte løsninger.
Bruttoeffektiviseringen skønnes i dette scenarie at udgøre 155 mio. kroner årligt fra 2017 og 410 mio. kroner samlet i løbet af indfasningsperioden (2014-17). Der er heri forudsat en stigning i opgaveandelen fra 23 til
33 procent i trafikselskaberne, hvilket er udtryk for dobbelt så kraftig en
stigning som den, der er sket igennem de senere år.
De øvrige forudsætninger bag businesscasen for dette scenarie fremgår
af kapitel 9.
26. Et løsningsscenarie baseret på aftalemodellen er både i sin reguleringsform og i sin samlede effekt en mellemform af de to ovenstående. Rationalet bag aftaleformen er, at kommunerne kan have større motivation
og ejerskab til løsninger, der baserer sig på aftale fremfor regulering.
Hertil kommer, at der under alle omstændigheder vil være en lang række detailspørgsmål, hvor formel regulering næppe er velegnet eller mulig, men hvor det med aftaleformen kan være muligt at nå længere i formulering af fælles løsninger. Værdien af en aftale mellem regeringen og
kommunerne afhænger naturligvis af dens indhold og de tilknyttede
governancebestemmelser.
Det er Deloittes vurdering, at især følgende forhold er vigtige for at
fremme effekten af en aftalemodel:


Tre af de største kommuner – København, Aarhus og Odense –
tegner sig for cirka 20 procent af det samlede befolkningsgrundlag
og formentlig en nogenlunde tilsvarende andel af den samlede aktivitet. Det har derfor en forholdsvis stor selvstændig betydning, at der
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indgås aftaler mellem de største kommuner og de respektive trafikselskaber. Det er Deloittes vurdering, at værdien af en aftale vedrørende de største kommuner kan have en yderligere afledt effekt i
forhold til, at andre kommuner går samme vej.


Der skal i tillæg til ovenstående fastsættes konkrete og forpligtende
mål for (vækst i) trafikselskabernes opgaveandel for så vidt angår
både udbud og driftsafvikling. Effekten heraf afhænger naturligvis direkte af måltallets størrelse og den efterfølgende realisering.



Det er væsentligt, at en aftalemodel skaber grundlag for, at der via
udbud anskaffes et fælles it-system til at understøtte en bedre planlægning af den rutebaserede kørsel. I tilknytning hertil vil der være
behov for en forpligtende aftale om fælles finansiering blandt trafikselskaberne – og dermed kommunerne – uanset at dette kan være
vanskeligt at opnå i en aftaleform.



En aftale bør omfatte, at kommunerne forpligter sig til at gennemføre
udbud på tværs af befordringsordningerne via trafikselskaberne –
fælles udbud på tværs af ordninger kan også gennemføres i de enkelte kommuner, men effekten heraf vurderes som nævnt at være
noget mindre end ved udbud via trafikselskaberne.

Ovenstående aftalepunkter vurderes alle at være væsentlige, og hvis et
eller flere af disse ikke kan realiseres, vil det mindske gevinstrealiseringen.
Der er herudover en række supplerende aftalepunkter, der kan bidrage
til at fremme gevinstrealiseringen, herunder at trafikselskaberne forpligtes til at udarbejde fælles styringsinformation. En aftale kan desuden indeholde krav til kommunerne om forhold som for eksempel udarbejdelse
af klare opgavebeskrivelser, udarbejdelse af fælles businesscases med
trafikselskaberne, mere centraliseret organisering af befordringsopgaverne og tidlig varsling af udbud mv.
En aftale vil naturligvis i sin konkrete udformning kunne se ud på mange
forskellige måder, og det er derfor ikke muligt at opstille konkrete beregninger, der er repræsentative for det mulige udfaldsrum. Hertil kommer,
at en kvantificering uundgåeligt bliver udtryk for en vurdering i lige så høj
grad som for beregninger. Gevinstrealiseringen vil i aftalemodellen således kunne ligge i et interval mellem cirka 155 mio. kroner (svarende til
effekten i kundemodellen) op til fuld realisering af potentialet på 430 mio.
kroner.
I denne rapport er der foretaget en konsekvensberegning, hvor kravene
til effekten af aftaleudmøntningen er ekspliciteret. Der er i den forbindelse to grundlæggende udfaldsmuligheder. Den ene er, at kommunerne
kan vælge at overdrage kørsel til trafikselskaberne og realisere gevinsterne ad den vej. Den anden er, at kommunerne kan søge at realisere
gevinsterne selv, for eksempel gennem samordning af udbud på tværs
af ordninger og/eller ved bedre præplanlægning med henblik på udjæv-
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ning af kørslen og deraf bedre afledt kapacitetsudnyttelse. Det er Deloittes vurdering, at en fuld samordning af udbud på tværs af ordninger er
et ambitiøst krav set i lyset af den spredte organisering i kommunerne.
Deloittes beregninger indikerer, at kommuner, der vælger sidstnævnte
mulighed – foruden samordning af udbud på tværs af alle ordninger – vil
skulle øge vognmændenes kapacitetsudnyttelse meget betydeligt, hvis
det fulde potentiale på 430 mio. kroner skal realiseres. Kravet til effekten
af bedre planlægning kan således skønnes at svare til en forøgelse af
vognmændenes kapacitetsudnyttelse med mere end 2½ time per dag.
Det svarer til en stigning i kapacitetsudnyttelsen på 50 procent. Heri er
forudsat, at effekten af bedre samordning af kommunale udbud på tværs
af ordninger kan modsvare en gennemsnitlig reduktion af priserne med
5-10 procent. Hvis denne effekt er undervurderet, reduceres kravet til effekten af bedre præplanlægning, men det er Deloittes vurdering, at kravet under alle omstændigheder vil være betydeligt.

Anbefalet løsningsscenarie og implementeringsplan
27. På baggrund af analysen og de opstillede businesscases anbefaler Deloitte et løsningsscenarie med de hovedelementer, der er beskrevet nedenfor. Løsningsscenariet tilgodeser, at det estimerede potentiale kan
realiseres, i takt med at eksisterende aftaler udløber. Samtidig vil scenariet sikre eller understøtte, at der kan realiseres yderligere gevinster,
delvis via indsatser i de enkelte kommuner, delvis via fælles løsninger i
regi af trafikselskaberne.
Forslaget er udtryk for Deloittes vurdering af en balancering af forskellige hensyn, herunder især følgende: På den ene side forudsætter realisering af stordriftsfordele og andre effektiviseringsgevinster fælles og
standardiserede løsninger. På den anden side rummer befordringsområdet en så betydelig kompleksitet (se ovenfor), at en vis differentiering
af forretningsmodeller og mulighed for tilpasning til lokale forhold og ønsker er påkrævet. Detailregulering om driftsnære forhold vil under alle
omstændigheder ikke være hverken muligt eller hensigtsmæssigt.
Det anbefalede løsningsscenarie tager afsæt i den koordinerede model,
men for så vidt angår planlægning og driftsafvikling af den rutebaserede
kørsel anbefales det, at kommunerne fortsat kan beslutte selv at varetage disse opgaver.
Deloitte anbefaler, at:


Trafikselskaberne fra 2014 overtager ansvaret for at gennemføre
udbud af al kommunal visiteret befordring, i takt med at eksisterende
aftaler udløber. Herved etableres en énstrenget trafikindkøbsorganisation, der kan udnytte de skalafordele og kompetencer, der knytter
sig til samlet indkøb også på dette område.



Der for den variable kørsel herudover overføres yderligere funktioner til trafikselskaberne, således at selskabernes opgave- og an-
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svarsportefølje for denne type kørsel herefter i hovedtræk svarer til
det, der i forvejen er gældende for den individuelle handicapkørsel.
Herved sikres en énstrenget driftsmodel for variabel kørsel, og at de
dokumenterede effektivitetsfordele ved den etablerede model i trafikselskaberne udbredes til alle kommuner. Den variable kørsel afgrænses til at omfatte alle befordringsordninger bortset fra dagtilbuds-, skole- og specialundervisningskørsel samt dagcenterkørsel
for ældre.


Der for den rutebaserede kørsel gennemføres følgende elementer:
-

Trafikselskaberne forpligtes til at kunne bistå kommunerne med
planlægning og driftsafvikling af kørslen, hvis kommunerne ønsker det.

-

Trafikselskaberne forpligtes til at gennemføre udbud af et fælles
planlægningssystem for rutekørslen med henblik på idriftsættelse på en bestemt dato – så vidt muligt senest fra 1. januar 2016.

-

Der etableres et lovgrundlag for en fælles finansieringsmodel for
minimum de ekstraordinære investeringer, hvor kommunerne
(via trafikselskaberne) forpligtes til at medfinansiere efter en fordelingsnøgle, for eksempel baseret på indbyggertal i selskabernes geografiske område (se nedenfor). Det kan overvejes at stille krav om gennemførelse af et eksternt review eller eventuelt
udtalelse/godkendelse fra Statens IT-projektråd forud for endeligt valg af system.

Ovenstående vil sikre en fælles teknisk platform, der er integreret med
Planet, og at trafikselskaberne er forpligtet til at kunne bistå kommunerne med planlægning og drift – men at kommunerne kan beslutte at varetage disse opgaver selv. Det indebærer, at det formelle ansvar for udbud
adskilles fra de øvrige opgaver. Det bør imidlertid tilstræbes, at der mellem trafikselskaberne og kommunerne indgås samarbejdsaftaler, der
sikrer et godt samarbejde om tilrettelæggelsen af udbud, hvor det sikres,
at kendskabet til den efterfølgende driftssituation medtænkes i udbudsmaterialet.
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Der foretages et generelt eftersyn af lovgrundlaget for finansiering af
trafikselskabernes aktivitet indenfor visiteret befordring. Efter den
nuværende lovgivning er selskaberne alene forpligtet til at varetage
den individuelle handicapkørsel. Finansieringen af trafikselskabernes øvrige aktiviteter baserer sig på aftaler med de kommuner og
regioner, der frivilligt har overdraget kørsel.



Den her anbefalede løsning indebærer, at trafikselskaberne forpligtes til at kunne varetage udbud og drift af al behovsstyret befordring.
Det er i den situation nødvendigt, at lovgivningen understøtter en
mere fælles finansieringsmodel. En sådan model skal for det første
sikre, at alle kommuner er forpligtet til medfinansiering ud fra objektive kriterier (og ikke driftsafviklet trafik). For det andet skal modellen
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sikre, at trafikselskaberne afsætter de ressourcer til implementering,
udvikling og investeringer samt efterfølgende drift, der er nødvendige for at kunne løfte de ekstra opgaver som følger af forslaget. Det
anbefales at træffe beslutninger, der kan understøtte realisering af
effektiviseringspotentiale og skalagevinster i administrationen. Trafikselskabernes omkostninger til administration og driftsunderstøttelse fremstår generelt høje og med en vis variation. Deloitte vurderer,
at der kan realiseres en effektiviseringsgevinst på 15-20 procent hen
over de næste 2-3 år – dette er en alt-andet-lige-vurdering, og der vil
således omvendt være et merudgiftsbehov knyttet til implementering
af nye løsninger og udbygning af eksisterende løsninger samt til
fremtidig drift af et højere aktivitetsniveau. Et effektiviseringskrav til
trafikselskaberne kan indfases i takt med overtagelsen af flere opgaver, således at der bliver tale om at skulle løse flere opgaver uden
en tilsvarende tilførsel af yderligere budget.


Ansvaret for at drive effektiviseringerne igennem anbefales som udgangspunkt at påhvile trafikselskaberne selv, idet kommunerne via
bestyrelserne har mulighed for at stille krav herom.



Trafikselskaberne forpligtes herudover på en række områder til at
udvikle løsninger, der understøtter effektiv drift og styring i kommunerne samt tidssvarende løsninger og funktionalitet for brugere,
kommunale sagsbehandlere og leverandører. Trafikselskaberne
skal i den forbindelse særligt stille relevant og tidstro styringsinformation til rådighed for kommunerne med henblik på at skabe større
transparens om de enkelte kommuners (relative) serviceniveau og
effektivitet.



De enkelte trafikselskaber beslutter indenfor de ovenfor foreslåede
rammer selv, hvordan drifts- og forretningsmodellen operationaliseres. Herved sikres det, at der kan ske en tilpasning til lokale forhold,
der har betydning for tilrettelæggelsen af hensigtsmæssig drift, herunder markeds- og konkurrenceforhold og geografi.

Deloitte anbefaler, at der overvejes gennemført et eftersyn af lovgivningen på befordringsområdet med henblik på regelforenkling og harmonisering, herunder at relevante erfaringer fra Sverige og Norge inddrages i
den forbindelse. En sådan forenkling vil understøtte mere enkle forretningsmodeller og mere effektiv organisering i kommunerne. Desuden vil
det kunne styrke muligheden for at sætte transportopgaven i fokus
(fremfor sociale hensyn) og for at tænke specialtransportopgaverne bedre sammen med den almindelige kollektive trafik, herunder den åbne
Flextur.
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2. Introduktion

Dette kapitel er en introduktion til analysens baggrund og
formål jævnfør det nedsatte kommissorium samt en gennemgang af analysens tilrettelæggelse og indhold af denne
rapport.
Analysen af de regionale trafikselskabers varetagelse af offentlige befordringsordninger har til formål at bidrage til at sikre, at trafikselskaberne kan
levere de lovpligtige ydelser til borgerne så billigt som muligt for kommuner
og regioner. Analysen er udarbejdet efter aftale med Finansministeriet og er
forankret i en styregruppe med deltagelse af Trafikselskaberne i Danmark,
Transportministeriet, Finansministeriet (formand), Danske Regioner og KL.
Analysens indhold, formål og afgrænsning er fastlagt i et kommissorium. Af
kommissoriet fremgår det, at:
Finansministeriet har fået gennemført en kortlægning af udgifter til offentligt
finansierede befordringsordninger (…). En væsentlig konklusion fra rapporten
er således, at kørsel, som har været konkurrenceudsat via trafikselskaberne,
i gennemsnit er billigere end tilsvarende kørsel, som kommuner og regioner
selv har udbudt. Effektiviseringspotentialet udgør i størrelsesordenen 430
mio. kr. i kommunerne og mellem 30 og 70 mio. kr. i regionerne ved mere
effektive udbud samt tilrettelæggelse og planlægning af kørslen i trafikselskaberne (…). Der igangsættes en analyse af konkrete muligheder for at
indhøste de skønnede effektiviseringsgevinster fra 2014. (…) Analysens
formål er at bidrage til at sikre, at trafikselskaberne kan levere de lovpligtige
ydelser til borgerne så billigt som muligt for kommuner og regioner og således få mest mulig trafik for pengene.

2.1. Analysens tilrettelæggelse
Analysen er gennemført i perioden primo februar til ultimo april 2013. Konkret
har analysen været tilrettelagt omkring fire spor.
1. Baseline for administrationsudgifter
2. It-understøttelse
3. Øget transparens i forhold til udgifter og bedre styringsinformation
4. Forretningsmodel for fast rutekørsel.
Med afsæt i resultaterne af disse fire spor opstilles konkrete businesscases
for den fremtidige varetagelse af de offentlige befordringsordninger.
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Der er som led i analysen gennemført fokuserede ressourcekortlægninger i
henholdsvis trafikselskaberne og trafikselskabernes fælles driftsselskab
FlexDanmark, ligesom der er afhold workshops og afklaringsmøde med trafikselskaberne. Endvidere er der foretaget en kortlægning af praksis i henholdsvis Norge og Sverige kombineret med onsitebesøg i Oslo kommune og
trafikselskaberne Ruter/Konsentra i Norge samt Skånetrafiken og Storstockholms Lokaltrafik i Sverige.

2.2. Rapportens indhold
I rapportens kapitel 3 præsenteres nøgletal for den kommunale visiterede
befordring. Nøgletallene stammer primært fra 2010 fra den tidligere rapport
Kortlægning og analyse af befordringsordninger udgivet i 2012. Afsnittet benyttes derfor ligeledes til at fremskrive disse data til 2012 til brug i denne
rapport.
Kapitel 4 belyser tre cases fra trafikorganisationer i Skandinavien. Her beskrives blandt andet organisationernes forretnings- og administrationsmodeller for henholdsvis variabel og rutebaseret kørsel, den anvendte itunderstøttelse samt de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer. Desuden er der søgt opgjort omkostninger på et så deltaljeret niveau som muligt
med henblik på sammenlignelighed i forhold til de danske trafikselskaber.
I kapitel 5 redegøres for de danske trafikselskabers omkostninger til administration af flextrafikken, herunder marginalomkostninger ved øget kørselsvolumen i trafikselskaberne samt omkostninger til it-understøttelse og it-drift.
Kapitlet opstiller yderligere seks effektiviseringstemaer, der kan effektivisere
administrationen ved det nuværende aktivitetsniveau og i et fremtidigt scenarie med vækst i aktiviteten.
Rapportens kapitel 6 beskriver de nuværende forretnings- og planlægningslogikker for den rutebaserede kørsel. I forlængelse heraf belyses fordelene
ved at koordinere den faste og variable kørsel. Ligeledes analyseres de metoder og effekter, Varde Kommune har anvendt i deres effektivisering af den
kommunale befordring. Kapitlet sammenstiller ydermere de danske og skandinaviske erfaringer og modeller, og der udpeges på denne baggrund en
mulig fremtidig forretningsmodel for den faste rutekørsel.
It-understøttelsen af flextrafikken kortlægges i kapitel 7, og de it-mæssige
forudsætninger for at kunne varetage en øget kørselsvolumen, særligt for
den rutebaserede kørsel i trafikselskaberne, vurderes. Herudfra opstilles
anbefalinger til den fremadrettede it-understøttelse af befordringsområderne,
herunder it-investeringer, der er forudsætningsskabende for det fremadrettede effektiviseringspotentiale.
I kapitel 8 analyseres muligheden for at skabe øget transparens omkring den
offentlige befordring ved hjælp af tværgående styringsinformation. Der peges
blandt andet på at skabe en gensidig forpligtelse i form af dataudveksling
mellem trafikselskaberne og samtlige kommuner. Deloitte opstiller ligeledes
et forslag til udformning af en rapportpakke for styringsinformationen.
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Kapitel 9 samler op på rapportens kapitler og konklusioner og præsenterer på
denne baggrund tre mulige modeller for den fremtidige varetagelse af flextrafikken. Modellerne analyseres i forhold til, hvilke effektiviseringspotentialer de
muliggør, og de samlede økonomiske effekter og nødvendige investeringer
kvantificeres.
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3. Fakta om behovsstyret trafik

Kapitlets indhold:
 3.1 Kørselsvolumen og
kørselssammensætning
 3.2 Realiserede priser i
kommunal organisering,
henholdsvis trafikselskabsorganisering
 3.3 Trafikselskabernes
trafikportefølje
 3.4 Trafikselskabernes
opgaveandel
 3.5 De organisatoriske og
lovgivningsmæssige
rammer omkring trafikselskaberne
 3.6 Sammenfatning

Deloitte har tidligere kortlagt udgifter i den kommunale visiterede befordring. I forbindelse med denne analyse er der
foretaget en yderligere dataindsamling, og data fra den tidligere rapport er justeret til 2012-niveau. I det følgende gennemgås derfor en række nøgletal for blandt andet kørselsvolumen, realiserede priser samt opgaveandele, der udgør
fundamentet for beregninger i de følgende kapitler og særligt i de kulminerende businesscases. Derudover beskrives
trafikselskabskonstruktionen og rollefordelingen mellem
kommuner, regioner og trafikselskaber.
Følgende afsnit introducerer læseren til en række nøgletal, der er centrale på
området for offentlig befordring. Finansministeriets udgivelse Kortlægning og
analyse af befordringsordninger fra 2012 indeholder en kortlægning af kommunal befordring foretaget af Deloitte for henholdsvis 2009 og 2010 og benyttes på flere områder som grundlag for fremskrivning af en lang række
data. Ydermere er der indsamlet data fra de enkelte trafikselskaber samt
tværgående data fra FlexDanmark, således at data i rapporten tager udgangspunkt i et 2012-niveau.

3.1. Kørselsvolumen og kørselssammensætning
Deloitte har tidligere kortlagt de samlede udgifter til kommunal befordring i
otte kommuner og opregnet til landsplan. Tabellen nedenfor viser de samlede
udgifter til kommunal befordring fordelt på overordnede kørselstyper. I 2009
udgjorde de samlede direkte udgifter i kommuner og regioner mere end 3,9
mia. kroner, hvoraf de variable udgifter udgjorde 500 mio. kroner. Denne
fordeling på hjemmelsgrundlag kan ses i figuren herunder.
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Figur 1. Fordeling af kommunale udgifter opdelt på hjemmelsgrundlag,
2009 (procent)
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I denne analyse arbejdes der videre med en kondensering af disse på fire
kørselstyper, der udgør det samlede potentiale for analysen.
Tabel 1. Gruppering af ovenstående kørselsordninger i hovedgrupper
efter kørselstype
Kørselstype

Udgifter (mio. kr.)

Specialundervisning

1.025

Variabel kommunal kørsel

485

Almindelig skole

435

Øvrig rutebaseret kørsel

422

Udgifter i alt

2.366

Godtgørelse og refusion

99

Leveret kørsel i alt

2.267

Kilde: Deloitte (2012), Kortlægning og analyse af befordringsordninger.
Note: Øvrig rutebaseret kørsel omfatter blandt andet institutionskørsel for handicappede, mens
variabel kommunal kørsel blandt andet omfatter læge- og genoptræningskørsel. I praksis
kan kørsel under de forskellige ordninger ofte afvikles enten som variabel eller rutebaseret, og opdelingen er derfor udtryk for den driftsform, der typisk anvendes i dag.

Specialundervisning er den største kørselstype med direkte udgifter på mere
end 1 mia. kroner. Almindelig skolekørsel udgjorde 435 mio. kroner, mens
den øvrige rutebaserede kørsel, der blandt andet omfatter institutionskørsel
for handicappede, udgjorde 422 mio. kroner. De direkte udgifter til den variable kommunale kørsel, der blandt andet omfatter lægekørsel, var 485 mio.
kroner. I disse udgifter er medregnet godtgørelse og refusioner for knap 100
mio. kroner, hvorfor udgiftspotentialet for den leverede kørsel udgør knap 2,3
mia. kroner.
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3.2. Realiserede priser i kommunal organisering, henholdsvis trafikselskabsorganisering
Deloittes analyse fra 2012 viste, at kommunerne samlet set kan opnå en
besparelse på 436 mio. kroner, hvis kørslen leveres til samme priser som i
trafikselskaberne.
Tabellen nedenfor viser forskellene i realiserede kørselspriser blandt kommuner, der selv udbyder flextrafikken, og kommuner, der anvender deres
trafikselskab. I gennemsnit er prisforskellen opgjort til 23 procent.
Tabel 2. Forskelle i realiserede kørselspriser mellem kommuner, der
selv udbyder kørslen, og kommuner, der benytter deres trafikselskab
Kørselstype

Prisforskel mellem kommuner og trafikselskaber (pct.)

Almindelig skole

38

Specialundervisning

29

Øvrig rutebaseret kørsel

11

Variabel kommunal kørsel
Kommunal befordring i alt (vægtet gennemsnit)

8
23

Kilde: Deloitte (2012), Kortlægning og analyse af befordringsordninger.

Det estimerede potentiale på 436 mio. kroner, der er i fokus i denne analyse,
er baseret på disse prisforskelle. Potentialet er foruden disse prisforskelle
baseret på den samlede volumen for kommunal befordring og trafikselskabernes opgaveandel af den samlede kommunale befordring. Potentialet kan
derfor have ændret sig fra 2009 til 2012 via tre kanaler:


Den samlede volumen har ændret sig.



Prisforskellen mellem kommuner og trafikselskaber har ændret sig.



Trafikselskabernes opgaveandel har ændret sig.

Der foretages ikke en opdateret udgiftskortlægning i denne analyse, og det
antages i resten af analysen, at aktivitetsniveauet er uændret i 2012 i forhold
til 2009. Det kan dog bemærkes, at antallet af personture i den individuelle
handicapkørsel er vokset fra godt 680.000 i 2010 til mere end 820.000 i
2012, hvilket svarer til en stigning på 21 procent.
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Figur 2. Væksten i personture og udgifter i den individuelle handicapkørsel, 2010-2012
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Ændringer i de realiserede priser i kommuner og trafikselskaber analyseres
ikke i denne analyse. I resten af analysen antages det, at de procentvise
prisforskelle er uændrede siden 2009. Kommunerne har haft stort fokus på
realiserede priser og udbud, og det kan derfor være, at de realiserede priser i
kommunerne er faldet siden 2009. De realiserede kørselspriser i trafikselskaberne er dog også faldet i samme periode (se figuren nedenfor).
Figur 3. Udvikling i realiserede kørselspriser i trafikselskaberne, 20072012
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Note: Figuren er udarbejdet med tre kvartalers glidende gennemsnit. Figuren viser udviklingen
i den samlede trafik. Der foreligger ikke opgørelser fra trafikselskaberne, der sondrer
skarpt mellem variabel og rutebaseret kørsel. Bortset fra NT er det overvejende variabel
kørsel, der varetages i trafikselskaberne. I øvrigt kan det oplyses, at de realiserede kørselspriser i de enkelte ordninger ligger indenfor et tæt spænd, hvor specialundervisning
har de højeste realiserede kørselspriser. Dette fremgår af figur 5.1 i den tidligere rapport
Kortlægning og analyse af befordringsordninger, 2012.

Der er således sket en betydelig indsnævring af prisforskelle mellem trafikselskaberne, så niveauet i Movia, Sydtrafik og FynBus er kommet tættere på
niveauet i NT og Midttrafik.
Ændringer i trafikselskabernes opgaveandel analyseres nærmere herunder.
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3.3. Trafikselskabernes trafikportefølje
Den samlede trafikportefølje i trafikselskaberne er vokset betydeligt fra 2010
til 2012. Det skyldes især en betydelig stigning i patientbefordringen og i den
åbne Flextur. Figuren herunder viser det samlede antal personture i trafikselskaberne fra 2010 til 2012. Turantallet er vokset fra 4,3 mio. ture til 5,7 mio.
ture. Den rutebaserede kørsel og den kommunale variable kørsel udgjorde
tilsammen 2,5 mio. ture i 2010 og er vokset til 3,0 mio. ture i 2013.
Figur 4. Personture i trafikselskaberne, 2010-2012
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Kilde: FlexDanmark, FynBus og Movia.

Fra 2010 til 2012 er udgifterne direkte til kørsel (eksklusive administration og
egenbetaling) vokset fra 814 mio. kroner til 1.126 mio. kroner.
Figur 5. Udgifter i trafikselskaberne, eksklusive administration og egenbetaling
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Kilde: FlexDanmark, FynBus og Movia.

3.4. Trafikselskabernes opgaveandel
Trafikselskaberne har øget deres opgaveandel fra 2010 til 2012.
I figuren nedenfor er trafikselskabernes opgaveandel i 2010 angivet for specialundervisning, kommunal variabel kørsel, øvrig rutebaseret kørsel og almindelig skolekørsel. Bredden af hver søjle angiver, hvor stor denne ordning
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er i forhold til de øvrige ordninger, mens den lysegrønne del af søjlen angiver
trafikselskabernes opgaveandel i denne ordning.
Figur 6. Ændring i trafikselskabernes opgaveandel, 2010 og 2012
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Kilde: Deloitte (2012), Kortlægning og analyse af befordringsordninger samt FlexDanmark,
FynBus og Movia.
Note: Opgaveandelen er beregnet ud fra en antagelse om, at de samlede befordringsudgifter
er uændrede siden 2009. De absolutte tal over søjlerne udgør volumen af den leverede
kørsel i mio. kroner. Tallene er eksklusive refusion og godtgørelse i modsætning til tallene i tabel 1, hvorfor tallene er mindre i denne figur.

Trafikselskaberne havde i 2010 den laveste opgaveandel for specialundervisning på 15 procent, mens opgaveandelen udgjorde 17 procent for kommunal variabel kørsel. Trafikselskaberne havde en opgaveandel på 23 procent for den øvrige rutebaserede kørsel, mens de havde den største opgaveandel på almindelig skolekørsel med en andel på 26 procent. Trafikselskabernes gennemsnitlige opgaveandel i 2009 var 19 procent.
Fra 2010 til 2012 er den gennemsnitlige opgaveandel vokset fra 19 til 23
procent. Trafikselskabernes andel er dermed stadig relativt lille, selvom der
er sket en vækst på 4 procentpoint. Opgaveandelen for kørsel til specialundervisning er vokset fra 15 procent til 18 procent. Opgaveandelen for kommunal variabel kørsel er steget med 5 procentpoint til 22 procent, mens andelen er vokset fra 23 til 28 procent for øvrig rutebaseret kørsel. Indenfor
kørsel til almindelig skole er opgaveandelen vokset til 31 procent.
Den metode, der er benyttet i forbindelse med indsamling af data og i forbindelse med beregningerne, er beskrevet i boksen nedenfor.
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Metode: Datagrundlag for opgørelse af trafikselskabernes trafikportefølje og
opgaveandel
Tabeller og figurer i dette kapitel er baseret på et udtræk fra FlexDanmark over
antallet af ture og direkte udgifter til kørsel i de fem trafikselskaber.


Udtrækket er delt op på patientbefordring, individuel handicapkørsel, fast rutekørsel, åben kørsel og kommunal variabel kørsel.



For den faste rutekørsel er væksten i de enkelte kørselstyper, specialundervisning, almindelig skolekørsel og øvrig rutebaseret kørsel, beregnet ud fra FlexDanmarks gennemsnitlige vækstopgørelse for fast rutekørsel.



FlexDanmark har ikke oplysninger for den rutebaserede kørsel i Movia og FynBus, hvorfor Deloitte har indhentet yderligere data for disse selskaber.



2012-tal er regnet som et helårsudtryk. Det vil sige, at ny trafik i trafikselskaberne i løbet af dette år, som primært er patientbefordring, er opregnet til hele året.

3.5.

De organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer omkring
trafikselskaberne

Kommunerne og regionerne er sammen med trafikselskaberne ansvarlige for
den regionale bustrafik, lokalbanerne og eventuelt specialbefordring. Trafikselskaberne er selvstændige selskaber med en bestyrelse sammensat af
repræsentanter fra kommuner og regioner.
Kommuner og regioner bestiller og finansierer trafikken. Kommunerne bestiller og betaler for den kommunale og lokale bustrafik. Regionerne bestiller og
betaler for den regionale bustrafik samt for lokalbanerne.
Trafikselskabernes opgaver er blandt andet:


Koordinering og drift af offentlig bustrafik (skal-opgave)



Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (skal-opgave)



Koordinering og drift af lokalbanerne (skal-opgave)



Koordinering og planlægning af specialbefordring, såkaldt offentlig servicetrafik/flextrafik (kan-opgave på opdrag fra regioner og kommuner).

Bestyrelsen i trafikselskaberne udpeges af kommunalbestyrelserne og regionsrådene. Bestyrelserne har 9 medlemmer, hvoraf de 7 besættes af kommuner og 2 af regionerne/regionen. Udover bestyrelsen har trafikselskaberne
et repræsentantskab, hvor alle kommuner er repræsenteret. Repræsentantskabets opgaver er typisk at:


Udpege de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse.



Godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af
de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.
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Godkende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.



Træffe beslutninger i sager, som bestyrelsen forelægger.

Trafikselskaberne er reguleret i lov om trafikselskaber (lov 582 af 24-062005).

3.6.

Sammenfatning

I dette kapitel blev det samlede udgiftsniveau opgjort til cirka 2,3 mia. kroner
indenfor kommunal visiteret befordring. Det dækker over, at der årligt gennemføres i størrelsesordenen 17 mio. personture, hvoraf en stor andel er
indenfor den rutebaserede kørsel, særligt specialundervisning, almindelig
skolekørsel og aktivitetscenterkørsel. Det skal dog pointeres, at sondringen
mellem den variable og rutebaserede kørsel ikke er helt skarp eller statisk, og
at der er mulighed for at afvikle dele af den rutebaserede kørsel ud fra en
variabel driftslogik eller omvendt.
Det blev ligeledes kortlagt, at trafikselskabernes opgaveandel er steget fra 19
til 23 procent i perioden 2010 til 2012, hvilket har forårsaget en vækst i udgifterne direkte til kørsel fra 814 mio. kroner til 1.126 mio. kroner. Dette har
selvfølgelig også betydning for effektiviseringspotentialet på udbudspriser,
hvilket analyseres i kapitel 9.
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4. Caseanalyser af trafikorganisationer i
Skandinavien

Kapitlets indhold:
 4.1 Lovgivning og institutionelle rammer i Danmark, Sverige og Norge
 4.2 Case 1: Ruter i Oslo og
Akershus
 4.3 Case 2: Storstockholms Lokaltrafik
 4.4 Case 3: Skånetrafiken
 4.5 Sammenfatning og
perspektivering

De lovgivningsmæssige og institutionelle rammer omkring
visiteret befordring i de øvrige skandinaviske lande har visse fællestræk med rammerne i Danmark, men der er også
væsentlige forskelle. I dette kapitel præsenteres tre caseanalyser fra trafikorganisationer i Sverige og Norge. Resultaterne herfra anvendes til benchmarking og perspektivering af praksis i Danmark og i de danske trafikselskaber.
Deloitte har som en del af dette projekt gennemført caseanalyser af tre skandinaviske trafikorganisationer, nemlig Ruter/Konsentra i Oslo og Akershusområdet, Storstockholms Lokaltrafik (SL) og Skånetrafiken, herunder besøg i
hver af organisationerne. I Oslo-besøget indgik også et interview med Oslo
kommune. Resultaterne fra caseanalyserne præsenteres i dette kapitel.
Afsnit 4.1 beskriver hovedtræk i lovgivningen og de institutionelle rammer for
behovsstyret trafik i de to lande. Caseanalyserne præsenteres i afsnit 4.24.4, mens afsnit 4.5 indeholder en sammenfatning og perspektivering.

4.1. Lovgivning og institutionelle rammer i Danmark, Sverige og Norge
I dette afsnit præsenteres hovedtræk i de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer omkring visiteret befordring i Danmark, Sverige og Norge med
henblik på perspektivering af de principper, der følger af den danske regulering.

4.1.1.

Reguleringen i Danmark

Den danske lovgivning på befordringsområdet udgør som beskrevet i den
tidligere analyse mere end 40 enkeltordninger med selvstændigt hjemmelsgrundlag, hvortil der visiteres særskilt. Lovgivningen er således indrettet efter
det grundprincip, at reglerne om befordring er indlejret i sektorlovgivningen,
for eksempel folkeskoleloven, sundhedsloven, serviceloven og lov om aktiv
beskæftigelsesindsats m.fl. Reglerne har derved et hovedfokus på bestemte
aktiviteter og målgrupper, hvor der er fastlagt rettigheder til befordring, ofte
baseret på objektive kriterier.
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Sektoransvarlighedsprincippet
Ifølge Social- og Integrationsministeriet bygger den danske handicappolitik på en
række principper:


Ligestillingsprincippet



Solidaritetsprincippet



Sektoransvarlighedsprincippet



Kompensationsprincippet.

Sektoransvarlighedsprincippet forklares i det følgende.
”Sektoransvarlighedsprincippet er også et centralt princip i den danske handicappolitik. Sektoransvarlighed betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en
service eller et produkt, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Indsatsen på handicapområdet er
derfor ikke kun en opgave for socialsektoren. Den rækker også ind i andre områder
såsom for eksempel bolig-, trafik-, arbejdsmarkeds-, undervisnings- og sundhedssektoren.” (Social- og Integrationsministeriets forklaring af grundprincipperne bag
dansk handicappolitik).

Myndigheds- og driftsansvaret for befordringsopgaven følger tilsvarende
ansvaret for kerneopgaven. Undtagelsen er den individuelle handicapkørsel,
der via bestemmelserne i lov om trafikselskaber skal varetages af sidstnævnte. Særligt ni af de kommunale ordninger har en betragtelig volumen (se boksen nedenfor).
De væsentligste befordringsopgaver i den danske lovgivning
1.

Specialundervisning (jf. folkeskoleloven)

2.

Almen skole (jf. folkeskoleloven)

3.

Dag- og klubtilbud for handicappede børn (jf. serviceloven)

4.

Læge og speciallæge (jf. sundhedsloven)

5.

Genoptræning (jf. sundhedsloven)

6.

Aktiviteter og vedligeholdende træning (jf. serviceloven)

7.

Fritidsformål for handicappede (jf. lov om trafikselskaber)

8.

Beskyttet beskæftigelse og aktiviteter for voksne handicappede (jf. serviceloven)

9.

Beskæftigelses- og aktiveringstiltag (jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats).

4.1.2.

Sverige

Den svenske lovgivning baserer sig grundlæggende på en opdeling i tre hovedtyper af ordninger. To af disse, patient- og lægetransport samt skolekørsel, har hjemmel i sektorlovgivningen. Ansvaret for patientbefordringen ligger
på regionalt niveau (län eller regioner) og omfatter modsat den danske lovgivning også læge- og genoptræningskørsel. Ansvaret for skolekørsel
(skolskjuts) ligger i kommunerne, men en del steder har kommunerne i fællesskab overdraget opgaven til det regionale trafikselskab, herunder også
økonomiansvaret. Det er således også tilfældet i både Skåne og Storstockholm (se senere).
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Den tredje hovedordning er Färdtjänst, der er reguleret i Lag om Färdtjänst
og Lag om Riksfärdtjänst (sidstnævnte vedrører befordring på tværs af länsgrænser). Denne ordning omfatter i princippet alle øvrige borgere, der på
grund af en varig (ikke-midlertidig) funktionsbegrænsning ikke har mulighed
for at benytte de almindelige kollektive trafiktilbud. Loven er oprindeligt indført
i 1997 og erstattede tidligere regler, der fandtes i sociallovgivningen. Intentionen hermed var blandt andet at understrege, at sikring af funktionshæmmede
borgeres mobilitet er en transportopgave og ikke en social opgave. Det er det
svenske Näringsdepartementet, der er ansvarlig lovmyndighed.
Det er kommunernes ansvar at tilbyde Färdtjänst til borgere, der efter individuel funktionsevnevurdering har behov herfor, men også for denne ordning
er der en række steder indgået aftale mellem kommunerne og regionen/länet
om, at sidstnævntes trafikselskab varetager opgaven, herunder også (dele
af) visitationsopgaven. Muligheden for overdragelse af opgaven til de regionale myndigheder har hjemmel i Färdtjänstelagen (se boksen nedenfor).
Visitationskriteriet i Färdtjänst er således den enkelte borgers funktionsevne,
og der er ikke tilsvarende detaljerede bestemmelser om målgruppen eller
rejsens formål som i den danske lovgivning. Färdtjänst-rejser kan således
benyttes ret frit til mange forskellige formål, herunder også transport til og fra
arbejde og uddannelse. I gennemsnit er cirka 3,5 procent af den svenske
befolkning visiteret til brug af ordningen. Hovedparten af brugerne er pensionister. Visitationsprocessen fremstår generelt som forholdsvis grundig og
omfatter blandt andet detaljerede lægevurderinger.
Uddrag af Färdtjänstelagen
Det er kommunernes ansvar at tilrettelægge Färdtjänst, men den enkelte kommune
kan indgå aftale med Landstinget om at overdrage opgaven til den regionale trafikmyndighed i länet (trafikselskabet) jævnfør bestemmelserne nedenfor.
§3 Varje kommun ansvarar […] för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom
kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2006: 1114).
§4 Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer. Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina
uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag
(2010: 1068).
Kilde: Uddrag af Färdtjänstelagen.

Borgerne visiteres generelt til Färdtjänst for en længere periode, typisk
mindst seks måneder og ofte væsentlig længere. Borgerne tildeles et maksimalt antal ture, der kan benyttes indenfor denne periode – det svarer i store
træk til princippet for den individuelle handicapkørsel i Danmark. Den gennemsnitlige udnyttelse er væsentlig lavere end det tildelte maksimum (mindre
end halvdelen). Det indebærer isoleret set en risiko for, at forbruget af
Färdtjänst-rejser – og dermed udgifterne – kan stige betydeligt indenfor den
gældende visitationstildeling. Heri ligger en risiko for styrbarheden, i hvert
fald på kort sigt, og det er et forhold, som de ansvarlige myndigheder har stor
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opmærksomhed på, men hvor handlemulighederne også erkendes at være
begrænsede.
Den myndighed, der er ansvarlig for Färdtjänst, kan dog fastsætte regler om
brugerbetaling forholdsvis frit, og heri ligger en mulighed for at regulere forbruget. Nogle steder – blandt andet i Storstockholm – er niveauet for brugerbetalingen fastsat med det sigte, at betalingen skal kunne sidestilles med,
hvad det alternativt ville have kostet at anvende den almindelige kollektive
trafik.

4.1.3.

Norge

Lovgivningen i Norge har en del fællestræk med den svenske. Således er der
også i Norge et særskilt lovgrundlag for patienttransport og for skolekørsel.
Ansvaret for førstnævnte ligger i det regionaliserede statslige sundhedsvæsen, mens ansvaret for skolekørsel (Skoleskyss) er placeret i kommunerne
med mulighed for at træffe aftale med regionale trafikselskaber om, at sidstnævnte kan varetage opgaven. Herudover findes en særkilt ordning for
transport til/fra arbejde og videregående uddannelse for personer med funktionsbegrænsning, der varetages af den nationale beskæftigelsesmyndighed
(NAV) – aktiviteten i denne ordning er dog meget begrænset.
Endelig findes der i Norge en ordning for personer med varig funktionsbegrænsning (Tilrettelagt Transport, forkortet TT-ordningen), der i sit formål og
indretning minder en del om den svenske Färdtjänst. TT-ordningen har ikke
hjemmel i en egentlig lov, men ved såkaldt administrativ forskrift – i praksis er
ordningen dog en forpligtelse.
Det er de norske fylkeskommuner, der har ansvaret for TT-ordningen. Ligesom i den svenske Färdtjänst er visitationskriteriet, at borgere med en varig
funktionsbegrænsning, som ikke kan benytte den ordinære kollektive transport, er berettiget til TT-kørsel. Borgerne visiteres til et bestemt kørselsbeløb i
en tidsafgrænset periode. Hovedprincippet er, at brugerne selv bestiller ture
hos de vognmænd, der er tilknyttet ordningen, og bestillingerne forgår således som for almindelige taxibrugere. De visiterede brugere modtager en voucher, som de frit kan benytte – i godt halvdelen af de norske fylker er der tale
om et elektronisk betalingskort, hvorpå der er indsat et beløb, mens det i de
øvrige fylker er værdikuponer. På samme måde som i Sverige er den gennemsnitlige udnyttelse i praksis væsentlig lavere end den maksimale tildeling.
Det er de norske fylkeskommuner, der fastlægger serviceniveau og bestemmelser om egenbetaling, og frihedsgraderne er i denne sammenhæng betydelige – der er en udbredt praksis for, at både serviceniveau og egenbetaling
løbende (kan) reguleres, blandt andet i forhold til at kunne styre det samlede
udgiftsniveau. Niveauet for egenbetalingen varierer betydeligt mellem fylkerne, og nogle steder er egenbetalingen stigende med rejselængden.
Fylkeskommunerne fastlægger serviceniveauet som et samlet antal berettigede ture. Dette fordeles i et kvotesystem til de enkelte kommuner, som kan
visitere borgere til at anvende ordningen op til den kvote, der er tildelt. Tildelinger herudover finansieres af kommunerne.
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2,3 procent af befolkningen er visiteret til brug af TT-ordningen, svarende til
114.000 brugere. Andelen varierer fra 0,8 til 3,8 procent på tværs af flykerne.
Dette kan sammenholdes med, at antallet af unikke brugere af befordringsordninger (eksklusive patienttransport samt skole- og specialundervisningskørsel) i Danmark skønsmæssigt udgør cirka 2 procent af befolkningen.

4.2. Case 1: Ruter i Oslo og Akershus
4.2.1.

Baggrund

Trafikselskabet Ruter A/S er ansvarlig for den kollektive trafik i Oslo og
Akershus fylkeskommune og ligeledes for visse befordringstilbud til borgere,
der ikke kan benytte den almindelige kollektive transport – det drejer sig helt
overvejende om skolekørsel (se nedenfor). Oslo har status af både kommune
og fylkeskommune, mens Akershus fylkeskommune består af 22 kommuner,
der ligger omkring Oslo. Området har cirka 1,2 mio. indbyggere.
Opgaverne vedrørende specialtransport løses af Konsentra, der er et datterselskab ejet af Ruter. Tidligere har Konsentra kunnet byde på kørsel i konkurrence med private vognmænd. Derfor har en organisering med vandtætte
skotter til moderselskabet været hensigtsmæssig. Konsentra fungerer dog
ikke længere som konkurrerende entreprenør i markedet, hvorfor der pågår
overvejelser om at indsluse Konsentra i Ruter. Konsentra bliver dermed i
givet fald en specialkørselsafdeling i trafikselskabet på samme måde som
flextrafikafdelingerne i de danske trafikselskaber.

4.2.2.

Hovedtal for aktiviteten

Ruter/Konsentra varetager i foråret 2013 overvejende fast rutekørsel til skole
og specialundervisning, men løser også visse specialtransportopgaver for
personer med funktionsbegrænsning. Tidligere har Konsentra desuden
driftsafviklet patientbefordring. Oslo kommune planlægger at overdrage driften af kommunens TT-kørsel til Ruter/Konsentra.
Konsentra gennemfører (2012) knap 1 mio. ture per år for cirka 4.000 brugere. Der er efter udbud indgået kontrakt med en række private vognmænd, der
varetager selve kørslen, mens Konsentra varetager alle opgaver i forhold til
administration, planlægning og driftsunderstøttelse. Konsentra råder i alt over
cirka 150 minibusser og har herudover godt 40 2-timers aftaler om leje af
taxier til dækning af behovet i spidsbelastningstiden.
En række af de centrale aktivitets- og nøgletal fremgår af boksen nedenfor.
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Nøgletal for økonomi, aktivitet og kapacitet, 2012


Cirka 4.000 brugere.



Knap 1. mio. personture årligt svarende til kørselsudgifter på 142 mio. NOK.



Rådighed over cirka 150 minibusser og cirka 40 taxier, der er lejet to timer per
dag.



Det gennemsnitlige antal passagerer per driftstime er 3,2.



Konsentra beskæftiger 23 fuldtidsmedarbejdere.

Som mål for samkørsel og optimering fokuserer Ruter/Konsentra på antal
passagerer per betalt driftstime, og erfaringen er, at dette ligger på cirka 3,2.

4.2.3.

Opgaver

Konsentra varetager en full-service-løsning, der omfatter udbud, visitation af
brugere, kørselsplanlægning (både grundplanlægning og daglig planlægning), turbestilling og øvrig daglig driftsafvikling, herunder kontakt med chauffører og 500 skoler, opfølgning, afregning og rapportering samt itunderstøttelse.
Kommunerne forestår ansøgning for de børn, som de ønsker i ordningen.
Ansøgningerne indmeldes i et fælles it-system, som Konsentra stiller til rådighed. Konsentra godkender ansøgningerne efter et sæt fælles principper.
På denne måde sikres det, at visitationen foretages ensartet og med den
samme serviceadgang i alle kommuner.
Konsentra planlægger kørslen, der forestås af de vognmænd, som har kontrakt på kørslen. Vognmændene er overvejende fast tilknyttede, og de ved,
hvilke ruter de skal køre hen over skoleåret. Hvis der er behov for enkeltkørsler rundt om de faste ruter, benyttes taxi.
Konsentra står selv for både kundetelefon og trafikstyring.

4.2.4.

It-understøttelse

Konsentras løsning it-understøttes af Trapeze-systemet Pass, der i sin
grundstruktur er et flådestyringssystem – samme system anvendes i Skånetrafiken til driftsafvikling af variabel kørsel (se afsnit 4.4).
Både grundplanlægningen af ruter for hele året og den daglige optimering
varetages af systemets planlægningsværktøj. I takt med ændringer ved for
eksempel til- og fraflytning samt midlertidige stop på grund af længerevarende sygdom justeres ruterne løbende. Afbud til kørslen, der oftest kommer ind
dagen før eller på dagen, kommunikeres via telefonopkald fra forældre til
Konsentra eller elektronisk via app, hjemmeside eller sms (se nedenfor). Den
daglige planlægning foregår typisk sådan, at næste dags ture meldes ud til
vognmændene dagen før (sidst på eftermiddagen), men ændringer, der indløber om aftenen og om morgenen, kommunikeres til chaufførerne helt frem
til påbegyndelse af kørslen.
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Der er i Konsentra stor tilfredshed med systemet, der også tidligere er anvendt til driftsafvikling af patienttransport – og direkte adspurgt var det interviewpersonernes vurdering, at systemet også ville blive anset for det foretrukne, hvis Ruter/Konsentra skulle løse den samlede opgave indenfor specialtransport, det vil sige inklusive patienttransport og TT-kørsel.
Systemet har tilknyttet funktionalitet til understøttelse af visitationsprocessen,
herunder workflowunderstøttelse af ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesserne.
Desuden har systemet integreret kommunikation med de enkelte vogne,
herunder de tilknyttede taxier, baseret på SUTI-standarden. Turene meldes
ud til vognmændene gennem forskellige tekniske løsninger via direkte kobling til og kommunikation med køretøjerne, der er udstyret med en terminalløsning, som er specificeret af Konsentra. Konsentra kan dermed følge den
specifikke vogn online og drive aktiv vognstyring på den samlede vognpark.
SUTI-standarden har været benyttet igennem en årrække med gode erfaringer. Ved indførelsen af standarden faldt andelen af fejl på adresser til taxierne fra 17 til 3 procent.
Endelig indeholder den samlede systempakke selvbetjenings- og kommunikationsløsninger overfor brugerne, der har en god funktionalitet, der er langt
mere tidssvarende end tilsvarende løsninger i Danmark (og Sverige). Systemets CRM-del (kundesystemet) har for eksempel tilknyttet et webmodul, hvor
alle brugere (forældre) har en ”Min side” med mulighed for tilgå forskellige
oplysninger og foretage (godkendte) ændringer og afbestillinger.
Der er ligeledes udviklet mobiltelefonløsninger (app og sms-varsling). Mobilapplikationen har samme funktionalitet som ”Min side” og fungerer for iOS(iPhone/iPad) og Android-enheder. Sms-løsningen omfatter, at alle brugere
varsles om forventet afhentningstidspunkt indenfor et tidsvindue på 10 minutter samt om ændringer hertil. Varslingen indeholder også telefonnummer til
chaufføren. Endelig er det tovejskommunikation, så afbestillinger også kan
ske via sms.
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Figur 7. Ruters mobiltelefonløsning

Ifølge Ruter og Konsentra har selvbetjenings- og mobilityløsningerne bidraget
markant til både effektivisering og øget kundetilfredshed. Således er antallet
af henvendelser til callcentret faldet med cirka 60 procent hen over de seneste år som følge af disse løsninger, og kundetilfredsheden er steget betydeligt – omend fra et mindre tilfredsstillende niveau.

4.2.5.

Administrationsomkostninger

Konsentra beskæftiger på tidspunktet for gennemførelse af undersøgelsen
23 årsværk. De samlede administrationsomkostninger udgjorde i 2012 14,3
mio. NOK. Med i alt 973.000 administrerede ture (inklusive indlejede taxier)
svarer det til en gennemsnitlig omkostning per tur på 14,7 kroner (se tabellen
nedenfor).
Tabel 3. Administrations- og it-omkostninger
Kategori

Værdi

Personture i alt (mio. ture)

0,97

It-omkostninger (mio. NOK)

1,5

Administrationsomkostninger i alt (mio. NOK)
It-omkostninger per tur (NOK)

14,3
1,6

Administrationsomkostninger per tur (NOK), inklusive visitation

14,7

Administrationsomkostninger per tur (NOK), eksklusive visitation

13,0

Note: Administrationsomkostningerne indeholder ressourceforbrug til visitation, herunder
sagsbehandling af ansøgninger. It-omkostningerne er indeholdt i de samlede administrationsomkostninger.
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En del af ressourceforbruget til administration vedrører visitation og sagsbehandling i forbindelse med visitationsprocessen. Det er opgaver, der ikke
varetages af de danske trafikselskaber, og som derfor af hensyn til sammenlignelighed bør fradrages. Eksklusive disse udgifter vedrørende visitation
udgør de samlede administrationsudgifter per tur cirka 13 NOK.
Tallene inkluderer it-omkostninger, der udgør cirka 1,5 mio. NOK, svarende til
1,6 NOK per tur – heri indgår kun omkostninger til eksterne leverandører for
licenser og support mv., mens eget ressourceforbrug ikke er omfattet. De
danske trafikselskaber har ingen eller helt marginale omkostninger til itunderstøttelse af rutebaseret kørsel.
Samlet set kan det skønnes, at Konsentras administrationsomkostninger per
persontur udgør cirka 11 NOK opgjort på sammenlignelig måde med omkostningerne til den rutebaserede kørsel i de danske trafikselskaber. Dette
niveau er højere end i de danske trafikselskaber, men forretningsmodellerne
er også meget forskellige, og en direkte sammenligning er ikke mulig. Hvis de
danske trafikselskaber skulle drive en full-service-model, ville omkostningsniveauet alt andet lige også være højere.

4.2.6.

Opsummering

Boksen nedenfor sammenfatter de væsentligste observationer og resultater
fra caseanalysen.
Hovedresultater fra caseanalysen


Skole- og specialundervisningskørsel driftsafvikles i en fælleskommunal løsning. Erfaringen er, at specialundervisningselever som hovedregel kan transporteres sammen med andre elever.



Ruter/Konsentras løsning er en full-service-forretningsmodel – modsat de danske trafikselskabers tilbud indenfor rutebaseret kørsel.



Forretningsmodellen er it-understøttet i alle værdikædens hovedprocesser.



Der er tilknyttet tidssvarende funktionalitet i forhold til selvbetjenings- og kommunikationsløsninger. Erfaringerne hermed er yderst positive i forhold til både
effektivitet og kundetilfredshed.



Administrationsomkostningerne er højere end i Danmark, men en direkte sammenligning er ikke mulig på grund af forskelle i forretningsmodellerne.

4.3. Case 2: Storstockholms Lokaltrafik
4.3.1.

Baggrund

Storstockholms Lokaltrafik (SL) er ansvarlig for den kollektive trafik i stockholmsregionen. Herudover varetager SL udbud og driftsafvikling af Färdtjänst
for Stockholms kommune og 24 omkringliggende kommuner og patienttransport for Stockholms län. Befolkningstallet i området er cirka 2 mio. indbyggere.
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Det er som tidligere nævnt kommunerne, der i henhold til lovgivningen har
ansvaret for tilrettelæggelsen af Färdtjänst. Det er dog samtidig intentionen i
lovgivningen, at Färdtjänst skal afspejle det lokale kollektivtrafiktilbud i de
forskellige dele af landet. Blandt andet med baggrund i, at det kollektive trafiktilbud i stockholmsområdet går på tværs af kommunegrænserne, er der
derfor indgået aftale mellem Stockholms län og kommunerne i området om
en regional organisering, også af Färdtjänst. Den bevillingsfinansierede del af
aktiviteten kommer således fra Stockholms Läns Landsting.

4.3.2.

Hovedtal for aktiviteten

SL løser som nævnt opgaver indenfor Färdtjänst og patienttransport, og der
indgår således kun variabel kørsel i opgaveporteføljen. I forhold til patienttransport er der en arbejdsdeling mellem SL og landstinget (der har ansvar
for sundhedsvæsnet), således at det kun er mindre dele af patienttransporten, der varetages af SL. Både efter skandinavisk og efter global målestok er
SL en meget stor trafikorganisation indenfor specialtransport. Den årlige omsætning (bruttokørselsudgifter) udgør 1,3 mia. SEK og omfatter mere end 4
mio. personture årligt – det vil sige omtrent samme niveau, som de danske
trafikselskaber varetager tilsammen. En række af de centrale aktivitets- og
nøgletal fremgår af boksen nedenfor.
Nøgletal for økonomi, aktivitet og kapacitet, 2012


Cirka 70.000 visiterede brugere af Färdtjänst, svarende til cirka 3,5 procent af
områdets befolkning. Brugernes gennemsnitsalder er cirka 80 år.



Cirka 4 mio. Färdtjänst-rejser og cirka 200.000 patientrejser årligt. Borgere, der
er visiteret til Färdtjänst, foretager herudover knap 3,5 mio. rejser med den almindelige kollektive trafik.



Omsætning på cirka 1,3 mia. SEK.



Egenbetaling fra de rejsende finansierer 14 procent af omkostningerne.



Administrationsomkostningerne er godt 90 mio. SEK årligt.



Cirka 90 procent af bestillingerne sker via callcenter.

Borgere, der er visiteret til brug af Färdtjänst, har i Stockholm også ret til at
anvende den ordinære kollektive trafik uden betaling. Denne mulighed for
gratis anvendelse af de almindelige kollektivtrafiktilbud fremstår lidt paradoksal, eftersom visitationskriteriet til ordningen netop er, at der skal foreligge en
funktionsbegrænsning, der forhindrer borgeren i at benytte de almindelige
tilbud. Muligheden anvendes imidlertid i ret stort omfang. Färdtjänstvisiterede borgere gennemførte således i 2012 næsten 3,5 mio. rejser med
de ordinære kollektive transportformer – det vil sige næsten lige så mange
rejser som indenfor Färdtjänst.
Der er næppe tvivl om, at muligheden for at benytte den almindelige kollektive transport gratis for nogle er en medvirkende eller selvstændig grund til at
søge om Färdtjänst, og det store antal ordinære rejser indikerer, at visitationspraksis er forholdsvis lempelig.
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4.3.3.

Opgaver

SL’s tjenester omfatter stort set alle hovedtrin i værdikæden og kan således
karakteriseres som en full-service-løsning. Indholdet af de enkelte delopgaver er kort beskrevet nedenfor.
Udbud: SL gennemfører udbud af kørslen opdelt i 75 delområder i Stockholms län. Specialtransportopgaverne løses fuldt ud med brug af taxier – der
er tilknyttet 3.000 taxier i alt, heraf 700 rullestolstaxier. Det skal bemærkes, at
taximarkedet er fuldt liberaliseret i Sverige, og at udbuddet af taxier i stockholmsområdet er meget stort (+6.000 biler), og at konkurrencen er hård. Indtrykket fra interviewpersonerne i SL er, at den betydelige konkurrence har
presset rentabiliteten for de enkelte vognmænd. SL har således ikke på
samme måde som de danske trafikselskaber haft behov for at benytte mange
forskellige leverandører for at åbne op for konkurrencen.
Der er aktuelt indgået aftale med fire taxicentraler for almindelige biler og syv
centraler for rullestolstaxier. Prisstrukturen for rullestolstaxier er sammensat
af en startafgift, en takst for servicetid og en kilometertakst. For de almindelige taxier er prisaftalerne ud fra de almindelige taxameterpriser, og ifølge SL
opnås der typisk en rabat i forhold til disse på 20-30 procent.
Callcenterfunktionen har ligeledes været konkurrenceudsat, og opgaverne
vedrørende bestillingsmodtagelse er således udliciteret til tre private leverandører, herunder ISS med base i Malmø samt to svenske taxicentraler, den
ene med placering af callcentret i Riga. Cirka 90 procent af bestillingerne
modtages via callcenter, 8 procent via selvbetjeningsløsninger på nettet og
resten via telesvar. Der er via konkurrenceudsættelsen af callcenterfunktionen opnået betydelige effektiviseringsgevinster. Omkostningen udgør i dag
godt 15 mio. SEK – et beløb, der for 15 år siden var cirka 10 mio. SEK større.
Visitation: Borgere, der ønsker at komme i betragtning til Färdtjänst, skal
indsende en ansøgning til en central visitationsenhed, der behandler og afgiver indstilling om godkendelse eller afslag. Det er formelt set Stockholms
Läns Landsting, der som myndighed træffer visitationsbeslutninger, men
sagsbehandlingsarbejdet varetages af SL. Visitationsenheden beskæftiger
cirka 20 fuldtidspersoner, og den behandler årligt cirka 30.000 sager, heraf
cirka 8.000 nyansøgninger. SL’s involvering i visitationsarbejdet er en væsentlig forskel i forhold til de danske trafikselskabers opgaveportefølje. Visitationsprocessen er delvis workflowunderstøttet.
Som nævnt ovenfor sker visitationen for en tidsafgrænset periode eller indtil
videre, således at brugerne tildeles et antal ture, der kan benyttes indenfor
perioden. Hovedreglen er, at der tildeles 170 ture per år, men den faktiske
turbenyttelse er væsentlig lavere.
Driftsafvikling: Driftsafviklingen understøttes af it-systemet SAMPLAN (se
næste afsnit). Turbestillinger foretages af brugerne via telefon, internet eller
tal-svar og lægges herigennem ind i systemet. Efter optimering (vurdering af
mulighed for samkørsel) allokeres de enkelte ture til en af taxicentralerne, der
herefter fordeler turene til de enkelte vogne. Modsat de danske trafikselska-
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ber sker der således ikke en tildeling direkte fra trafikselskabet til en bestemt
bil. Fordelen er ifølge SL, at der i et konkurrencepræget taximarked kan opnås lavere kørselspriser i en forretningsmodel, hvor vognmændene selv har
indflydelse på optimeringen. En vigtig parameter i den forbindelse er, at SL
kun har overblik over sit eget kørselsprogram, men ikke den øvrige taxitrafik.
Betydningen heraf forstærkes af, at tyngden i Färdtjänst-trafikken ligger midt
på dagen, mens den øvrige trafik – herunder skolekørsel og patientrejser
udbudt af hospitalerne – har peak først og sidst på dagen.
Figur 8. Färdtjänst-trafikkens procentvise fordeling hen over døgnet
Procent

12

10

8

6

4

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Timebånd (start)

Forretningsmodellen adskiller sig også fra den danske ved, at de enkelte biler
ikke behøver at vælge, om de på et givet tidspunkt kører flextrafik eller almindelig taxi – systemet i Stockholm giver mulighed for, at bilerne kan stå til
rådighed for begge typer trafik samtidigt, hvilket formentlig isoleret set øger
kapacitetsudnyttelsen. Modellen opfattes af SL også som en fordel, fordi den
i princippet giver adgang til alle taxier i regionen (i de taxicentraler, der er
aftale med).
Afregning og rapportering: SL varetager økonomistyring og rapporteringsopgaver, herunder afregning overfor vognmænd og opkrævning af egenbetaling
hos brugerne.
Der er således egenbetaling knyttet til både Färdtjänst og patientrejserne.
Taksterne er for Färdtjänst afpasset efter priserne for benyttelse af den kollektive trafik. Der er en egenbetaling på 70 SEK per tur med et loft på 490
SEK per måned for pensionister og 790 SEK per måned for øvrige brugere.
Disse månedsbeløb svarer til prisen for et månedskort i den kollektive trafik.
For patientrejserne udgør egenbetalingen 140 SEK per tur med et månedligt
loft på 1.400 SEK.
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4.3.4.

It-understøttelse

SL anvender it-systemet SAMPLAN, der leveres af PLANit, der også er leverandør af Planet. Systemet udspringer af et andet system, SAM3001, der er
udviklet af virksomheden Malmator. SAMPLAN-systemet er udviklet af PLANit for SL, så det på nogle områder har en tilpasset funktionalitet til SL’s forretningsmodel, herunder et kundesystem og delvis workflowunderstøttelse af
sagsgangene omkring ansøgning og visitation. Systemlandskabet og de væsentligste data- og informationsstrømme er skitseret i figuren nedenfor.
Figur 9. Systemlandskab og datastrømme
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4.3.5.

Administrationsomkostninger

SL havde i 2012 omkostninger til administration og driftsunderstøttelse på i
alt 93 mio. SEK, hvortil kommer cirka 30 mio. SEK til turbestilling, der udføres
af private virksomheder. Disse beløb er eksklusive udgifter til generel ledelse
og øvrigt overhead, men inklusive udgifter til visitation, der skønsmæssigt
udgør 10 mio. SEK.
Figuren nedenfor viser en sammenligning med enhedsomkostningerne til
administration i de danske trafikselskaber (gennemsnit) opgjort på sammenlignelig måde, det vil sige for den variable kørsel og eksklusive overheadomkostninger. Opgørelsen er opdelt på bestillingsomkostninger og øvrige omkostninger, og er for SL opgjort både i SEK og DKK.
Administrationsomkostningerne fremstår højere i de danske trafikselskaber
end i SL – med opgørelse i fælles valuta udgør forskellen godt 30 procent,
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idet omkostningerne i SL skønnes at udgøre cirka 25 kroner per tur, mens de
i de danske trafikselskaber skønnes at udgøre cirka 33 kroner per tur.
Figur 10. Administrationsomkostninger per tur i SL og de danske trafikselskaber for variabel kørsel, eksklusive overhead, 2012
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Selvom det er tilstræbt, at opgørelsen omfatter de samme omkostningskomponenter, bør resultatet fortolkes under hensyntagen til, at der alligevel kan
være en vis usikkerhed med hensyn til sammenlignelighed. De kendte usikkerhedsparametre trækker dog nærmest i retning af, at forskellen er undervurderet. Der er således ikke korrigeret for et muligt lavere omkostningsniveau i Sverige. Hertil kommer, at opgørelsen af turbestillingsomkostningerne
ikke dækker over, at en stor del af turbestillingerne i Danmark foretages direkte i Planet af kommunale og regionale medarbejdere (det vil sige udenom
callcentret), mens 90 procent af bestillingerne i SL sker via callcentrene.
Det er Deloittes vurdering, at følgende forhold bidrager til, at administrationsomkostningerne i SL er lavere end i de danske trafikselskaber:


Aktivitetsniveauet (målt på antal ture) er meget stort i SL og lige så stort
som i de danske trafikselskaber tilsammen. Det betyder, at der formentlig
er bedre mulighed for at udnytte skalafordele.



I SL er nogle af opgaverne vedrørende planlægning og trafikstyring i kraft
af forretningsmodellen placeret hos vognmændene og dermed indlejret i
kørselspriserne.



Callcentrene i SL har – udover skalafordelene – været konkurrenceudsat,
og opgaven er delvis placeret udenlands, blandt andet i Letland, hvor
lønomkostningerne er lavere.



Det kan bidrage til lavere omkostninger i SL, at forretningsmodellen er
mere homogen og i overvejende grad omfatter én ordning (Färdtjänst),
mens de danske trafikselskaber varetager en større forskellighed af ordninger, samtidig med at der foretages specifik opsætning til ønskerne i de
enkelte kommuner.
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4.3.6.

Opsummering

Boksen nedenfor sammenfatter de væsentligste observationer og resultater
fra caseanalysen.
Hovedresultater fra caseanalysen


Färdtjänst er i Storstockholm organiseret i regionalt regi.



SL’s løsning er en full-service-forretningsmodel, inklusive visitation.



SL benytter udelukkende taxi til afvikling af kørslen og kan i den forbindelse
udnytte, at der blandt andet i kraft af det liberaliserede taximarked i Sverige er
et stort udbud og hård konkurrence.



Disponeringen af ture til de enkelte vogne varetages i SL’s model af de taxicentraler, der er indgået aftale med. Mulighederne for koordinering med anden kørsel fremmes af, at tyngden i Färdtjänst-trafikken ligger midt på dagen.



Egenbetalingstaksterne er væsentlig højere end i Danmark, omend loftet over
den samlede betaling reducerer de effektive takster. Der er modsat i Danmark
også en betydelig egenbetaling for patienttransport.



Administrationsomkostningerne i SL fremstår lavere end i de danske trafikselskaber – forskellen synes at være i størrelsesordenen 30 procent.

4.4. Case 3: Skånetrafiken
4.4.1.

Baggrund

Skånetrafiken varetager den kollektive trafik indenfor Region Skåne (både
busser og regional togtrafik). Det er som tidligere nævnt kommunerne, der i
henhold til lovgivningen har ansvaret for tilrettelæggelsen af Färdtjänst. Det
er dog samtidig intentionen i lovgivningen, at Färdtjänst skal afspejle det
lokale kollektivtrafiktilbud i de forskellige dele af landet.
Således har de skånske kommuner successivt i perioden fra 2008 til 2012
frivilligt lagt opgaverne vedrørende Färdtjänst over til Skånetrafiken. Fra efteråret 2012 har 24 ud af i alt 32 skånske kommuner overdraget opgaven.
Regionen har tilsvarende lagt ansvaret for patienttransport (sjukresor) i Skånetrafiken. Finansieringen af opgaverne går i dag via regionsskatten. Skånetrafikens koncept for patienttransport og Färdtjänst kaldes samlet for servicerejser (Serviceresor).
Den primære strategiske tanke bag flytningen af servicerejser til regionalt
niveau i Skåne har været at skabe et sammenhængende transporttilbud til de
funktionshandicappede borgere. Kongstanken er, at en stadig større del af
disse borgeres transport skal varetages i den almindelige kollektive trafik.
Skånetrafiken, regionen og de deltagende kommuner har derfor forpligtiget
hinanden til at skabe større tilgængelighed og investere i tilpasning af stoppesteder, terminaler og køretøjer. Modsat skal omkostningerne til specialbefordring falde over de kommende år, og Skånetrafiken har som målsætning,
at antallet af servicerejser skal ligge på samme nominelle niveau i 2020. Det
vil sige, at den forventede stigning i rejser som følge af den demografiske
udvikling med flere ældre skal håndteres indenfor den almindelige kollektive
trafik.

Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring

51

4.4.2.

Hovedtal for aktiviteten

Skånetrafiken administrerede i 2012 1,4 millioner servicerejser, heraf cirka
770.000 Färdtjänst-rejser og 620.000 patienttransporter. Al denne kørsel er
variabel. Derudover varetog Skånetrafiken ganske få såkaldte Närtrafik-rejser
for to kommuner (60.000 personture om året). Her er tale om kørsel af handicappede børn til dagtilbud. I de øvrige kommuner varetages denne opgave
lokalt.
Nøgletal for økonomi, aktivitet og kapacitet, 2012


Cirka 70.000 visiterede brugere af Färdtjänst, svarende til cirka 3,5 procent af
områdets befolkning. Brugernes gennemsnitsalder er cirka 80 år.



Cirka 1,4 mio. servicerejser, heraf 770.000 Färdtjänst-rejser og 620.000 patienttransporter.



Omsætning på cirka 328 mio. SEK.



Administrationsomkostningerne er cirka 31 mio. SEK årligt.



Cirka 80 procent af turene sker via callcenter. De øvrige 20 procent bestilles fra
medarbejdere i lægehuse og på kommunale institutioner.

Alle visiterede borgere i Färdtjänst-ordningen får 60 procent rabat i den almindelige kollektive trafik. Dette for at understøtte strategien om, at funktionshandicappede i større omfang skal kunne bruge den almindelige kollektive trafik.

4.4.3.

Opgaver

Skånetrafiken varetager det meste af værdikæden fra visitation over udbud
og trafikplanlægning/-styring til kvalitetsmåling. Som beskrevet nedenfor er
bestillingsmodtagelsen og selve kørslen udliciteret til private operatører.
Skånetrafiken udbyder kørslen cirka hvert fjerde år. Vognene er tilknyttet
aftaler i en af de fire geografiske zoner (nordvest, sydvest, sydøst og nordøst).
Skånetrafiken har aftaler med cirka 30 taxivirksomheder på tværs af Skåne.
Vognmændene har alt fra 1 til +100 biler. Aftalerne med vognmændene varierer. Nogle aftaler garanterer vognmanden et minimumtimeantal per dag,
andre aftaler er behovsstyrede og benyttes kun, hvis kapaciteten hos garantibilerne er opbrugt. Afregningsmodellerne er tilsvarende af to typer. For bilerne med garanteret kørsel afregnes en minimumstimepris og en tids-/kilometertakst ved kørsel. For biler uden køregaranti afregnes efter taxameterlignende principper med et opstartsgebyr og derefter afregning efter tid/kørte
kilometer.
Skånetrafiken vurderer, at det svenske liberaliserede taximarked giver stor
konkurrence, hvilket har givet anledning til omkostningsfald per køretime i de
seneste udbud.
Bestillingsmodtagelsen er ligeledes udbudt. Den private virksomhed Samres
har vundet hele opgaven, som i udbuddet var opdelt i fire geografiske pakker.
Samres har callcentre placeret i udlandet og modtager cirka 50 procent af
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opkaldene fra Moldavien og mere end 30 procent fra Senegal. De øvrige
opkald varetages fra Baltikum (16 procent) og Sverige (4 procent). Skånetrafiken oplever kundeklager over beskedne sprogkundskaber hos Samres’
udenlandske bestillingsmodtagere. Skånetrafiken forventer ikke, at dette
forbedres nævneværdigt.
Skånetrafiken lægger stor vægt på at kontrollere/eje trafikplanlægningssystemet og trafikdata. Dette skal ses i lyset af, at kommunerne tidligere havde
ladet callcenterleverandøren stå for dette i en række tværkommunale udbud.
Det gav en situation, hvor kommunerne havde svært ved at udøve reel controlling, og det var svært for nye bydere at få adgang til data om bestilling og
trafikstyring ved nye udbud.
Visitation: Skånetrafiken varetager visitation til Färdtjänst-ordningen på vegne
af Skåne Läns Landsting. Borgerne ansøger via blanket på Skånetrafikens
hjemmeside. Visitationsarbejdet understøttes af it-systemets (Trapeze) visiteringsmodul. Hvis Skånetrafiken vurderer det nødvendigt, kan der kræves
lægeerklæring. Denne mulighed benyttes i få tilfælde – mindre end 1 ud af
10. Beslutning om mulighed for patienttransport visiteres på lægecentral eller
sygehus.
Driftsafvikling: Driften planlægges i it-systemet Trapeze. Dagens ture planlægges i første omgang på garantibilerne, der fyldes op, så de kører i hele
den indkøbte periode. Hvis garantivognparken ikke har tilstrækkelig kapacitet, eller hvis enkeltture ligger geografisk dårligt for garantibilerne, sendes der
også ture ud til de biler, der er indkøbt på fleksibel aftale. På en normal dag
køres mellem 20 og 40 procent af turene i biler med fleksibel aftale. Modsat i
Danmark optimerer Skånetrafiken ikke kørslen helt frem til afgang. Det skyldes blandt andet, at ture på under 50 kilometer kan bestilles op til kun en
time før afgang. I praksis betyder det, at de ture, der bestilles med allerkortest varsel, ofte håndteres som enkelttursordrer, der sendes ud til biler på
fleksibel aftale.
Afregning og rapportering: Skånetrafiken har det samlede ansvar for økonomistyring og rapportering samt afregning med vognmænd og kunder. Borgerne betaler via Skånetrafikens rejsekort (Jojo-kortet). Pengene trækkes på
kundens kort, når rejsen er gennemført, og kunden kan se sin kvittering på
”Min side” på Skånetrafikens hjemmeside. Der er således ingen penge mellem chaufføren og kunden i bilen. En Färdtjänst-rejse på op til 8 kilometer
koster 26 svenske kroner i egenbetaling. Herefter stiger prisen op til 176
kroner for en rejse på mere end 100 kilometer. Der er ingen begrænsning på
antallet af rejser, som borgeren kan foretage på disse vilkår.

4.4.4.

It-understøttelse

Som nævnt benytter Skånetrafiken systemsuiten fra Trapeze. Systemet vurderes som velfungerende, og planlægningsmodellen passer sammen med
Skånetrafikens indkøbsmodel for selve kørslen, hvor der indkøbes en væsentlig del af trafikken via biler, der er garanteret en vis timebetaling hver
dag.
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Trapeze-systemets mulighed for at workflowunderstøtte borgernes ansøgninger om visitation vurderes også af Skånetrafiken som en væsentlig funktionalitet og styrke ved systemet.
Skånetrafiken opererer med tre modeller for integration til vognmændenes
køretøjer. I den første benytter vognmændene Skånetrafikens terminaler ude
i bilerne. I denne model har Skånetrafiken 100 procent adgang til alle driftsdata og kan udøve detaljeret trafikstyring på vognen.
I den anden model integreres til taxicentralernes systemer, der modtager de
præplanlagte vognløb fra Skånetrafikens system. Centralernes systemer
sender realtidsdriftsdata tilbage til Skånetrafikens system, hvorfra der også
kan udøves trafikstyring på køretøjer.
For køretøjer med de to ovennævnte typer kommunikation er callcentrene i
stand til at give kunderne besked om forsinkelser. Dette sker i dag via telefonen, når kunden ringer ind og spørger til en forsinket bil. Systemets smsmuligheder kunne også bruges, men dette er ikke igangsat på nuværende
tidspunkt.
Den tredje model er en énvejskobling, hvor Skånetrafiken kan sende ture til
taxicentralerne. I dette setup er der ingen tilbagekobling. Vognmænd med
denne løsning bruges kun til løse enkeltture.
Vognmændene udpeger i forbindelse med deres tilbud, hvilken løsning de
ønsker at investere i.

4.4.5.

Administrationsomkostninger

Skånetrafiken har cirka 30 ansatte til at håndtere servicerejser, heraf cirka 80
procent beskæftiget med primært Färdtjänst og cirka 20 procent med patienttransport. Det større ressourceforbrug i håndtering af Färdtjänst skyldes visitationsopgaven.
Tabel 4. Administrations- og it-omkostninger
Kategori

Værdi

Personture i alt (mio. ture)

1,4

Administrationsomkostninger i alt (mio. SEK)

31

Heraf it-omkostninger (mio. SEK)

3,7

Administrationsomkostninger per tur (SEK), inklusive visitation

22

It-omkostninger per tur (SEK)

2,7

Note: Administrationsomkostningerne indeholder ressourceforbrug til visitation, herunder
sagsbehandling af ansøgninger. It-omkostningerne er indeholdt i de samlede administrationsomkostninger

De tidligere nævnte forbehold for direkte sammenligning med danske forhold
gør sig også gældende med hensyn til Skånetrafiken.
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Bestillingsmodtagelsen, der er udliciteret til underleverandøren Samres, koster 11,7 mio. SEK om året. Det svarer til en omkostning på cirka 12 SEK per
besvaret opkald.
Også i Skåne fremstår de samlede administrationsomkostninger billige for et
opgaveansvar, der er bredere end det danske (på grund af visitationsopgaven). Helt som i Stockholm er de primære forklaringer formentlig en homogen
forretningsmodel og lave personaleomkostninger, især i den konkurrenceudsatte bestillingsmodtagelse.

4.4.6.

Opsummering

Boksen nedenfor sammenfatter de væsentligste observationer og resultater
fra caseanalysen.
Hovedresultater fra caseanalysen


Servicerejser i form af Färdtjänst og patienttransport er i Skåne organiseret i
regionalt regi.



Skånetrafiken har fokus på at nedbringe antallet af servicerejser og i stedet
udvikle en bedre tilgængelighed for funktionshandicappede i den almindelige
kollektive trafik.



Skånetrafiken varetager visitationen til Färdtjänst. Derudover varetager de planlægning, trafikstyring og økonomistyring/afregning internt.



I Skåne er selve kørslen og bestillingsopgaven udliciteret. Kørslen varetages af
lokale taxiselskaber, mens bestillingsopgaven varetages af Samres, primært via
callcentre i Moldavien, Senegal og Baltikum.



Kørselsindkøbet er en kombination af biler med et fast garanteret timeantal hver
dag og køretøjer på fleksibel aftale, der kun bookes efter behov.



Planlægningen af ture til de enkelte vogne varetages af Skånetrafiken ved hjælp
af Trapezes systempakke.



Borgernes egenbetaling på turene starter fra 26 SEK og går op til 176 SEK ved
ture på over 100 kilometer. I Skåne er der ingen begrænsning på borgerens turantal.

4.5. Sammenfatning og perspektivering
Der kan på baggrund af analysen fremdrages en række observationer og
resultater, der er relevante i forhold til at perspektivere praksis og performance i Danmark. I tabellen nedenfor er de tre cases i sammenligning med Danmark præsenteret i overblik.
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Tabel 5. Oversigt over nøgletal og forretningskarakteristika i skandinaviske trafikorganisationer
Danmark
5 trafikselskaber

Storstockholms
Lokaltrafik

Ruter
(Oslo/Akershus)

Skånetrafiken

Antal ture i alt (mio.)

5,5

4,2

1,5

1,0

Heraf i faste ruter
(mio.)

2,4

-

0,06

-

133,4

123,0

14,2

38,8

28,5

-

5,0

-

-

11,0

Variabel

Variabel

Variabel

Rutebaseret

Nej

Ja

Ja

Ja

Internt

Udliciteret

Udliciteret

Internt

Planet (PLANit)

SAMPLAN (PLANit)

Trapeze

Trapeze

Administrationsomkostninger (mio. kr.)
Per variabel tur
Per fast tur
Primær kørselstype
Visitation
Callcenter
It-system

De væsentligste observationer fra caseanalyserne er samlet i punkterne nedenfor.


Enklere regler og administration. I både Norge og Sverige er befordring
reguleret i et overskueligt antal ordninger. Fundamentalt set er der i begge lande en tredeling, hvor der ligesom i Danmark er særskilte regelsæt
for skolekørsel og patientbefordring og herudover én ordning for borgere
med varig funktionsbegrænsning. Reguleringen i de to øvrige skandinaviske lande sætter i højere grad fokus på borgernes mobilitet og på
transportopgaven. Samlet set er lovgivningen væsentlig enklere i Sverige
og Norge. Samtidig rummer regelsættene i disse lande risici i forhold til
den økonomiske styrbarhed, som dog i vid udstrækning håndteres via
krav til brugernes egenbetaling – sidstnævnte er højere i de to lande end
i Danmark.



Forskellige forretningsmodeller. Caseanalyserne viser, at der på tværs af
de skandinaviske lande anvendes forskellige forretningsmodeller indenfor den behovsstyrede trafik, herunder forskellig it-understøttelse og forskellige tilgange til optimering af kørslen. Det er ikke muligt entydigt at
pege på én bestemt forretningslogik, der er bedre end de øvrige.



De regionale trafikselskaber spiller i de tre undersøgte cases en stor rolle
i forhold til den visiterede befordring, herunder at de varetager ansvaret
for økonomi og visitation. Der er dog ingen eksempler på, at den samlede opgaveportefølje for både patienttransport, skolekørsel og øvrig visiteret befordring er samlet i samme organisation. Fra et dansk perspektiv er
den tværkommunale organisering af skolekørslen i Oslo/Akershus særlig
interessant, fordi reglerne om skolekørsel har mange fællestræk med de
danske regler.
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Administrationsomkostningerne for den variable kørsel fremstår lavere i
Sverige end i Danmark med en forskel på mindst 20 procent og muligvis
op til 30-35 procent. Administrationsomkostningerne i den norske case er
til gengæld højere end de tilsvarende omkostninger i de danske trafikselskaber, men forretningsmodellerne er så forskellige, at der herudfra ikke
kan drages konklusioner i forhold til effektivitet.



Outsourcing. Der er – særligt i Sverige – en mere udbredt tradition for
outsourcing af især turbestillingen, men også andre administrative opgaver.
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5. Analyse af administrationsomkostninger

Kapitlets indhold:
 5.1 Trafikselskabernes
virksomhed
 5.2 Omkostningskortlægning
 5.3 Marginalomkostninger
 5.4 Effektiviseringstemaer
 5.5 Sammenfatning

Dette kapitel præsenterer resultaterne af en kortlægning af
trafikselskabernes omkostninger til administration af flextrafikken. Kapitlet belyser endvidere mulighederne for at
realisere effektiviseringsgevinster ved det nuværende aktivitetsniveau og skalagevinster i et fremadrettet scenarie
med vækst i aktiviteten.
Dette kapitel belyser trafikselskabernes omkostninger til administration og
driftsunderstøttelse af visiteret befordring, herunder omkostningerne til itunderstøttelse og it-drift, der for størstedelen varetages af FlexDanmark.
Analysen baserer sig på en omkostningskortlægning, hvor hvert af trafikselskaberne har foretaget en fordeling af omkostningerne på en række delelementer, der er fastlagt af Deloitte. Igennem kapitlet anvendes betegnelsen
administrationsomkostninger for de samlede omkostninger til administration
og driftsunderstøttelse, herunder it, udbud, planlægning, turbestilling, trafikstyring og tværgående administrative funktioner. Det er væsentligt at understrege, at hovedparten af disse omkostninger er direkte relateret til drift og
afvikling af kørslen.
Kapitlet rummer også en vurdering af mulighederne for at effektivisere ovennævnte opgaver i både de enkelte selskaber og via fælles løsninger. I tilknytning hertil sammenlignes med omkostningsniveauerne i andre skandinaviske
trafikorganisationer under hensyntagen til forskelle i opgaveportefølje og
institutionelle rammer. Vurderingerne af effektiviseringsmuligheder skal ses i
sammenhæng med de serviceniveauer, der er indlejret i trafikselskabernes
forretningsmodeller.
I henhold til projektkommissoriet skal der søges fastlagt en baseline for de
fremadrettede administrationsomkostninger i trafikselskaberne, det vil sige
det omkostningsniveau, der vil være nødvendigt, for at trafikselskaberne kan
varetage opgaverne med både høj kvalitet og effektivitet, også ved et større –
eventuelt væsentligt større – aktivitetsniveau end det nuværende. Heri indgår
en række elementer, primært skala- og effektiviseringsgevinster samt implementeringsomkostninger, i tilknytning til forberedelse og idriftsættelse af et
øget kørselsprogram. Hertil kommer, at den rutebaserede kørsel afhængigt
af løsningsscenarie vil (kunne) få en langt større vægt i den samlede opgaveportefølje. Etablering af en ny forretningsmodel, inklusive eventuel anskaffelse af en bedre it-understøttelse, vil kunne ændre omkostningsstrukturen i
trafikselskaberne ganske betydeligt. Ovenstående forhold adresseres i analysen.
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5.1. Trafikselskabernes virksomhed
Trafikselskaberne har historisk varetaget planlægning, indkøb og styring af
kollektiv bustrafik for regioner og kommuner.
Trafikselskabernes involvering i visiteret (special)befordring startede i beskeden skala tilbage i slut-1990’erne. Særligt NT og det daværende VT i Vestsjællands Amt lagde grundstenene til den variable flextrafik, der kendes i
dag. Allerede tidligt samarbejdede trafikselskaberne om en fælles it-løsning.
Samarbejdet mellem ejerkommuner/-regioner og trafikselskaber har udviklet
sig i forskellige tempi i de enkelte regioner. Status for flextrafikvirksomhederne fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 6. Trafikselskabernes administrative omkostninger og opgavevolumener
Movia
Administrative omkostninger
1
(mio. kr.)

FynBus

Sydtrafik Midttrafik

NT

I alt

39,8

22,7

16,1

28,3

26,4

133,4

Antal variable personture (mio.)

1,0

0,4

0,4

0,7

0,6

3,1

Antal faste personture (mio.)

1,2

0,1

-

0,2

0,9

2,4

Antal kommuner med lukket flextra2
fik primo 2013

13 af 45

9 af 10

3 af 12

12 af 19

10 af 11

47 af 98

Andel af siddende patientbefordring
primo 2013 (procent)

Ca. 45

3

100

100

100

100

Kilde: Trafikselskaberne og FlexDanmark.
Noter: 1) FlexDanmark varetager bestillings- og trafikstyringsopgaven i varierende omfang for
trafikselskaberne. FlexDanmarks brug af personaleressourcer til disse opgaver indgår i
det enkelte trafikselskabs årsværksforbrug.
2) I dette tal indgår ikke de kommuner, hvor kommunen ikke støtter Flextur-ordningen.
Det betyder, at borgeren selv dækker kørselsudgiften 100 procent. I disse kommuner
bruges ordningen i meget beskedent omfang.

Movia driver den største flextrafikvirksomhed målt på antal personture og
administrative omkostninger. Movia dækker både Region Sjælland og Region
Hovedstaden og har derfor det klart største opland målt på antal kommuner
og indbyggere.
I Region Nordjylland har kommuner og region i højere grad end i resten af
landet lagt den visiterede befordring over i trafikselskabet – cirka 75 procent
af kørslen varetages af NT, der i dag har landets næststørste flextrafikvirksomhed.
De tre øvrige trafikselskaber (FynBus, Sydtrafik og Midttrafik) varetager årligt
mellem 423.000 og 900.000 personture.

5.2. Omkostningskortlægning
Deloitte har i samarbejde med de enkelte trafikselskaber foretaget en kortlægning af de samlede omkostninger til administration og driftsunderstøttelse
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af den visiterede befordring. Den åbne kørsel (Flextur/teletaxa) er en integreret del af flextrafikvirksomheden og indgår også i kortlægningen, medmindre
andet er nævnt eksplicit i tilknytning til de enkelte delanalyser.

5.2.1.

De samlede omkostninger

Administration af visiteret befordring i trafikselskaberne udgjorde i 2012 en
omkostning for kommuner og regioner på 133 mio. kroner. Størstedelen af
administrationsomkostningerne – knap 70 procent – vedrører driftsafvikling
og it. Udbud og aftaleadministration samt økonomiopgaver (afregning og
rapportering) udgjorde tilsammen 12 procent, mens overhead (ledelses- og
støttefunktioner samt bygninger) tegnede sig for knap 20 procent af udgifterne (se Figur 11 nedenfor).
Figur 11. Fordeling af administrationsomkostninger på hovedopgaver,
2012 (procent)
8%

7%

11%
Udbud og aftaler
Driftsafvikling
Økonomi
It
44%

Ledelse og støttefunktioner
Bygninger

25%

5%

Indholdet i de enkelte delopgaver fremgår af tabellen nedenfor.
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Tabel 7. Indhold i delopgaverne
Delopgave

Indhold

Udbud og aftaler
Registrering af visitationer

Indlæsning og kvalitetssikring af kundedata, herunder
serviceniveau for den enkelte kunde.

Aftale- og kunderelationer

Etablering af aftaler med nye kommuner. Løbende evaluering af eksisterende samarbejder.

Dialog om trafikbestillinger fra kommuner og regioner.
Udbud og kontraktstyring Gennemførelse af udbud. Indgåelse af vognmandskontrakter.
Driftsafvikling
Turbestilling

Modtagelse af turbestillinger i handicapkørselsordningen
og den åbne Flextur (callcenter). Administration af ændringer i den faste rutekørsel.

Planlægning

Planlægning af ruter i den faste rutekørsel. I den variable
kørsel foregår dette automatisk.

Trafikstyring

Overvågning af trafikken. Omdirigering ved forstyrrelser.
Afhjælpning af problemer og svar på spørgsmål fra
chauffører.

Kvalitetsstyring

Sikring af de ønskede serviceniveauer. Opgaven indeholder gennemførelse af brugerundersøgelser, behandling af henvendelser fra kunder samt kontrol af vognmændenes køretøjer og chauffører.

Økonomi
Afregning med vognmænd og kommuner

Opgørelse af drifts- og administrationsøkonomi. Fakturering til kommuner og regioner. Betaling af vognmænd og
andre leverandører.

Rapportering

Nøgletalsrapportering af økonomi- og driftsdata til regioner og kommuner. Ad hoc-analyser.

It
Drift

Sikring af it-systemernes tilgængelighed og stabilitet.

Implementering

Særlig indsats målrettet opstart af nye store kontrakter. I
2012 særligt patientbefordring i Region Syddanmark og
Region Hovedstaden.

Udvikling

Udvikling af it-platformen for at understøtte nye forretningsgange og ny funktionalitet.

Generel ledelse og
støttefunktioner

Ledelse, personaleledelse og træk på organisationernes
støttefunktioner (HR, økonomi osv.).

Bygninger

Flextrafikorganisationernes bidrag til bygninger (husleje,
bygningsdrift, kantine osv.).

Den største post – driftsafvikling – udgør cirka 58 mio. kroner. Heraf er omkostningerne til turbestilling og trafikstyring hver på 23-25 mio. kroner, mens
planlægningsudgifterne var knap 6 mio. kroner, og kvalitetsstyring udgør
knap 5 mio. kroner. Omkostningerne til turbestilling vedrører primært driften
af callcentre til modtagelse af telefonbestillinger for den åbne Flextur og for
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individuel handicapkørsel. Planlægning og trafikstyring fordeler sig mere
jævnt på alle kørselsordningerne.
Figur 12. Omkostninger til driftsafvikling, 2012 (procent)
Kvalitetsstyring
4,8

22,7

Trafikstyring

Turbestilling

24,7

5,7
Planlægning

Af de samlede driftsomkostninger lå cirka 92 mio. kroner i trafikselskaberne,
mens 41 mio. kroner var omkostninger til FlexDanmarks it-drift og it-udvikling
samt callcenterfunktion om aftenen og i weekender. De samlede omkostninger finansieres af trafikselskaberne – og i sidste ende kommunerne og regionerne.
Figur 13. Fordeling af administrationsomkostninger på trafikselskaberne og FlexDanmark, 2012 (mio. kroner)

FlexDanmark
41,3

7

Udvikling

4

Implementering

10

Callcenter aften/weekend

21

Basisdrift

91,5
Trafikselskaber

Note: FlexDanmark varetager callcenterfunktion for NT, også i dagtimerne. Omkostningerne
hertil – 8,4 mio. kroner – er i figuren ovenfor placeret under trafikselskaberne.

Flextrafikken omfatter en række hovedtyper af kørsel, nemlig 1) åben Flextur,
2) individuel handicapkørsel, 3) patientbefordring og 4) øvrig kommunal kørsel (både variabel og rutebaseret). Den førstnævnte er en del af det almindelige kollektive trafiktilbud og forudsætter – modsat de øvrige – ikke nogen
forudgående visitation. Flextur-kørslen udbydes, driftsafvikles og afregnes
dog på samme måde som de øvrige ordninger.
Trafikselskaberne har i forbindelse med omkostningskortlægningen foretaget
en fordeling af omkostningerne på ovenstående ordninger. Resultatet frem-
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går af tabellen nedenfor, der desuden viser det gennemsnitlige ressourcetræk per rejse, når omkostningsfordelingen i den venstre halvdel af figuren
lægges til grund. Som det ses, er ressourcetrækket tilsyneladende meget
forskelligt. Det er opgjort til cirka 40 kroner, henholdsvis 60 kroner, per tur for
den åbne kørsel (Flextur) og den individuelle handicapkørsel, men er væsentlig lavere – 15-20 kroner per tur – for patientbefordring og den øvrige
kommunale kørsel.
Figur 14. Administrationsomkostninger fordelt på kørselstyper – i alt
(mio. kroner) og per tur (kroner), 2012

Kroner per tur

59,6

60

28,3

55

25,0

50
45
12,0

41,7

40
35
30
25

49,1

18,7

20

16,0

15
Åben kørsel

10

Individuel handicapkørsel

5

Patientbefordring

0

Kommunal kørsel

Åben kørsel

Individuel Patientbefordring
handicapkørsel

Kommunal
kørsel

Kilde: Deloittes beregninger på basis af oplysninger fra trafikselskaberne.
Note: Den venstre del af figuren er de samlede administrationsudgifter fordelt på de fire hovedtyper, mens den højre del af figuren viser administrationsomkostningerne per tur. Opgørelsen er eksklusive Sydtrafik samt rutebaseret kørsel i Movia

Bagved ovenstående gennemsnitstal ligger en forholdsvis betydelig variation
mellem trafikselskaberne. Det er Deloittes vurdering, at resultaterne i Figur
14 delvis afspejler en afregnings- og fordelingspraksis i trafikselskaberne, der
ikke kun tager højde for det reelle ressourcetræk, men blandt andet også
allokerer en større del af omkostningerne til den individuelle handicapkørsel
ud fra den betragtning, at denne er lovpligtig og således binder en betydelig
del af de faste omkostninger. Det kan i den forbindelse bemærkes, at trafikselskaberne i deres indberetninger til Trafikstyrelsen har oplyst samlede administrationsudgifter til den individuelle handicapkørsel på 60 mio. kroner
(2011-tal), svarende til 67 kroner per tur – det vil sige nogenlunde konsistent
med ovenstående opgørelse. Tallene fra Trafikstyrelsen dækker over en
variation i omkostningerne per tur fra cirka 55 kroner i Movia og Midttrafik til
over 90 kroner i NT og Sydtrafik. Det er Deloittes vurdering, at denne variation ikke modsvarer de reelle forskelle i ressourcetrækket, og at der samlet set
er en forholdsvis stor usikkerhed om den reelle omkostningsfordeling. Hovedindtrykket fra figuren ovenfor er dog formentlig retvisende, idet der for den
åbne kørsel og den individuelle handicapkørsel er omkostninger til turbestilling (callcentre), hvilket ikke er tilfældet for de øvrige kørselstyper.
Et sidste punkt, der skal berøres i dette afsnit, vedrører omkostningernes
fordeling på henholdsvis variable og rutebaserede ture. Det ressourcetræk,
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der er forbundet med de variable ture, er væsentlig højere end for de rutebaserede. Det skyldes blandt andet, at it-understøttelsen primært vedrører de
variable ture, at der ikke er turbestillingsudgifter for de faste ture, og at trafikselskaberne kun i begrænset omfang er involveret i driftsafvikling og ændringshåndtering af de faste rutekørsler. Disse forhold afspejler delvis de
nuværende forretningsmodeller for den rutebaserede kørsel, men uanset
disse er administration af sidstnævnte lettere per tur, fordi de fleste brugere
gennemfører de planlagte kørsler uden ændringer.
Af tabellen nedenfor fremgår i første række de omkostninger til administration
af faste ture, der følger af trafikselskabernes omkostningsfordeling. Det lave
niveau i Movia afspejler, at selskabet alene varetager udbuds-, rådgivningsog afregningsopgaver, mens de øvrige selskaber i varierende omfang også
er involveret i driftsafviklingen. En nærmere beskrivelse heraf fremgår af
kapitel 6. I gennemsnit er ressourcetrækket opgjort til 4,7 kroner per tur. Trafikselskaberne har anvendt fordelingsprincipper, der ikke er fuldt sammenlignelige. Deloitte har derfor foretaget en fordeling baseret på ensartede principper, der fremgår af den anden række i tabellen. Resultatet heraf er nogenlunde det samme, omend gennemsnitsniveauet er lidt højere.
Tabel 8. Administrationsomkostninger for rutebaseret kørsel, 2012
Movia

Fyn1
Bus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Trafikselskabernes opgørelse (kr. per tur)

2,5

15,3

-

9,5

5,2

4,7

Opgørelse baseret på ensartede principper (kr. per tur)

3,7

-

-

8,6

6,4

5,2

Note: 1) FynBus er i 2012 overgået til FlexDanmark-systemsuiten. I en længere overgangsperiode var FynBus nødsaget til dagligt manuelt at overføre turlister fra Center- til Planetsystemet for at sikre drift og afregning. Til denne opgave blev brugt cirka 1 årsværk. Dette skævvrider turomkostningerne i den faste kørsel, hvorfor de realiserede omkostninger
ikke er medtaget i analysen.

Caseanalysen i kapitel 4 af Ruter/Konsentra i Oslo og Akershus-området
viste, at administrationsomkostningerne til skole- og specialundervisningskørsel dér udgjorde 13 NOK per tur, eksklusive visitation. Det er således et
noget højere omkostningsniveau, der dog ikke kan sammenlignes med ovenstående, idet forretningsmodellerne er for forskellige. Ruter/Konsentra varetager således også alle opgaver i relation til planlægning, driftsafvikling og itunderstøttelse. Forskellene illustrerer imidlertid også, at de her opgjorte administrationsomkostninger i de danske trafikselskaber ikke kan tages som
udtryk for ressourcebehovet, hvis selskaberne fremadrettet skal varetage en
større del af opgaveporteføljen for den rutebaserede kørsel, herunder eventuelt drift at it-system til ruteplanlægning. Dette belyses nærmere senere i
rapporten.

5.2.2.

Benchmarking af bestillingsmodtagelse og trafikstyring

Kunder i den individuelle handicapkørselsordning samt brugere af den åbne
ordning Flextur og en række telebusløsninger rundt omkring i landet bestiller
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ture i trafikselskabernes og FlexDanmarks kundecentre. Her er medarbejderne på vagt, typisk fra kl. 7-8 til kl. 20-21 alle ugens dage. I Midttrafik er åbningstiden 8-17 alle ugens dage. Mens kunden betjenes, tastes turbestillingerne direkte i Planets bestillingsmodul.
Trafikselskaberne samarbejder om fælles telefonbetjening hverdage efter kl.
16-17 og i weekenderne. Her besvares opkaldene fra FlexDanmarks callcenter (kaldet BCC). Alle trafikselskaber var med i denne ordning i 2012. FynBus
har fra primo 2013 hjemtaget opgaven og bemander nu selv telefonerne
hverdagsaftner og weekender (primært som studenterjob).
NT benytter også FlexDanmark til bestillingsmodtagelse i dagtimerne på
hverdage (og i øvrigt også trafikstyring).
I de øvrige ordninger (patientbefordring og de kommunale ordninger) står
kommuner og sygehuse selv for indtastning af ture i kørselssystemet. Kunderne i patientbefordringen henvender sig til sygehusenes kørselskontorer
eller den enkelte afdeling, der booker i systemet. I ordningen for kørsel til
læge, speciallæge og hjælpemiddelsafprøvning m.m. bestilles turene typisk
ved telefonisk kontakt til kommunernes Borgerservice, der booker i Planet
gennem webgrænsefladen Turbestilling.dk. Kørsel til genoptræning bookes
typisk fra kommunernes træningsenheder i forbindelse med planlægning af
kundernes genoptræningsforløb.
Som det fremgår af beskrivelserne ovenfor, er bestillingsmodtagelsen en
ressourcekrævende opgave i alle ordninger – uanset om bestillingen håndteres i kommunerne, på sygehusene eller i trafikselskaberne. Omfanget af
selvbetjening er meget begrænset. Det skyldes dels, at mange af trafikselskaberne ikke hidtil har fokuseret markant på et sådant tiltag, dels at der i
mange af ordningerne, for eksempel lægekørsel, patientbefordring og kørsel
til genoptræning, foretages samtidig visitation til hver enkelt tur. FlexDanmark
har i en analyse af problemstillingen kortlagt, at ordninger, hvor borgerne
kører mere end fem gange indenfor en relevant tidsperiode, med fordel kunne tildele en tidsbegrænset visitation og lade kunderne bestille via selvbetjeningsmodul. Senere i dette afsnit regnes på de administrative besparelser i
trafikselskaberne ved øget selvbetjening.
I tabellen nedenfor ses fakta og økonomi for bestillingsmodtagelsen til handicapkørsel og Flextur i trafikselskaberne.
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Tabel 9. Fakta om og omkostninger til bestillingsmodtagelse i trafikselskaberne
Bestilling 2012

Movia

Besvarede opkald
(1.000 stk.)
Ressourceforbrug
(1.000 kr.)

FynBus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

270

110

60

157

128

5,8

2,4

2,1

3,9

2,7

21,4

22,1

34,9

25,0

20,7

1

Kroner per besvaret
opkald

BCC

2

I alt

200

925

3

21,1

20,9

22,8

4,2

Noter: 1) Ressourceforbruget er opgjort som personaleomkostninger, inklusive lønsumsafgift og
bidrag til barselsfond.
2) Fordelingen af NT’s omkostninger til bestillingsmodtagelse, henholdsvis trafikstyring, i
dagtimerne i FlexDanmark er fordelt efter vagtplanstimer.
3) FlexDanmarks/BCC’s omkostninger på hverdagsaftner og i weekender er fordelt med
cirka 40 procent til bestilling og cirka 60 procent til trafikstyring (jf. vagtplanstimer).

Tilsammen besvarede trafikselskaberne 925.000 bestillingsopkald i 2012.
Med en samlet omkostningsmasse på godt 21 mio. kroner giver det en gennemsnitspris på 23 kroner per opkald.
FlexDanmark, der tager imod opkald for NT i dagtimerne og på hverdagsaftner og i weekender for de øvrige selskaber, producerer de billigste opkald
(henholdsvis 20,7 for NT i dagstimerne og 20,9 kroner for hverdagsaftner og i
weekender for alle trafikselskaber). Her bruges mange studentermedhjælpere til en fuldtidsårsløn på 280.000-300.000 kroner.
Midttrafik og Movia har de højeste gennemsnitslønninger blandt opkaldsagenterne (ofte over 400.000 kroner om året). Begge steder benyttes i højere
grad end hos de øvrige erfarne fastansatte medarbejdere. Til gengæld har de
to kundecentre en høj udnyttelse af medarbejderne, så tomgangstiden mellem opkaldene minimeres. Dette er muliggjort af et relativt stort antal opkald
samt målrettet tilpasning af bemandingen til opkaldsbelastningen hen over
dagen.
Den høje medarbejderudnyttelse i Movia skyldes delvis en model, hvor bestillingsopkaldene til flextrafik varetages af Movias samlede kundecenter (som
derved samlet opnår en betydelig opkaldsmængde). Til gengæld har Movia
den længste gennemsnitlige samtalelængde, der er 10-15 sekunder længere
end i de andre trafikselskaber. En lang samtalelængde kan tyde på mindre
specialisering og rutine i brug af bestillingssystemet.
I Midttrafik har opkaldsbesvarelsen i gennemsnit kostet 25 kroner per opkald i
2012. I løbet af året gennemførte Midttrafik en fusion af kørsel for Aarhus
Kommune ind i flextrafiksystemet. Derfor har Midttrafik haft ekstra bemanding
og særlig uddannelsesindsats i dele af året. I 2013 forventer Midttrafik at
kunne effektivisere og reducere den gennemsnitlige opkaldsomkostning.
FynBus præsterer et omkostningsniveau i den lavere ende af spektret på
grund af en blanding af lave lønninger og en god gennemsnitlig medarbejderudnyttelse. FynBus har kun arbejdet med bestillingsmodtagelse i Planet-
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systemet siden 1. april 2012. For nærværende varetager FynBus bestillingsmodtagelse for kommunernes lægekørsel. I de øvrige trafikselskaber varetager kommunerne selv denne opgave.
Sydtrafiks relativt høje omkostninger skyldes et beskedent opkaldsantal, der
er vanskeligt at dække med en effektiv bemanding.
De svingende opkaldsmængder og gennemsnitsomkostninger understreger,
at callcentervirksomhed er markant volumenafhængig. Potentialerne ved
samarbejde om bestillingsopgaven vurderes i tema 3 nedenfor.
Trafikstyring handler om overvågning af trafikken og indgriben, når forsinkelser gør, at den næste kunde ikke kan afhentes indenfor det aftalte tidsvindue
(plus/minus 15 minutter). Trafikstyrerne overvåger trafikken ved hjælp af
Planets gps-funktion. Når en vogn er på vej til at blive forsinket, afgiver driftssystemet en alarm. Trafikstyreren skal så beslutte, om der er brug for indgriben. I nogle tilfælde ringes chaufføren op for at afklare årsagen til forsinkelsen og for at afgøre, om forsinkelsen kan indhentes. I andre tilfælde griber
trafikstyreren ind og tilkalder en ny vogn i lokalområdet til at køre resten af
det planlagte vognløb, som den oprindelige bil ikke kan nå rettidigt. Ombrydningen af et forsinket vognløb foreslås typisk af systemet, men godkendes
manuelt af trafikstyreren.
I mange tilfælde når systemet ikke at afgive en alarm, før chaufføren ringer
ind til trafikstyringen med det problem, der om lidt vil give en alarm. Ofte drejer det sig om kø i trafikken eller en kunde, der ikke kan identificeres. Telefondialogen med chaufførerne går med andre ord begge veje og fylder en
stor del af trafikstyrernes arbejdstid. Trafikstyring pågår i hele driftsdøgnet fra
cirka kl. 6-23 alle ugens dage.
Der trafikstyres både på variabel og rutebaseret kørsel. Den faste rutekørsel
køres typisk af den samme chauffør hver dag, hvorfor vedkommende kender
både kunder og destinationer. Derfor opstår der færre forsinkelser per persontur i den faste rutekørsel. For at korrigere for den mindre kompleksitet i
den faste rutekørsel er antallet af faste ture nedjusteret med det gennemsnitlige antal personer på ruterne. I praksis betyder det, at det i beregningerne er
antaget, at et ruteforløb med 4-5 kunder kræver den samme trafikstyringsindsats som en variabel persontur.
På samme måde som for bestilling bruger trafikselskaberne FlexDanmark til
opgaven på hverdagsaftner og i weekenderne.
Produktionen og økonomien for 2012 er præsenteret i tabellen nedenfor.
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Tabel 10. Fakta om og omkostninger for trafikstyring i trafikselskaberne
Trafikstyring 2012

Movia

Antal faste ture
(1.000 ture)

FynBus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

BCC

I alt

1

105

0

174

883

64

1228

Antal variable ture
(1.000 ture)

770

260

235

543

475

713

2996

Antal kunder per
fast rute

4,1

4,5

-

5,5

4,5

4,6

Vægtet antal ture
(1.000 ture)

770

283

235

575

671

726

3260

5,6

1,7

1,4

3,2

5,3

4

23,1

7,3

5,9

6,0

5,6

8,2

7,1

Ressourceforbrug
(mio. kr.)
Omkostninger per
vægtet tur (kr.)

2

2

3

7,9

5,9

Note: 1) Movia har valgt en forretningsmodel for den faste rutekørsel, hvor vognmændene selv
varetager trafikstyring. Derfor indgår kun ganske få af de faste ture i trafikstyringsopgaven.
2) Ressourceforbruget er opgjort som personaleomkostninger, inklusive lønsumsafgift og
bidrag til barselsfond.
3) Fordelingen af NT’s omkostninger til bestillingsmodtagelse, henholdsvis trafikstyring, i
dagtimerne i FlexDanmark er fordelt efter vagtplanstimer.
4) FlexDanmarks/BCC’s omkostninger på hverdagsaftner og i weekender er fordelt med
cirka 40 procent til bestilling og cirka 60 procent til trafikstyring (jf. vagtplanstimer).

Trafikstyringen er i langt højere grad jævnbyrdig set fra et effektivitetsperspektiv, når der korrigeres for de faste tures mindre kompleksitet. Med korrektionen ligger FynBus, Sydtrafik og Midttrafik med en trafikstyringsomkostning på cirka 6 kroner per vægtet tur.
Movia ligger højere, særligt på grund af dyrere årslønninger til trafikstyrere og
supervisorer og gennemsnitlig produktivitet per årsværk.
FlexDanmark har både i dagtimerne og på hverdagsaftner/i weekender (kaldet BCC-tid) den dyreste enhedsomkostning (henholdsvis 7,9 kroner og 8,2
kroner). Modsat bestillingsopgaven er trafikstyringen i mindre grad bemandet
med relativt billigere studentermedhjælpere. Derudover udbetaler BCC en
række tillæg for aften- og weekendarbejde. Det kan således ikke forventes, at
de øvrige selskaber vil kunne varetage trafikstyringsopgaven i aften- og
weekendtimer billigere end BCC.
Det er Deloittes vurdering, at trafikselskaberne har større fokus på at trimme
og udvikle trafikstyringen end bestillingsmodtagelsen. Denne prioritering udspringer formentlig af trafikselskabernes mindset, hvor sikring af kvalitet i
driften i højere grad opleves som en trafikselskabsopgave end det at få kundernes bestillinger ind i systemerne.
I boksen nedenfor ses Sydtrafiks svar på, hvordan de arbejder med at sikre
kvalitet og effektivitet i trafikstyringen.
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Sydtrafiks tilgang til at trimme og udvikle trafikstyringen
Grundlæggende prioriterer vi alarmerne ekstremt højt. For os er det (næsten) vigtigere at tage alarmer end telefonerne i første omgang. En alarm, der ikke håndteres
indenfor kort tid, genererer med 99 procent sikkerhed nye opkald på vognmandslinjen og nye problemer. Så ved god overvågning på alarmer sparer man efter vores
overbevisning en del telefonopkald. Venter man for længe med alarmerne, bliver
problemet kun større. Det vil sige, at det afstedkommer store forsinkelser, gener for
kunder, genopkald til både chauffør, kunde og eventuelt behandlingssted. Der er
altså sparet måske helt op til 3-4 telefonopkald hele vejen rundt.
I håndteringen af alarmer bruger vi intensivt WinFleet (gps-flådeovervågning) til at
følge samtlige vogne. Hver eneste alarm tjekkes på positionen, og ved uoverensstemmelser eller tvivl ringer vi vognen op.
Vi lægger stor vægt på, at den samme fejl ikke må ske to gange. Derfor holder vi
ugentlige interne driftsmøder, hvor vi vender både små og store driftssituationer og
mulige løsninger.
Her diskuterer vi altid, hvad der går godt, og hvad vi kan gøre bedre. Det kan være
alt fra ændringer i vagtplan til håndtering af mails, uddeling af advarsler til vognmænd osv.
Derudover er det at få trafikstyrene til at tage ansvar for selve opgaven vigtig. Noget,
der efter vores mening starter på dag 1, altså i oplæringen.
Man skal være bevidst om, at det er patienter og ikke pakker, der håndteres, og at
chauffører og personale i den anden ende også er på arbejde og en del af helheden,
for at puslespillet går op.
Dette er blandt andet gjort ved, at ALLE trafikstyrere er med på vognkontroller og
møder chaufførerne på gaden. Vi tager også ud og besøger de forskellige afdelinger
på sygehusene samt regionens bestillingskontorer. Også her er alle trafikstyrerne
med på skift. Fra uge 19 arrangerer vi en praktikordning med et par af vores garantivogne, hvor en trafikstyrer (igen alle på skift) kører med rundt på ruten en dag og får
et indblik i flextrafikken fra chaufførens vinkel.

De andre selskaber anvender i større eller mindre grad tilsvarende metoder.

5.2.3.

It-omkostninger

It-omkostninger i trafikselskaberne er for 2012 opgjort til 32,8 mio. kroner.
Som det ses af figuren, fordeler omkostningerne sig med 21,6 mio. kroner på
it-drift, svarende til 66 procent, 7,2 mio. kroner til it-udvikling, svarende til 22
procent, samt 4,0 mio. kroner til implementering, svarende til 12 procent.
I forhold til it-udvikling skal det bemærkes, at trafikselskaberne i regi af FlexDanmarks bestyrelse årligt fastlægger udviklingsbudgettet ud fra en konkret
behovsvurdering, og budgettet kan således variere fra år til år.
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Figur 15. Fordeling af de samlede it-omkostninger (mio. kroner)

Omkostningerne til implementering vedrørte hovedsagelig FynBus’ og Sydtrafiks overtagelse af patientbefordring fra Region Syd. Af de samlede 32,8
mio. kroner blev 23,3 mio. kroner, svarende til 71 procent, afholdt i FlexDanmark. Af de samlede it-omkostninger i FlexDanmark på 23,3 mio. kroner
vedrører de 9,2 mio. kroner løn i regi af FlexDanmark og de 14,1 mio. kroner
øvrig drift, herunder særligt betaling til PLANit, der er leverandør af Planetsystemet, for licenser, support og udvikling. Nedenstående figur viser fordelingen af henholdsvis løn og øvrig drift.
Figur 16. Fordeling af løn og øvrig drift på underkategorier (mio. kroner,
procent)
Samlede it-omkostninger
23,3

Fordeling af lønomkostninger (it)
It-leverancestyring
8%

It-drift
18%
Løn

36%

It-projekter/-udvikling

9,2
38%
It-support
Fordeling af øvrig drift (it)

Øvrig drift

10,1

It-varer
5%

It-software og -licenser
18%
5% Telefoni og datakom.

Udvikling

4,0

72%
It-tjenesteydelser

Omkostninger

Der betales p.t. 1,8 mio. kroner årligt i licenser til systemleverandøren PLANit
for brugsretten til Planet-suiten. Hertil kommer, at der betales omkring 5 mio.
kroner årligt til PLANit for support af systemet. Således er den årlige betaling
p.t. omkring 7 mio. kroner til PLANit, hvilket er cirka 21 procent af de samlede
it-omkostninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at licensbetalingen på
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1,8 mio. kroner alene vedrører de personture, der ligger over 2,5 mio. ture,
idet der oprindeligt er foretaget en engangsbetaling for brugsretten til Planet
for så vidt angår kørsel til og med 2,5 mio. personture. Betalingen for de ture,
der ligger udover de 2,5 mio. ture, er baseret på en årlig betaling på 1,56
kroner per persontur, der inkluderer support.

5.2.4.

Vurdering af effektiviteten i FlexDanmarks itorganisation

Deloitte har som led i analysen set nærmere på effektiviteten af itopgavevaretagelsen i FlexDanmark indenfor it-drift i forhold til 1) brugersupport og 2) applikationsdrift. Vurderingen er foretaget med afsæt i Deloittes itbenchmarkdatabase, der indeholder oplysninger for en lang række større
danske offentlige it-organisationer.
Samlet set viser benchmarkingen på disse to kerneopgaver, at FlexDanmark
er effektive sammenholdt med andre institutioner. Det er Deloittes vurdering,
at dette skyldes, at FlexDanmark over de seneste år har investeret i at sikre
et tidssvarende it-driftsmiljø, og at systemet er blevet anvendt i mange år,
således at der er opbygget stor systemviden i de enkelte trafikselskaber.

Brugersupport
Deloitte har i forhold til brugersupporten foretaget en sammenligning med en
række andre større danske sektorers systemsupportenheder, der ligner
FlexDanmarks support på Planet-systemet. Som det ses af nedenstående
figur, er FlexDanmarks support, målt i årsværk per supporthenvendelse, mere effektiv end de sammenlignede organisationer. FlexDanmark anvender i
alt 6,8 årsværk, svarende til 55 procent, af de samlede driftsårsværk på itsupport.
Figur 17. Effektivitet på systemsupport fra FlexDanmark

Antal supporthenvendelser per it-årsværk

1.926

1.405
1.253

647

FlexDanmark

Peer group – Laveste

Peer group – Højeste

Gennemsnit

Applikationsdrift
Ses der på applikationsdriften er FlexDanmarks ressourceforbrug effektivt
sammenholdt med en række større offentlige it-organisationer, herunder
Statens It, Forsvarets Koncern-it, institutionerne på Fødevareministeriets
område samt Region Hovedstaden og Region Sjælland.
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Som det ses af nedenstående figur, ligger FlexDanmark ligeledes blandt de
mest effektive institutioner i forhold til applikationsdrift (målt i driftsårsværk
per serverinstans). FlexDanmark anvender fire årsværk på applikationsdrift,
svarende til 32 procent af de samlede driftsårsværk.
Figur 18. Effektivitet på applikationsdrift fra FlexDanmark
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Omkostningsstrukturen i de enkelte trafikselskaber

I dette afsnit, hvor omkostningsstrukturen i de enkelte trafikselskaber belyses
nærmere, vil hovedfokus være på de variable ture.
I figur 19 fremgår de samlede administrationsomkostninger per tur for variabel kørsel i de enkelte trafikselskaber med en fordeling på delopgaver. Der er
i opgørelsen foretaget en fordeling af FlexDanmarks omkostninger på de
enkelte selskaber og delopgaver, ligesom øvrige driftsomkostninger (det vil
sige omkostninger udover løn) er fordelt forholdsmæssigt på samme måde
som lønomkostningerne.

72

Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring

Figur 19. Administrationsomkostninger i de enkelte trafikselskaber fordelt på delopgaver for variabel kørsel, 2012
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Kilde: Deloittes beregninger på basis af oplysninger fra trafikselskaberne og FlexDanmark.

De gennemsnitlige omkostninger per tur for den variable kørsel udgør cirka
39 kroner, hvilket som nævnt dækker over, at turomkostningerne er højere
for den åbne kørsel og for den individuelle handicapkørsel og lavere for patientbefordring og den øvrige kommunale kørsel.
Opgørelsen viser, at turomkostningerne er noget højere i FynBus og Sydtrafik end i de øvrige trafikselskaber, hvor de ligger indenfor et forholdsvis snævert interval på 3-4 kroner – det laveste niveau er i NT på 34,1 kroner per tur.
Det højere omkostningsniveau i FynBus vedrører primært udbud og aftaler,
økonomi og – især – it. En mulig (del)forklaring på FynBus’ højere enhedsomkostninger kan være, at selskabet først fra sent i 2012 har varetaget patientbefordringen for Region Syddanmark – denne fylder således i 2012tallene kun en fjerdedel af det fremadrettede årsniveau, og da omkostningsniveauet for patientbefordringen er lavere end for de øvrige ordninger, bidrager det formentlig til at øge omkostningsniveauet. Hertil kommer, at FynBus i
2012 har haft ekstra omkostninger til tilslutning til FlexDanmark-samarbejdet
og til forberedelse og implementering af patientbefordringen. FynBus’ egen
vurdering fremgår af boksen nedenfor.
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FynBus’ vurdering af ekstraordinære omkostninger i 2012
FynBus’ egen vurdering er, at driften af flextrafik i 2012 har været præget af store
omstillinger, idet FynBus har skiftet it-system til håndtering af kørslerne samt overtaget varetagelsen af siddende patientbefordring på Fyn for Region Syddanmark. Det
nye it-system blev taget fuldt ud i brug 1. april 2012, mens siddende patientbefordring overgik til FynBus per 1. maj 2012.
FynBus har som følge heraf haft væsentlige ekstraordinære udgifter i 2012. Disse er
primært gået til:


Opstart af samarbejdet med Region Syddanmark omkring siddende patientbefordring. Udgifterne vedrører implementering og licenser i forbindelse med
overgang til FlexDanmarks it-system, Planet.



Investering i integration mellem Planet og FynBus’ eksisterende centerkørselssystem.



Investering i it-udstyr til nye medarbejdere.

Når disse investeringer fraregnes, reduceres ressourceforbruget til 17,3 mio. kroner i
2012.
Med baggrund i det samlede antal personture bliver den gennemsnitlige ordinære
udgift per persontur 38 kroner. Det stemmer overens med FynBus’ samlede udgifter
per persontur i 2011 på 37 kroner. FynBus forventer, at de tilsvarende udgifter for
2013 og 2014 vil udgøre henholdsvis 38 og 34 kroner. I denne beregning indgår
forventninger til et stigende antal variable personture til henholdsvis 420.000 og
523.000.

Det højere omkostningsniveau i Sydtrafik skyldes særligt ledelse, støttefunktioner og bygninger. Det er dog Deloittes vurdering, at opgavefordelingen i
Sydtrafik ikke er lige så detaljeret opgjort som de øvrige, og at nogle af omkostningerne i realiteten kan relatere sig til andre opgaver (særligt økonomi
og it). Se Sydtrafiks egen vurdering i boksen nedenfor.
Sydtrafiks vurdering af ekstraordinære omkostninger i 2012
Det endelige regnskab for Sydtrafik viser et mindre forbrug til drift af flextrafik end
forventet på dataindberetningstidspunktet, ligesom der indgår ekstraordinære udgifter til forberedelse og implementering af siddende patientbefordring for Region Syddanmark med start per 1. maj 2012. De reelle samlede driftsadministrationsomkostninger relateret til Sydtrafiks 361.000 ture er således på knap 14,6 mio. kroner, svarende til en omkostning på 40,4 kroner per tur.
For budgettet 2013, hvor patientbefordringen er i helårlig drift, er forventningen samlede omkostninger på 18,1 mio. kroner for 470.000 ture, svarende til 38,6 kroner per
tur.

Blandt de øvrige selskaber er det hovedindtrykket, at også ressourcetrækket
for de enkelte delopgaver er forholdsvis ensartet. Det afspejler efter Deloittes
vurdering i høj grad, at trafikselskabernes forretningsmodeller, blandt andet i
kraft af samarbejdet om it-understøttelse, tilsvarende er meget ensartede.
Der er dog naturligvis visse forskelle. Eksempelvis fremstår omkostningerne
til udbud og aftaler samt driftsafvikling at være lavest i Midttrafik, som til gengæld har relativt høje omkostninger til økonomi samt ledelses- og støttefunktioner. For en række af delopgaverne er det dog nødvendigt at foretage
nærmere analyser for at kunne belyse forskelle i effektivitet, for eksempel er
det i relation til turbestillinger mere relevant at se på omkostningerne per
bookingopkald. Forskellene i omkostningsniveauet mellem trafikselskaberne
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kan helt eller delvis afspejle forskelle i serviceniveau (se boksen nedenfor).
Ofte er det dog vanskeligt at skille effektivitet og serviceniveau ad, for eksempel er lang åbningstid i callcentrene udtryk for et højt serviceniveau, men
hvis omkostningerne per bestilling samtidig er høje i ydertimerne, er det også
udtryk for en lav omkostningseffektivitet.
Forskelle i trafikselskabernes serviceniveau
Generelt benytter trafikselskaberne sammenlignelige forretningsmodeller. På enkelte
områder er det dog værd at fremhæve forskelle i serviceniveauerne:


I den kommunale handicapordning sagsbehandler NT kundernes ansøgninger
på vegne af kommunerne. Dette gøres for at sikre en ensartet borgerbehandling
på tværs af de nordjyske kommuner. Opgaven vurderes til ¾ årsværk.



Midttrafik arbejder med en kortere ventetid på bestillingstelefonen end de andre
trafikselskaber. Målet er besvarelse af 70 procent af de modtagne opkald indenfor 60 sekunder (mod 80 procent indenfor 120 sekunder i de fleste af de andre
selskaber).



Særligt FynBus og NT varetager ruteplanlægningsopgaven og en del af administrationen af ændringer i den faste rutekørsel på vegne af kommunerne. Begge
steder vurderes det, at der bruges 1-2 ekstra årsværk på opgaven. Disse forskelle behandles yderligere i kapitel 6.



Midttrafiks kunder til Flextur og handicapkørselsordningen kan ringe og bestille
ture i tidsrummet 8-17 alle ugens dage. I de øvrige trafikselskaber er åbningstiden 7-20 eller 8-21 alle ugens dage.



FynBus varetager turbestilling i lægekørselsordningen. I de øvrige trafikselskaber varetager kommunerne denne opgave.

Udover ovennævnte findes der også nuancer i trafikselskabernes årsprocesser for
dialogen med kommuner og regioner, opstart af ny trafik samt løbende rapportering.

I tabellen nedenfor er vist et mere detaljeret billede af omkostningsstrukturen,
som den er opgjort i omkostningskortlægningen.
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Tabel 11. Samlede administrationsomkostninger til flextrafik og omkostninger per tur for variabel kørsel, 2012
Movia

FynBus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

I alt

Samlede omkostninger (mio. kr.)
Udbud og aftaler

2,8

1,8

0,7

1,3

2,6

9,3

18,1

9,1

6,6

11,4

12,6

57,8

Økonomi

2,2

1,5

0,7

1,6

1,8

7,8

It

8,6

7,6

3,8

7,2

5,6

32,8

Ledelse og støttefunktioner

4,9

1,3

1,6

4,6

2,2

14,6

Bygninger

3,1

1,4

2,7

2,2

1,6

11,0

39,8

22,7

16,1

28,3

26,4

133,4

2,3

4,8

2,0

1,8

3,2

2,6

17,9

18,0

18,3

14,9

16,5

17,0

Økonomi

1,7

4,0

1,9

2,1

2,2

2,2

It

8,5

13,8

10,5

9,6

7,5

9,5

Ledelse og støttefunktioner

4,0

3,3

4,5

6,2

2,7

4,2

Bygninger

2,5

3,6

7,4

3,0

2,0

3,2

37,0

47,5

44,6

37,5

34,1

38,7

Driftsafvikling

I alt

Omkostninger per tur – variabel
kørsel (kroner)
Udbud og aftaler
Driftsafvikling

I alt

Omkostningerne er opgjort og fordelt efter følgende principper.
Principper for omkostningskortlægning
Data til omkostningsfordelingen er indhentet i trafikselskaberne og FlexDanmark i
spørgeskemaform. Hovedelementerne har handlet om lønforbrug (inklusive lønsumsafgift og bidrag til barselsfond) fordelt på 14 hovedopgaver (se tabel 7) samt
øvrige driftsomkostninger (inklusive omkostninger til FlexDanmark) fordelt på 5 kategorier.
I omkostningsfordelingen i tabel 11 er de 14 hovedopgaver samlet i en række hovedkategorier. Derudover er de øvrige driftsomkostninger, der ikke relaterer sig til
bygninger, fordelt ud på de 13 hovedopgaver. Enkelte af disse øvrige driftsomkostninger har været direkte henførbare til en hovedopgave. De resterende er fordelt
efter det pågældende selskabs forholdsvise ressourceforbrug på de 14 hovedopgaver.
Regionerne har i 2012 finansieret en række implementerings- og it-omkostninger i
forbindelse med opstart af patientbefordring. Disse omkostninger er fordelt på de
relevante trafikselskaber.

I det følgende vurderes mulighederne for skalaeffekter med afsæt i de nuværende omkostningsniveauer.
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5.2.6.

Skalaeffekter

Det er naturligt, at der kan være stordriftsfordele knyttet til en række af de
administrative funktioner som for eksempel turbestilling, udbud, itunderstøttelse samt ledelse, støttefunktioner og bygninger. Det understøttes
af, at trafikselskabernes marginalomkostninger er noget lavere end gennemsnitsomkostningerne (se nedenfor). Trafikselskaberne har eksempelvis gennem de senere år øget den samlede kørselsvolumen (særligt vedrørende
den åbne kørsel og patientbefordring) forholdsvis meget uden en tilsvarende
stigning i administrationsomkostningerne.
Der kan dog i de faktiske omkostningsniveauer på tværs af selskaberne kun
delvis ses en tydelig sammenhæng mellem kørselsvolumen og de gennemsnitlige administrationsomkostninger per tur. Figur 20 viser således, at enhedsomkostningerne i FynBus og Sydtrafik ligger højere end i de øvrige selskaber med knap 10 kroner per tur (se dog tidligere vurdering af ekstraordinære omkostninger i 2012). Movia, NT og Midttrafik ligger alle på samme
niveau, NT dog en anelse lavere. Hovedtendensen er, at de trafikselskaber,
der har en højere kørselsvolumen, generelt opnår lavere omkostninger per
tur. Det er ligeledes værd at bemærke, at Movia til trods for sin store kørselsvolumen ikke adskiller sig nævneværdigt i omkostninger per tur sammenlignet med NT og Midttrafik.
Figur 20. Administrationsomkostninger per tur (variabel kørsel) i de
enkelte trafikselskaber sammenholdt med kørselsvolumen, 2012
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Kilde: Deloittes beregninger på basis af oplysninger fra trafikselskaberne og FlexDanmark.

Det kan naturligvis ikke herudfra konkluderes, at der ikke er skalafordele –
kun at der ikke realiseres stordriftsfordele, eller at disse modsvares af forskelle i serviceniveauer.

5.2.7.

Sammenligning med svenske trafikorganisationer

Gennemsnitsomkostninger per variabel tur på 39 kroner fremstår højt i sammenligning med de tilsvarende omkostninger i svenske trafikorganisationer,
der generelt synes at ligge på niveauet 25 SEK per tur, eksklusive visitation.
Dette niveau er gældende i både Skånetrafiken, Västtrafik og Storstockholms
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Lokaltrafik og vedrører variabel kørsel. Opgjort i fælles valuta svarer det til, at
administrationsomkostningerne per tur i de svenske trafikorganisationer er
godt 40 procent lavere end i gennemsnittet af de danske trafikselskaber.
Der er naturligvis grund til at være forsigtig med direkte at sidestille disse tal,
idet de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer er forskellige. De svenske trafikorganisationer har efter Deloittes vurdering en fordel ved, at lovgivningen er enklere, og at den samlede kørsel har hjemmel i kun to ordninger,
nemlig Färdtjänst og patientbefordring. Der er ikke tvivl om, at dette bidrager
til en mere enkel og strømlinet forretningsmodel i de svenske selskaber. På
den anden side er det en væsentlig forskel, at der i den svenske model knytter sig turbestillinger til langt hovedparten af turene (hele Färdtjänsten), mens
det i Danmark kun er tilfældet for den åbne kørsel og den individuelle handicapkørsel, der tegner sig for (noget) mindre end halvdelen af det samlede
antal variable ture. Det bidrager alt andet lige til at øge gennemsnitsomkostningerne i Sverige med mindst 5 kroner per tur, hvilket der ikke er korrigeret
for i ovenstående. Det kan desuden argumenteres, at der burde foretages en
korrektion for forskelle i lønniveauer mellem de to lande.
Der synes således ikke at være tvivl om, at der er betydelige forskelle i administrationsomkostningerne per tur i Sverige og Danmark. Den præcise størrelse heraf opgjort ved en hypotetisk fuld sammenlignelighed er usikker, men
efter Deloittes vurdering fremstår der en forskel på 20 procent som et underkantsskøn.
En af de væsentlige omkostningsforskelle synes at vedrøre callcenterfunktionen. Figuren nedenfor viser de gennemsnitlige omkostninger per opkald til
callcentre i de danske trafikselskaber, FlexDanmark (aften/weekend) og
Storstockholms Lokaltrafik – i sidstnævnte varetages opgaven af private leverandører, hvilket generelt er tilfældet i de svenske trafikorganisationer (se
forrige kapitel). Figuren nedenfor viser, at omkostningerne per turbestilling i
callcentrene i Danmark generelt er væsentlig højere end i Stockholm (der
ligger på samme niveau som andre svenske trafikorganisationer). Hvor niveauet i Sverige er i størrelsesordenen 10 SEK per opkald, er det i Danmark
mindst dobbelt så højt og i nogle tilfælde tre gange så højt eller mere. Det
skal bemærkes, at opgaven i Sverige delvis løses på offshorebasis, for eksempel fra de baltiske lande.
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Figur 21. Omkostninger til turbestillinger via callcenter, 2012. DKK/SEK
per besvaret bestillingsopkald
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Note: Turbestillingen i NT varetages i dagtimerne af FlexDanmark, men er her anført under
trafikselskabet. De viste omkostninger per opkald i FlexDanmark vedrører således alene
turbestillinger om aftenen og i weekender – en opgave FlexDanmark løser for alle trafikselskaber. Det ses, at omkostningsniveauet faktisk er lidt lavere om aftenen og i weekender end i dagtimerne.
Kilde: Deloittes beregninger på baggrund af oplysninger fra trafikselskaberne, FlexDanmark og
Storstockholms Lokaltrafik.

En (hypotetisk) tilpasning af omkostningsniveauet i de danske trafikselskabers callcenterfunktioner til niveauet i de svenske svarer til en besparelse i
størrelsesordenen 15-18 mio. kroner.

5.3. Marginalomkostninger
Spørgsmålet om marginalomkostningernes størrelse (relativt til gennemsnitsomkostningerne) har stor betydning i det perspektiv, at trafikselskaberne
forventes at skulle varetage en større del af den visiterede befordring fremadrettet – det gælder uanset valg af løsningsscenarie for realisering af effektiviseringspotentialerne vedrørende kørselspriser. Spørgsmålet er relevant både
for den variable og den rutebaserede kørsel.

5.3.1.

Marginalomkostninger for variabel kørsel

I relation til omkostningsbehovet for trafikselskaberne er det som udgangspunkt især de marginalomkostninger, der er knyttet til den kommunale (variable) kørsel, der er interessant. Det skal dog samtidig understreges, at det er
det samlede aktivitetsniveau i flextrafikken – inklusive patientbefordring og
den åbne Flextur – der har betydning for marginalomkostningerne.
Som tidligere nævnt er gennemsnitsomkostningerne for den kommunale
kørsel (og patientbefordring) i henhold til omkostningsopgørelsen væsentlig
lavere end for den individuelle handicapkørsel og den åbne kørsel. Deloitte
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vurderer dog ikke, at de opgjorte gennemsnitsomkostninger under 20 kroner
per tur fuldt ud dækker det reelle omkostningsniveau. Det gennemsnitlige
omkostningsniveau for alle ordninger er som nævnt opgjort til 39 kroner per
tur – eksklusive turbestillingsomkostningerne, der ikke er relevante for den
kommunale kørsel, svarer det til 30 kroner per tur.
Det er i Deloittes analyse fra 2012 opgjort, at tre af trafikselskaberne – Midttrafik, Sydtrafik og FynBus – har foretaget konkrete vurderinger af marginalomkostningerne, og at disse anvendes som grundlag for afregningen med
kommunerne for ny trafik. Niveauet i disse selskaber ligger på 15-18 kroner
per tur.
Omkostningskortlægningen, der er præsenteret ovenfor, giver et mere detaljeret billede af omkostningsstrukturen i trafikselskaberne end tidligere. Med
afsæt heri har Deloitte forsøgt at estimere marginalomkostningerne ud fra de
enkelte omkostningselementer. Det er vores skøn, at cirka 16 kroner er et
realistisk bud på marginalomkostningerne, det vil sige svarende til det niveau,
som trafikselskaberne i gennemsnit vil have behov for at opkræve for at kunne varetage en større kørselsvolumen. I figuren nedenfor er det vist, hvordan
det skønnede niveau er sammensat. Desuden fremgår det, at der ved dette
niveau for marginalomkostningerne vil ske et fald i gennemsnitsomkostningerne fra 30 kroner ved den nuværende kørselsaktivitet på cirka 3 mio. ture
årligt til knap 23 kroner ved 6 mio. ture.
Figur 22. Marginal- og gennemsnitsomkostninger for variabel kørsel
(kroner per tur)
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Der knytter sig naturligvis en vis usikkerhed til skønnet for marginalomkostningerne, herunder om det vil være retvisende ved et (væsentligt) højere
aktivitetsniveau end det nuværende.
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5.3.2.

Marginalomkostninger for rutebaseret kørsel

Administrationsomkostningerne til rutebaseret kørsel er som nævnt opgjort til
cirka 5 kroner per tur som gennemsnit for trafikselskaberne.
Som det vil fremgå senere i rapporten, vurderer Deloitte, at de eksisterende
forretningsmodeller for rutebaseret kørsel i trafikselskaberne kan forbedres,
blandt andet ved anskaffelse af et nyt it-system til understøttelse af planlægning og driftsafvikling, herunder med bedre kommunikationsløsninger overfor
brugere og vognmænd. Indførelse af et sådant system vil grundlæggende
(kunne) ændre trafikselskabernes tilbud til kommunerne indenfor rutebaseret
kørsel, ligesom det vil give nye og forbedrede muligheder for samordning
med den variable kørsel. De administrationsbeløb per tur, der er opgjort
ovenfor, har derfor ingen eller begrænset relevans i forhold til at vurdere det
fremadrettede (marginal)omkostningsniveau for den faste rutekørsel. Deloitte
vurderer derfor, at det på det foreliggende grundlag ikke er muligt at give en
kvalificeret vurdering af marginalomkostningerne. Det skal også ses i lyset af,
at det potentielt er op til i størrelsesordenen 8-10 mio. ture årligt, der vil kunne overgå til trafikselskaberne, hvilket skal sammenholdes med det nuværende niveau på cirka 2,5 mio. ture, hvoraf trafikselskaberne kun er involveret
i planlægning og driftsafvikling af cirka halvdelen af turene. En (potentiel)
stigning i det anførte omfang vil kunne føre til ændringer i forretningslogikkerne på en måde, der er vanskelig at forudse på nuværende tidspunkt.
I kapitel 7 præsenteres dog vores estimat for omkostningerne til anskaffelse
og implementering af et sådant nyt system samt skønsmæssige ansættelser
af de tilhørende it-driftsomkostninger.
I kapitel 4 blev det vist, at administrationsomkostningerne per tur til rutebaseret kørsel (skole- og specialundervisningskørsel) i Oslo-området udgør 13
NOK per tur i en full-service-model. Dette er ved et aktivitetsniveau på cirka
750.000 ture per dag. Det er Deloittes vurdering, at omkostningsniveauet i
Oslo udgør en bedre rettesnor for de fremtidige omkostninger i de danske
trafikselskaber, hvis der indføres et nyt it-system og etableres en full-servicemodel, hvor trafikselskaberne også kan bistå med planlægning og driftsafvikling. På grund af forskel i skala og lovgivningsmæssige rammer mv. kan omkostningsniveauet fra Ruter/Konsentra i Oslo dog naturligvis ikke uden videre
overføres til Danmark. En forsigtig vurdering er dog, at omkostningsniveauet
ved stor skala bør kunne være lavere i Danmark end i Oslo, måske i størrelsesordenen 10 kroner per tur.

5.3.3.

Effektiv administration i et vækstscenarie

Uanset beslutning om løsningsscenarie er det sandsynligt, at trafikselskaberne står overfor en betydelig vækst i flextrafikken i de kommende år. Det vil
forstærkes, hvis den åbne Flextur opnår en større udbredelse (til flere kommuner) og en større volumen i de enkelte kommuner.
I den situation er det et vigtigt hensyn, at mulighederne for at realisere stordriftsfordele udnyttes til at reducere enhedsomkostningerne, der i dag fremstår høje. Heroverfor står, at hensynet til sikker drift og succesfuld implemen-
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tering af en så stor forandring, der potentielt kan være tale om, tilsiger, at de
nødvendige udviklingsressourcer skal være til stede.
Det kunne være ønskeligt at fastsætte relativt præcise krav til effektivisering
via skalafordele, men af ovennævnte grunde er det vanskeligt at opstille et
robust krav hertil for især den rutebaserede kørsel. For den variable kørsel
skønner Deloitte, at trafikselskaberne samlet set bør kunne realisere skalafordele og dermed opnå en besparelse sammenlignet med en uændret videreførelse af det nuværende niveau for gennemsnitsomkostningerne. Per 1
mio. ekstra variable ture skønnes et potentiale på op til cirka 15 mio. kroner
årligt. Et scenarie, hvor al variabel kommunal kørsel overgår til trafikselskaberne, svarer til en stigning på 2-3 mio. variable ture.
Mulighederne for at realisere stordriftspotentialerne beror på, at der i trafikselskabernes ledelser og bestyrelser træffes beslutninger, der understøtter
dette.
I næste afsnit analyseres en række effektiviseringstemaer med henblik på at
vurdere mulighederne for at frigøre yderligere ressourcer allerede ved det
nuværende aktivitetsniveau.

5.4. Effektiviseringstemaer
På baggrund af analysen er der identificeret en række mulige effektiviseringstemaer med delvis afsæt i de omkostningsforskelle, der er mellem selskaberne. De væsentligste heraf gennemgås i det efterfølgende som eksempler på
mulige effektiviseringer. Eksemplerne er baseret på forudsætninger, der i
nogle tilfælde er forholdsvis mekaniske. Eksemplerne er ikke udtømmende –
for eksempel vurderer Deloitte, at fokus i forhold til reduktion af omkostningerne til trafikstyring bør være på at reducere antallet af fejlhændelser og
afvigelser. En nærmere vurdering af mulighederne herfor vil bero på en mere
detaljeret analyse af arbejdsgange og henvendelsesårsager.
Omkostningsniveauet til administration i de danske trafikselskaber fremstår
meget højt i sammenligning med det tilsvarende niveau i svenske trafikorganisationer – forskellen udgør mere end 40 procent. Det er derfor efter Deloittes vurdering væsentligt at understrege, at effektiviseringsmulighederne ikke
kun skal bedømmes ud fra en benchmarking mellem trafikselskaberne, men
også ud fra, at det generelle omkostningsniveau er meget højt.
Omkostningskortlægningen viste, at de store omkostningsområder i trafikselskaberne er driftsafviklingen og it-området. De store opgaver i driftsafviklingen er ubetinget bestillingsmodtagelse til Flextur og den individuelle handicapkørselsordning samt trafikstyring af alle ordninger. Begge opgaver er i
dag kendetegnet ved personaleintensiv opgaveløsning.
Effektiviseringsmulighederne for bestillingsmodtagelse og trafikstyring behandles nedenfor. Til slut i kapitlet diskuteres risikoen for oplevelse af eventuelle serviceniveauforringelser.
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5.4.1.

Tema 1. Digitalisering og selvbetjening

Det offentlige it-Danmark arbejder under rammerne af den nationale digitaliseringsstrategi. Også trafikselskaberne har stigende fokus på at arbejde med
kundernes selvbetjening. Det handler om at udbrede og udvikle bedre systemer til kunderne, hvor de kan:
1. Bestille ture elektronisk uden at skulle ringe til trafikselskabernes kundecentre.
2. Inddatere og vedligeholde personoplysninger, der sikrer kommunerne en
hurtigere og mere præcis visitation af kunderne. Denne funktionalitet vil
særligt komme kommunernes administration til gode (og ikke påvirke trafikselskabernes ressourceforbrug i stor stil).
I dette afsnit analyseres punkt 1, der vil kunne reducere trafikselskabernes
ressourceforbrug på turbestilling indenfor de næste 1-3 år. Punkt 2 er en
funktionalitet, som især Ruter i Oslo har haft succes med (se kapitel 4).
Målgruppens digitaliseringsmodenhed (Danmarks Statistik, 2012)
Flere af trafikselskaberne gennemfører undersøgelser blandt brugerne. De seneste
undersøgelser i Movia, Midttrafik og NT viser, at gennemsnitsalderen for brugerne af
Flextur og handicapkørselsordningen er mellem 60 og 70 år. I begge ordninger er
der flest kvinder blandt brugerne.
Data fra Danmarks Statistik viser, at 47 procent af de 65-74-årige og 21 procent af
de 75-89-årige bruger internettet hver dag eller næsten hver dag.
Undersøgelsen viser også, at henholdsvis 25 og 58 procent i førnævnte aldersgrupper aldrig har brugt internettet. Blandt de ældre bruges internettet til mange formål,
men brug af internetbank er blandt de primære (58 procent blandt de 65-74-årige).
Brug af internetbank må anses som en mere kompleks funktionalitet end bestilling af
befordring.

Der findes allerede i dag systemer til onlinebestilling i Planet-suiten. Movia
har til dato arbejdet mest med området og får i dag 6,8 procent af alle bestillingerne til Flextur- og handicapkørselsordningerne ind via elektroniske medier (internet). De øvrige trafikselskaber ligger på mellem 0 og 5,4 procent.
Med afsæt i internetbrugen blandt ældre danskere og den nuværende selvbetjeningsgrad vurderer Deloitte, at 30 procent selvbetjening i Flextur- og
handicapkørselsordningerne i 2017 er en relevant og realistisk målsætning.
Dette ambitionsniveau er indarbejdet i nedenstående tabel om det nuværende og fremtidige aktivitetsniveau for modtagelse af opkald på trafikselskabernes kundetelefoner.
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Tabel 12. Effektiviseringsmuligheder ved 30 procent selvbetjening ved
turbestilling
2012

I alt alle selskaber

Antal besvarede opkald per år

925.000

Selvbetjening på Flextur/handicapture i dag (procent)

0-7 (ca. 5 i snit)

Ressourceforbrug på bestillingsmodtagelse (mio. kroner)

21,1

Reel gevinstrealisering (procent)

20

Besparelse (mio. kroner)

4,3

I dag modtager trafikselskaberne cirka 925.000 opkald om året. De knytter
sig til 1.112.000 ture. Det mindre antal opkald skyldes dels selvbetjening og
det faktum, at kunderne ved nogle opkald bestiller både ud- og hjemrejsen.
Ved at øge selvbetjeningen til 30 procent af turene reduceres antallet af opkald til trafikselskabernes kundecentre med i alt 243.000 opkald per år. Igen
på grund af forskydningen mellem turantal og bestillingsantal svarer de
243.000 sparede opkald ikke præcis til 30 procent af de nuværende 925.000
opkald.
Indsatserne for at lykkes med ændring af kundernes bestillingsadfærd er:


Informationskampagner målrettet bestilling via internettet



Mindre investeringer i løbende at forbedre brugergrænseflade og funktionalitet



Overvejelser om incitamenter, der favoriserer bestilling over nettet (bestillingsfrister og/eller tidsvindue for afhentning).

I beregningen af effektiviseringspotentialet er det antaget, at en reduktion i
antal opkald ikke medfører en tilsvarende effektiviseringsgevinst. Det skyldes
den mindre tilbageværende opkaldsvolumen, der vil kræve en proportionalt
større bemanding for at fastholde serviceniveauet i betjeningen. Derfor er det
i beregningen antaget, at kun cirka 70 procent af besparelsen kan indhøstes
(det vil sige cirka 20 procent af totalomkostningen).
Samlet vurderes det, at effekten af selvbetjening på 30 procent af turbestillingerne er cirka 4,3 mio. kroner om året.
Fra 2016-2018 planlægger trafikselskaberne at integrere Flextur i kundernes
planlægning af kollektive rejser via Rejseplanen.dk. I den forbindelse overvejes det, om Flextur derefter udelukkende skal kunne bestilles via internettet.
Det vil give langt større besparelser end ovennævnte. Disse er ikke indregnet
i businesscases i denne analyse, da realiseringstidspunktet ligger senere end
2017.
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5.4.2.

Tema 2. Tilpasning af åbningstiden på kundetelefonen

I dag har trafikselskaberne varierende åbningstider på kundetelefonerne i
tidsrummet 7-21 både hverdage og weekender.
Disse åbningstider har historisk været begrundet i ligestilling af brugerne i
handicapkørselsordningen med den ordinære kollektive trafiks kunder. I den
ordinære kollektive trafik har kunderne adgang til busser og tog i hele driftsdøgnet, typisk frem til kl. 23 i store dele af landet. Samtidig kan kunderne
beslutte deres rejser med kort varsel.
Principperne om en tilsvarende mobilitet for kunder med funktionsudfordringer, herunder muligheden for at beslutte rejser med kort varsel, har været et
grundprincip i tilrettelæggelsen af handicapkørselsordningen. Med et krav om
turbestilling minimum to timer før afgang har trafikselskaberne derfor haft
åbningstider fra tidlig morgen til sen aften alle ugens syv dage. Ved tilkomsten af Flextur-ordningen har trafikselskaberne tilbudt samme åbningstider.
I takt med udviklingen af internetmulighederne for bestilling og udviklingen af
Rejseplanen.dk som kundernes primære informationskilde i den almindelige
kollektive trafik er åbningstiden for telefonbetjening ikke længere i samme
grad et handicappolitisk tema med betydning for oplevelsen af ligebehandling. Derfor er det naturligt for trafikselskaberne at genoverveje serviceniveauet for åbningstiderne for den telefonbetjente visiterede befordring.
Anvendelsen af Rejseplanen.dk
Danskerne søger i dag almindelige kollektive rejser mere end 15 mio. gange om
måneden på Rejseplanen.dk, der derved er den mest brugte offentlige service på
internettet.

I tabellen nedenfor fremgår trafikselskabernes samlede ressourceforbrug på
hverdage (fra kl. 7 eller 8 til kl. 16 eller 17) henholdsvis aften og weekender.
Tabel 13. Trafikselskabernes ressourceforbrug og beregning af potentiale ved en selvbetjeningsgrad på 30 procent
Kategori

I alt alle selskaber

Samlet ressourceforbrug på bestillingsmodtagelse i 2012 (mio.
kr.)

21,1

Samlet ressourceforbrug med selvbetjening på 30 procent
(mio. kr.)

16,8

Heraf efter kl. 17 på hverdage og i weekender (mio. kr.)

4,2

Reel realiseringsandel af ressourceforbruget efter kl. 17 på
hverdage og i weekender (procent)

75

Effektiviseringspotentiale (mio. kr.)

3,1
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Med en selvbetjeningsgrad på 30 procent estimeres det, at trafikselskaberne
vil skulle bruge cirka 4 mio. kroner om året på telefonbetjening efter kl. 17 på
hverdage og i weekender.
I Deloittes beregning af effektiviseringspotentialet er forudsat en model, hvor
åbningstiden på telefonen i alle trafikselskaber begrænses til 8-17 på hverdage, og bestilling på telefon afskaffes helt i weekenderne. Hvis åbningstiden
tilpasses, skal der betjenes flere kunder inden kl. 17. Derfor kan der kun realiseres cirka 75 procent af det ressourceforbrug, der ligger efter kl. 17 på
hverdage samt i weekenderne. I økonomiberegningerne arbejdes med en
antagelse om, at serviceniveauerne for betjening af alle opkald holdes på de
nuværende kendte niveauer.
Tiltaget harmonerer med ambitionerne om at fremme selvbetjening, idet internettet bliver kundernes mulighed for turbestilling udenfor normal kontortid.
Implementeringen af reduceret åbningstid kræver ikke særlige investeringer.
Det skyldes især, at fire ud af fem trafikselskaber bruger FlexDanmark om
aftnen og i weekender, hvorved en eventuel omlægning er afgrænset til to
organisationer (FlexDanmark og FynBus). I både FlexDanmark og FynBus,
der selv bemander opgaven på hverdagsaftner og i weekender, benyttes
primært studentermedarbejdere i de relevante tidsrum.

5.4.3.

Tema 3. Flytning af opgaver til FlexDanmark

Trafikstyringen opleves af trafikselskaberne som en integreret del af kontraktstyringen af vognmændene. Det vil sige, at trafikselskaberne opnår indsigt i vognmændenes præstation gennem deres ageren i trafikafviklingen. På
den måde er trafikstyringen den direkte overvågning af, at vognmændene
leverer den forventede kvalitet og i det hele taget lever op til deres kontraktforpligtigelser. Denne føling med vognmændene er særlig vigtig i en periode
med opstart af ny trafik, for eksempel i forbindelse med den nye patientbefordring i 2012 eller en eventuel øget trafikmængde fra kommunerne.
Deloitte deler denne opfattelse og anbefaler, at trafikselskaberne ikke overvejer at flytte trafikstyringen i en periode, hvor mere trafik eventuelt skal overføres til trafikselskaberne.
Bestillingsopgaven er også vigtig for kundernes oplevelse af den samlede
rejse, men er mere standardiseret og dermed bedre egnet til outsourcing og
kvalitetsstyring i et kunde-leverandør-forhold. Opgaven er efter Deloittes
vurdering mulig at outsource til FlexDanmark. Relevansen af og potentialerne
for outsourcing belyses nedenfor.
Tidligere i indeværende kapitel blev trafikselskabernes effektivitet sammenlignet. I det følgende vurderes effektiviseringsgevinsten ved at flytte bestillingsmodtagelsen til FlexDanmark (se tabellen nedenfor).
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Tabel 14. Fakta om trafikselskabernes bestillingsmodtagelse
2012

I alt alle selskaber

Antal opkald efter selvbetjening (1.000 styk)

648

Kroner per besvaret opkald i dagtimerne på hverdage

23

Opkaldspris i FlexDanmark (efter 1 års indkøring)

16,5

Reduktion i pris per opkald i FlexDanmark

7

Umiddelbar besparelse (mio. kr.)

4,4

Komme-til-omkostninger hjemme i trafikselskaberne (procent)

0,6

Samlet besparelse

3,8

FlexDanmark har estimeret en gennemsnitlig forventet besvarelsespris på
16,5 kroner efter 1 års indkøring, hvis flere trafikselskaber vil overføre bestillingsopgaven i dagtimerne. Denne opkaldspris er mulig på grund af den større volumen.
Et omkostningsniveau på 16,5 kroner per opkald vurderes som et konservativt estimat, hvis alle trafikselskaber overflytter bestillingsopgaven til FlexDanmark. Som tidligere nævnt er omkostningsniveauet i Sverige betydeligt
lavere, nemlig i størrelsesordenen 10 SEK per bestilling.
I beregningen af besparelsesmulighederne er også inddraget eventuelt tilkommende omkostninger i trafikselskaberne ved en flytning (for eksempel på
grund af øget koordinering og tab af effektivitet i de tilbageblivende kundecenteropgaver, hvis aktuelt). Movia, der har bestillingsmodtagelse integreret i
den øvrige kundecenteraktivitet, vil opleve den største negative effekt (i beregningerne sat til 40 procent af den umiddelbare besparelse). For de øvrige
selskaber, undtaget NT, reduceres den umiddelbare gevinst med 10 procent
på grund af et forventet øget tidsforbrug til at koordinere med FlexDanmark.
NT, der allerede i dag får løst opgaven hos FlexDanmark, forventes ikke at
opleve en større koordineringsopgave i fremtiden.
Beregningerne er desuden udført på baggrund af antagelsen om, at trafikselskaberne inden en overflytning har arbejdet med selvbetjening og reduktion
af åbningstiden i kundecentrene (jævnfør tema 1 og 2 ovenfor).

5.4.4.

Tema 4. Trafikstyring

Tidligere i kapitlet præsenteredes trafikselskabernes og FlexDanmarks nuværende omkostningsniveauer for trafikstyring. Disse er gentaget i den øverste del af nedenstående tabel.
I beregningerne er det forudsat, at selskaberne med de dyreste trafikstyringsomkostninger kan reducere disse (Movia og FlexDanmark, se tabel 10).
Hvis selskaberne når ned på 6 kroner per vægtet tur i dagtimerne og 7 kroner
aften/weekend, realiseres en besparelse på 3,1 mio. kroner om året.
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Tabel 15. Potentiale ved omkostningsreduktion for trafikstyring
2012

I alt

Antal faste ture (mio. ture)

1,2

Antal variable ture (mio. ture)

3,0

Antal kunder per fast rute

4,5

Vægtet antal ture (mio. ture)

3,3

Ressourceforbrug (mio. kroner)

23,1

Omkostninger per vægtet tur (kroner)
Mest effektive niveau
Værdi (mio. kr.)

5.4.5.

7,1
6,0 i dagtimerne
7,0 aften/weekend
3,1

Tema 5. Sammenlægning af flextrafikafdelingerne i
FynBus og Sydtrafik

Som forberedelse til overtagelsen af Region Syddanmarks patientbefordring
har FynBus og Sydtrafik gennemført fælles udbud, ligesom FynBus er skiftet
til FlexDanmark-systemsuiten. De to flextrafikafdelinger er på den måde omstillet til de samme koncepter. I foråret 2013 gennemfører Region Syddanmark og de øvrige ejere i de to trafikselskaber en analyse af mulighederne for
yderligt samarbejde mellem selskaberne. Deloitte har ikke haft adgang til
denne analyse. Formålet med at behandle temaet i indeværende rapport er
at skitsere et samlet effektiviseringspotentiale i trafikselskaberne. Trafikselskabsstrukturen i Region Syddanmark afviger fra de øvrige regioner ved, at
der er to selskaber indenfor samme region.
Deloitte har ikke gennemført detaljerede analyser af præcise modeller for
indhøstning af de mulige administrative gevinster i et udvidet samarbejde
mellem flextrafikafdelingerne i FynBus og Sydtrafik. Det er netop formålet
med ejernes egen analyse. Betragtningerne i nedenstående figur baserer sig
således udelukkende på de tilgængelige data fra indeværende analyses omkostningskortlægning. En eventuel igangsætning af et udvidet samarbejde
bør ikke ske uden grundig analyse af en fremtidig organisering af samarbejdet.
Baseret på trafikselskabernes og FlexDanmarks omkostningsindberetning
tegner der sig følgende billede af FynBus’ og Sydtrafiks omkostningsstruktur i
forhold til de øvrige selskaber.
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Figur 23. Sammenligning af gennemsnitlige omkostninger per variabel
tur for trafikselskaberne
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Note: Omkostningerne i Movia/Midttrafik/NT er ikke nedskrevet med flere planlagte effektiviseringstiltag 2013/2014, der ville kunne nedbringe omkostningsniveauet med yderligere 1-2
kroner per variabel tur.

Figuren viser, at FynBus og Sydtrafik i 2013 har et forventet gennemsnitligt
omkostningsniveau i den variable kørsel på cirka 46 kroner per tur. Hvis potentialerne fraregnes de foregående temaer samt indregner effektiviseringen i
2013, når omkostningsniveauet ned på cirka 35 kroner i gennemsnit per tur. I
de øvrige selskaber var det tilsvarende omkostningsniveau i 2012 på 36 kroner. Med indregning af det øgede antal ture, som Movia vil opnå med et helt
års patientbefordring for Region Hovedstaden, vil den gennemsnitlige variable turpris skulle nedskrives med 2 kroner. Hertil kommer effekterne af effektiviseringerne fra tema 1-4, der bringer omkostningerne ned på knap 31 kroner
per tur.
Forskellen på 4,6 kroner per variabel tur repræsenterer en værdi på godt 3
mio. kroner om året. I den opsummerende opstilling til slut i indeværende
kapitel værdisættes effektiviseringsmulighederne i FynBus/Sydtrafik til 2 mio.
kroner.

5.4.6.

Tema 6. Konkurrenceudsættelse af bestillingsmodtagelsen

Som beskrevet ovenfor koster en bestillingsmodtagelse i den danske flextrafik i dag cirka 23 kroner i gennemsnit. Det er markant dyrere end de cirka 10
SEK (= cirka 8,7 danske kroner), som de svenske trafikselskaber typisk betaler private virksomheder for at få udført samme opgave.
Hvis alle opkald samles i FlexDanmark, opnås en samlet opkaldsvolumen på
cirka 650.000 per år. Dette er på niveau med callcenteraktiviteten i Skånetrafiken, hvor opkaldene koster cirka 10 danske kroner per styk.
FlexDanmark vurderer, at samling af opgaven vil betyde en maksimal pris per
bestillingsmodtagelse på 16,5 kroner. Det er Deloittes vurdering, at denne
omkostning med god styring vil komme længere ned (i figuren nedenfor er
niveauet sat til 15 kroner).

Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring

89

Figur 24. Dekomponering af omkostningsforskelle mellem Danmark og
SL
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Tilbage bliver en omkostningsforskel på cirka 5 kroner per opkald. Samlet set
vil det have en årlig effekt i den danske flextrafik på omtrent 3,3 mio. kroner.
Denne forskel skyldes delvis den billigere callcenterdrift i lavtlønslande, hvorfra en del af de svenske bestillinger modtages. SL og Skånetrafiken vurderer,
at indkøringen af de udenlandske bestillingsmodtagere har været svær, og at
der til stadighed vil være en del sprogvanskeligheder.
Deloitte anbefaler, at trafikselskaberne i første omgang overvejer overflytning
af opgaven til FlexDanmark. Det vil være en langt mindre kompleks opgave
end en egentlig konkurrenceudsættelse. Samtidig vil risikoen for kritik af
udenlandsk opkaldsmodtagelse og dårligere service være særlig uheldig i en
periode, hvor der eventuelt flyttes trafik ind i trafikselskaberne.
Hvorvidt en konkurrenceudsættelse bliver aktuel senere afhænger efter Deloittes vurdering af perspektiverne i yderligere selvbetjening. Hvis bestillingsopgaven reduceres betydeligt, for eksempel hvis bestilling af Flextur kun kan
ske elektronisk via Rejseplanen.dk, eller selvbetjening i handicapkørselsordningen øges yderligere, kan opkaldsantallet minimeres så markant, at effekten af en konkurrenceudsættelse ikke står mål med forberedelsesindsatsen.
Det estimerede potentiale på mindst 3,3 mio. kroner per år bør dog søges
realiseret på anden vis.

5.4.7.

Overblik over effektiviseringsforslagene og deres
servicekonsekvenser

På baggrund af omkostningskortlægningen og dialogen med trafikselskaberne og FlexDanmark i løbet af analysen tegner der sig relevante effektiviseringsmuligheder for cirka 20 mio. kroner om året. Potentialerne kan realiseres
på den nuværende trafikvolumen og kan gennemføres indenfor 2-3 år.
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I tabellen nedenfor fremgår de seks effektiviseringstemaer og deres respektive potentialer. I tabellen fremgår det også, om ændringerne påvirker det oplevede serviceniveau for kunderne. Påvirkningen af serviceniveauerne bør
være en del af diskussionen om eventuel igangsætning.
Tabel 16. Analysens estimerede effektiviseringspotentialer samt ændring af serviceniveau (mio. kroner per år)
Effektiviseringstemaer

Potentiale
(mio. kr./år)

Ændring af serviceniveau

1. Digitalisering og selvbetjening

4,3

Ja

2. Åbningstid på telefonen fra 8-17 på hverdage

3,1

Ja

3. Flytning af opgaver til FlexDanmark

3,8

Nej

4. Trafikstyring

3,1

Nej

5. Sammenlægning af flextrafikafdelinger i
Sydtrafik og FynBus

2,0

Nej

6. Konkurrenceudsættelse af bestillingsmodtagelse

3,3

Ja

Samlet potentiale i de nuværende organisationer

19,6

En årlig besparelse på cirka 20 mio. kroner svarer til cirka 15 procent af omkostningsmassen fra 2012 på 133,4 mio. kroner. De muligheder, der er gennemgået i dette afsnit, er udvalgte effektiviseringstemaer og er derfor som
beskrevet ikke nødvendigvis udtømmende. Det er Deloittes vurdering, at der
er et effektiviseringspotentiale på mindst 15-20 procent indenfor området.
Det er Deloittes vurdering, at tiltagene i tema 3, 4 og 5 kan gennemføres
uden væsentlige ændringer i det oplevede serviceniveau. En forudsætning
for dette er en velgennemført implementering og en indkøringsperiode.
Den øgede selvbetjening og den reducerede åbningstid vil af mange brugere
opleves som en ændring. Særligt de ældre uden it-kundskaber vil skulle
vænne sig til at bestille turene i dagtimerne på hverdage. En måde at mindske denne problemstilling på vil være at fokusere selvbetjeningsambitionen
mod Flextur, hvor der er en yngre og derved mere it-kyndig målgruppe.
Modsat vil en del brugere opleve, at bedre selvbetjeningsløsninger vil være
en serviceforbedring, der giver adgang til en endnu mere fleksibel åbningstid.
Hvis bestillingsmodtagelsen konkurrenceudsættes, må det forventes, at en
vindende leverandør vil løse opgaven fra lavtlønslande. Det vil – som for
eksempel i Skåne eller Stockholm – give anledning til enkelte klager. Modsat
er de to samme cases eksempler på, at løsningen fungerer, og kunderne får
deres transport.
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5.5.

Sammenfatning

Trafikselskabernes administrationsomkostninger udgjorde i 2012 133 mio.
kroner, inklusive omkostninger til FlexDanmark og Flextur, hvilket svarer til 38
kroner per persontur i gennemsnit for den variable kørsel. Kapitlets kortlægning viste, at enhedsomkostninger i de enkelte trafikselskaber varierer mellem 34,1 og 47,5 kroner. Det er de to trafikselskaber med mindst kørselsvolumen, der opnår de dyreste priser, mens selskaber med størst kørselsvolumen, særligt NT, opnår de billigste priser. Det er Deloittes vurdering, at variationen i trafikselskabernes enhedsomkostninger delvis afspejler skalaforskelle.
Kapitlet kortlægger ligeledes sådanne stordriftsfordele i form af en analyse af
marginalomkostningerne. Deloitte skønner, at marginalomkostningerne udgør
16 kroner per tur, og at der ved 1 mio. ekstra variable ture kan realiseres en
skalagevinst på 15 mio. kroner sammenlignet med en hypotetisk videreførelse af det nuværende niveau for gennemsnitsomkostningerne. Samme regnestykke for den faste rutekørsel er ikke foretaget, da denne vil være behæftet
med en væsentlig usikkerhed, idet trafikselskabernes opgaveandel på området er begrænset. Ligeledes er de nuværende forretningsmodeller og itunderstøttelsen af området utilstrækkelig og meget varierende på tværs af
trafikselskaber og kørselsordninger, hvorfor en kortlægning baseret på de
nuværende forudsætninger kan være misvisende.
I kapitlet er der yderligere udpeget seks effektiviseringstemaer med et samlet
potentiale på cirka 20 mio. kroner årligt, der vil være muligt for trafikselskaberne at realisere indenfor 2-3 år.
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6. Forretningsmodel for
rutebaseret kørsel

Kapitlets indhold:
 6.1 De forskellige forretningslogikker
 6.2 Koordinering af fast og
variabel kørsel
 6.3 Effekt fra Vardemodellen
 6.4 De nuværende forretningsmodeller
 6.5 Anbefaling af fremtidig
forretningsmodel for den
rutebaserede kørsel
 6.6 Sammenfatning

Rutebaseret kørsel udgør størstedelen af den kommunale
befordring. Kommunerne varetager i dag cirka 80 procent af
den faste rutekørsel i eget regi. Første del af kapitlet beskriver forretnings- og planlægningslogikken i den rutebaserede kørsel i sammenligning med den variable. I forlængelse
heraf belyses fordelene ved at koordinere den faste og variable kørsel i sammenhæng samt effekterne ved de metoder,
som Varde Kommune har anvendt i arbejdet med at effektivisere kommunal befordring. I anden halvdel sammenstiller
Deloitte de danske og skandinaviske erfaringer og modeller
for derefter at pege på en fremtidig forretningsmodel.
I dag opererer kommuner og trafikselskaber primært med begreberne fast
(rutebaseret) og variabel kørsel. I kapitlet præsenteres også en semifast
variant, der bør inkluderes i forståelsen af den samlede kørselsopgave. De
tre typer har forskellige forretnings- og planlægningslogikker, som det vil
være en fordel at kunne håndtere i sammenhæng i fremtiden.
Sammenhæng er også et nøgleord i den efterfølgende del af kapitlet, der ser
på koordinering af rutebaseret og variabel kørsel. De primære formål er:


At overføre de biler, der starter dagen med fast rutekørsel, direkte til variable ture efterfølgende. På den måde reduceres returbetaling på de faste biler og fremkørsel på de variable.



Via fælles trafikstyring at kunne omdirigere kunder på normalt faste ruter
til variabel kørsel, hvis dette giver den bedste kørselsøkonomi på dagen.



Ved hjælp af overordnet tilrettelæggelse af aktiviteter og ruter at øge
biludnyttelsen og derved nedbringe de gennemsnitlige timepriser.

Effekten af det sidste punkt belyses ved casen fra Varde Kommune. Her er
der arbejdet systematisk med en række metoder for at øge den samlede
biludnyttelse. Der er i kommunen opnået en udnyttelse i den faste rutekørsel
på mere end 50 procent på en 10-timers dag. Hertil kommer en god sammenhæng med den variable kørsel. Denne udnyttelsesgrad er knap 20 procentpoint bedre end den eksempelkommune, der sammenlignes med i analysen. Ved hjælp af driftsøkonomital opstilles en model for sammenhængen
mellem biludnyttelse og mulige timepriser. Med afsæt i modellen vurderes
effekten af øget kapacitetsudnyttelse via bedre præplanlægning at udgøre op
til 125-175 mio. kroner om året ved en udbredelse til alle kommuner.
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Efter gennemgang af de forskellige forretningslogikker og optimeringsprincipper præsenteres de eksisterende danske forretningsmodeller for den faste
rutekørsel. I tillæg hertil gennemgås erfaringerne fra Oslo/Akershus. De forskellige modeller rangeres ud fra tre hovedkriterier: 1) mulighederne for at
understøtte koordinering af fast og variabel kørsel, 2) mulighederne for at
understøtte egentlig ruteoptimering og 3) lave administrative omkostninger.
Ud fra disse primære kriterier og en række andre sekundære opstilles forslag
til en fremtidig ideel forretningsmodel. Modellen er inspireret af Oslo/Akershus-casen. Deloitte anbefaler dog en mere fleksibel arbejdsdeling, der kan
aftales lokalt mellem kommuner og trafikselskaber. For at de tre hovedkriterier bedst muligt understøttes, kræves en række it-investeringer. For at kunne
anbefale en implementeringstakt analyseres it-siden og investeringerne i det
efterfølgende kapitel om it-understøttelse.

6.1. De forskellige forretningslogikker
Den rutebaserede kørsel afvikles i faste kørselsmønstre og omfatter blandt
andet skole- og specialundervisningskørsel samt dele af institutionskørslen
for ældre og handicappede. Mere enkeltturspræget kørsel til læge/speciallæge og genoptræning håndteres typisk som variabel kørsel. I praksis er
grænserne mellem fast og variabel kørsel mere flydende. Ofte vil kørsel til
dagcenter have en semifast karakter på grund af udskiftning i personkredsen
fra uge til uge. Tilsvarende vil genoptræning på hold med en fast kreds af
deltagere i en længere periode kunne tilrettelægges i et tilsvarende semifast
forløb. Den flydende overgang mellem de forskellige former og behovet for
en dynamisk tilrettelæggelse af kørslen efter det faktiske behov på dagen er
et væsentligt tema i de videre analyser.
Uanset kørselstype handler optimering om at nedbringe de samlede kørselsomkostninger indenfor et givet serviceniveau. Det vil uanset kørselstype
handle om at minimere køretid/kilometerforbrug gennem samkørsel. Men
logikkerne er væsensforskellige. I det følgende gennemgås forretningslogikkerne omkring grundplanlægning, indkøb af trafikken og afviklingen i de tre
ovennævnte typer (variabel kørsel, semifast rutekørsel og fast rutekørsel).
Herefter skitseres fordelene ved at kunne koordinere den faste og den variable kørsel i sammenhæng.

6.1.1.

Variabel kørsel

I den variable kørsel er det ikke muligt at forudsige kørselsbehovet på den
enkelte dag, før alle turbestillinger er registreret. På grund af det omskiftelige
behov fra dag til dag (og time til time) planlægges kørslen kort før afgang for
at sikre samkørsel og derved en optimal kørselsplan og -økonomi. I den danske flextrafik, hvor kunderne kan booke ture op til to timer før afgang, genplanlægges turene løbende over hele driftsdagen. Planlægningslogikken er
baseret på ”optimering i realtid”.
For til alle tider at levere det ønskede serviceniveau er det i den variable
kørsel nødvendigt at kunne efterkomme et varierende og i detaljen uforudsigeligt lokalt kørselsbehov. Derfor er det indkøbsmæssigt nødvendigt at have
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et fleksibelt og tilstrækkeligt udbud af biler lokalt. I den danske flextrafik er
dette behov løst gennem en spotmarkedsmodel, hvor et stort antal biler er på
rammeaftale. De billigste tilmeldte, tilgængelige biler på et givet tidspunkt får
tildelt kørslen. Bilerne er tilmeldt markedet fra en bestemt adresse, men vil i
løbet af dagen kunne køre i hele området. Derved øges konkurrencen på
tværs af trafikselskabets område.
For at skabe optimerede vognløb for en kørsel, hvor de konkrete ture kan
indløbe kort før afgang, kræves i praksis it-understøttelse til detailplanlægning af kørselsafviklingen. I de danske trafikselskaber anvendes Planetmotoren til denne opgave. I de svenske og norske modeller løser taxioperatørerne i højere grad den konkrete afviklingsopgave i egne systemer.

6.1.2.

Rutebaseret kørsel

I den rutebaserede kørsel er det i langt større grad muligt at forudsige behovet og dermed planlægge kørslen for en periode frem i tid. I den mest stabile
form (typisk i forbindelse med det kommende skoleårs dagtilbud for en fast
personkreds) kan der planlægges grund- og skabelonruter ved skoleårets
start. Hvis der sker ændringer i personkredsen undervejs, vil den helt eksakte
afhentnings-/køreliste ændres, men typisk vil grundruten bestå igennem hele
perioden. Planlægningslogikken sigter mod pakning af optimale vognløb, der
giver en høj udnyttelse med brug af så få biler som muligt (ofte kaldet flådestyringslogik).
På grund af det forudsigelige kørselsmønster kan kørslen med fordel optimeres forud for et udbud. En alternativ metode er at lade vognmændene optimere grundruterne som del af tilbudsgivningen (baseret på serviceniveau, aktivitetstider og borger-/elevlister). Den sidste metode er relevant, hvis der er
markant konkurrence om kørslen, og vognmændene har planlægningskompetence og formentlig også systemer til at løse opgaven. Fordelen ved at
lade optimeringen varetages af vognmændene kan være, at vognmændene
selv bedst kender deres øvrige kørsel og dermed har de bedste forudsætninger for at foretage optimeringen. For at øge vognmandens incitament til at
afgive en konkurrencedygtig pris bør denne kørsel udbydes som (delvis)
garanteret kørsel, typisk med en tidshorisont på tre år eller mere.
Den enkelte rute køres ofte af én eller få chauffører. Samtidig er det en ret
fast personkreds, der kører med. Derved opnår chaufføren stort kendskab til
ruten, dens afhentningssteder, kunderne og institutionerne. Dette kendskab
gør, at kørslen i højere grad end den variable passer sig selv og ikke kræver
den samme grad af overvågning og vognstyring.
Den daglige afvikling af kørslen handler primært om ændringshåndtering i
forhold til den oprindelige køreplan på ruten. Det kan være ændringer i en
periode eller afbud på dagen. Begge dele bør integreres i den konkrete kørsel, så chaufføren ikke kører forgæves. Som det vil fremgå senere, løses
ændringshåndteringen på mange forskellige måder i Skandinavien i dag.
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6.1.3.

Semifast rutekørsel

Den semifaste rutekørsel lægger sig mellem de to øvrige med hensyn til forretningslogik.
I den semifaste rutekørsel, hvor aktivitetstidspunkter og personkreds delvis
varierer over tid, foregår grundplanlægningen i større grad som reservation af
en forventet kapacitet på de forventede kørselstidspunkter. I dagcenterkørslen betyder det for eksempel, at en kommune med et givet aktivitetsprogram
og et forventet antal deltagere kan estimere et nødvendigt antal biler (eller i
hvert fald et nødvendigt antal sæder), der skal køre på bestemte tidspunkter
hen over ugen. Logikken kan betegnes som reservation af kapacitet på bestemte tidspunkter.
I udbudssituationen skal behovet for fleksibilitet fra udbyders side og vognmandens sikkerhed for kørsel (og dermed vognmandens mulighed for at
tilbyde en pris uden væsentligt risikotillæg) balanceres. Balancen sikres typisk ved at udbyde en forventet kapacitet på de tidspunkter, hvor kørslen skal
gennemføres. Til gengæld kan udbyder forbeholde sig ret til at ændre i kørselsvolumenen, i takt med at behovet ændres. I Danmark er der varierende
praksis omkring udbud og kontraktlængder. I nogle trafikselskaber udbydes
den semifaste rutekørsel i åremålskontrakter i stil med den faste. I andre
trafikselskaber følger den udbudstaksten for den variable kørsel.
Også for den semifaste rutekørsel udgør ændringshåndteringen en væsentlig
daglig opgave. I endnu højere grad end i den rene faste rutekørsel kan ændringer give anledning til egentlig omdisponering af ruter og vogne på dagen
for at opnå højere effektivitet. Også i den semifaste rutekørsel findes i dag
forskellige løsninger med forskellig arbejdsdeling mellem kunder, institutioner, trafikselskaber og vognmænd.

6.1.4.

Samlet overblik over forretningslogikkerne

I nedenstående tabel er de forskellige regimer og logikker i de tre kørselstyper opsummeret.
Tabel 17. Opsummering af forretningslogikker i forskellige kørselstyper
Variabel kørsel

Semifast rutekørsel Fast rutekørsel

Grundplanlægning

Optimering i realtid

Reservation af kapacitet

Flådestyring ud fra
skabelonruter

Indkøb

Spotmarked

Garanti for kontrakt,
men fleksibel volumen

Garanteret kørsel

Afvikling

Koordinering ved
hjælp af system

Gennemførelse af
Gennemførelse af
planlagte ruter korrigeplanlagte ruter, evenret for dagens ændrintuel omdisponering
ger
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6.2. Koordinering af fast og variabel
kørsel
Effekterne ved en bedre koordinering mellem fast og variabel kørsel skal
særligt findes tre steder:


Bedre udnyttelse af returkørsler og pauser i den faste rutekørsel.



Omdisponering på dagen, typisk i forbindelse med afbud til den faste
rutekørsel.



Overordnet tilrettelæggelse, så variabel kørsel målrettes mod de tidsrum,
hvor den faste rutekørsel ikke afvikles.

De to førstnævnte metoder gennemgås i det følgende. Målretning af den
variable kørsel indgår senere som del af effektvurderingen af de tiltag, som
Varde Kommune har gennemført.

6.2.1.

Bedre udnyttelse af returkørsler og pauser i den faste rutekørsel

Den rutebaserede kørsel servicerer typisk aktiviteter, der starter om morgenen og tager en hel eller en halv dag. Derfor er den faste rutekørsel kendetegnet ved et markant peak om morgenen i tidsrummet fra kl. 6.30 til 8.30 og
en højbelastning igen om eftermiddagen med peak mellem kl. 15 og 16. Dette mønster er belyst i figuren nedenfor, der viser antallet af vogne, der bruges
i henholdsvis fast og variabel kørsel hos NT hen over en almindelig hverdag.
NT er valgt, fordi de nordjyske kommuner i højere grad end andre steder har
overdraget den kommunale kørsel til trafikselskabet. På den måde illustrerer
NT’s brug af vogne i vid udstrækning en hel regions behov. Patientbefordringen indgår i den variable kørsel.
Figur 25. Fordelingen af bilforbruget i fast og variabel kørsel hen over
dagen (data fra NT)
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I den variable flextrafikkørsel fylder tomkørslen mellem personturene i gennemsnit 40 procent. Der findes ikke data for størrelsesordenen for tomkørslen i den kørsel, der udbydes i kommunernes eget regi.
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For at nedbringe omfanget af tomkørslen i den variable kørsel er det oplagt at
kunne udnytte bilerne fra den faste rutekørsel til efterfølgende nærliggende
variable ture. Derved spares returbetaling til bilerne fra den faste rutekørsel
og betalig for fremkørsel til andre biler. Denne metode kræver for det første,
at bilerne fra den rutebaserede kørsel er tilgængelige i det system, der planlægger den variable kørsel. For det andet skal der være en overvågnings-/
trafikstyringsmulighed, for eksempel hvis en fastkørselsbil er disponeret til
efterfølgende variable ture, men bliver forsinket.
Eksempler på bedre udnyttelse af vognparken (fra FlexDanmark)
Specialskole i Aalborg henter elever i et meget stort opland, og vognene skal derfor
holde pause på skolen, for at køre-/hviletid overholdes. Bilerne er typisk udstyret
med lift. Den tid, chaufføren ikke skal hvile, men som er betalt, kan bruges til at køre
andre brugere.
I Hjørring er der behov for en 12-personers bus til skolekørsel, der henter elever i
oplandet og kører ind til byen. Køreture inde i byen, indtil eleverne skal med hjem,
kunne reducere ventetid for kunderne og returkørselsbetaling. Samtidig opnås adgang til billige vognressourcer fra oplandet.

Effekten af den bedre koordinering mellem fast og variabel kørsel er størst i
to sammenhænge. Dels når turene kræver specialudstyr, primært lift. Disse
biler er der ikke så mange af, hvorfor de i den variable kørsel ofte hentes
over længere afstande. Dels i forbindelse med ruter på tværs af kommunegrænser, typisk til de mest specialiserede institutioner. Ruterne vindes ofte af
vognmænd med base i det opland, hvor de første kunder hentes. Hvis det
ikke er muligt at udnytte disse biler videre i variabel kørsel efter aflevering af
kunden, udgør den spildte pausetid og/eller betaling for tilbagekørsel en uforholdsmæssig stor del af den samlede betaling.

6.2.2.

Omdisponering på dagen

Som beskrevet ovenfor vil der også i den faste og semifaste rutekørsel være
ændringer og afbud på dagen. I praksis vil ændringerne i den faste rutekørsel
kunne betyde, at den planlagte rutekørsel ikke længere er optimal. En del af
kunderne på den normale rute kunne i stedet med fordel køres i en mindre
bil, eventuelt sammen andre kunder i den variable kørsel (se illustration nedenfor).
I forbindelse med dette projekt er der blevet fremdraget et konkret eksempel
(fra en svensk kommune), hvor en optælling viste, at der blandt en gruppe
skoleelever, der var tilmeldt et fast ruteprogram, i gennemsnit var en tredjedel, der på en given dag ikke var med på turen – enten på grund af sygdom,
fordi forældrene selv kørte barnet eller af andre grunde. I den situation ville
det have betydet dårligere kapacitetsudnyttelse og dyrere kørselsøkonomi,
hvis de faste ruter blev dimensioneret efter, at alle elever kørte med hver
dag.
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Figur 26. Dynamisk omdirigering ved afbud til fast rute
Den planlagte faste rute

Fast rute efter ikke-planlagt ændring

Den omvendte variant af denne problemstilling er i teorien også relevant. Den
handler om muligheden for at medtage en variabel kunde på en fast rute. Det
kræver naturligvis, at kunderne kan samkøre med hinanden, og at opsamling
af den ekstra kunde kan nås indenfor det fastsatte serviceniveau for maksimal køretid på ruten. Hvis kommunernes ruter er optimeret, vil der dog sjældent være meget overskydende tid til afhentning af ekstra kunder.
Muligheden for omdirigering kræver den samme planlæggende organisation,
herunder det samme system.

6.3. Effekt fra Varde-modellen
Varde Kommune har siden 2009/2010 arbejdet målrettet med effektivisering
af kommunens befordring af visiterede kunder i sammenhæng med planlægning af den kollektive bustrafik. Over tre år er omkostningerne for den kollektive bustrafik og befordring af visiterede kunder reduceret fra samlet 40 mio.
kroner om året til 26 mio. kroner.

6.3.1.

Metoderne

I arbejdet er anvendt en række metoder, men især følgende vil have indflydelse på omkostningsniveauet:


Systematisk gennemgang af serviceniveauer og serviceadgang/
visitationspraksis i de mest omkostningstunge ordninger.



Revisitering af kunderne efter de nye visitationsprincipper.



Flytning af aktivitets- og ringetider for at sikre, at den enkelte bil kan betjene flere institutioner på den samme rute.
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Grundig ruteplanlægning af den faste rutekørsel efter princippet om korridortømning fremfor betjening af enkeltinstitutioner (forklaring følger nedenfor).



Samordning af den faste og den variable kørsel ved at målrette den variable kørsel (til læge/speciallæge og genoptræning) mod formiddagen,
hvor mange biler ikke er optaget af fast rutekørsel.



Koordineret og samtidigt udbud af al kommunens kørsel.

De to første punkter handler om kommunens visitation og kundernes adgang
til kørsel. Kommunens egen vurdering er, at kørselsomfanget er reduceret
med omtrent 10 procent gennem disse stramninger.
Planlægningsprincipperne, som Varde Kommune derudover har benyttet,
sigter mod at øge biludnyttelsen hen over driftsdøgnet. På den måde kan
vognmændene byde med færre køretøjer, hvor der er garanti for et højt timeantal og dermed bedre muligheder for en lavere timepris.
I mange udbud tilrettelægges kørslen med pakker per institution (princippet
om betjening af enkeltinstitutioner). Hvis der er kunder, der bor i samme lokalområde, og som skal transporteres til to forskellige naboinstitutioner på
omtrent samme tidspunkt, vil der køre to biler efter hinanden. I en effektiv
planlægning bør der i stedet arbejdes efter korridorprincippet, hvor den samme bil betjener en samlet korridor og tager flere kunder med til naboinstitutionerne på samme rute.
For at opnå en høj samkørsel og skabe en høj udnyttelse af køretøjerne kræver det ofte, at kommunen udviser vilje til at koordinere aktivitets- og ringetider. Dette har været et grundlæggende princip i Varde Kommunes arbejde.
Tiltaget med målretning af den variable kørsel hen i de tidsrum, hvor den
faste rutekørsel holder pause, sigter også mod at øge biludnyttelsen. I Varde
Kommune er der gennemført en dialog med lægehuse og genoptræningscentre om at betjene befordringsberettigede borgere i tidsrummet kl. 9-12.
Derudover gives et bedre serviceniveau med kortere ventetid i samme tidsrum. Tiltagene har gjort, at størstedelen af den variable kørsel ligger kl. 9-12,
og at kørslen leveres til kun 9 kroner per personkilometer.
Sidst, men ikke mindst, har kommunen udbudt al kørsel i et sammenhængende og koordineret udbud.
Den daglige disponering af bilerne varetages i Varde Kommune af vognmændene. Driftsfordele mellem rutebaseret og variabel drift udnyttes kun hos
den vognmand, der har den variable kørsel. Den pågældende vognmand har
udover den variable kørsel én af fire rutebaserede pakker.

6.3.2.

Sammenhængen mellem biludnyttelse og timepriser

Kørselspriserne i de enkelte operatøraftaler rundt i landet varierer markant,
typisk i spændet mellem 400 og 800 kroner per time. Variationerne skyldes
en række forhold såsom vognudnyttelse hos vognmanden i den enkelte afta-
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le, lokale konkurrenceforhold, kommunernes servicekrav, udbudsprocessen
og materialet samt tidspunkt for indgåelse af aftalerne. På grund af den store
variation og de mange mulige årsager er det nødvendigt med en objektiv
omkostningsmodel for at vurdere sammenhængen mellem timepriser og god
planlægning (= høj biludnyttelse). En sådan model præsenteres i det følgende.
Vognmandssammenslutningen Økonomisk Forening for Persontransport har
med assistance fra Grontmij i foråret 2013 udregnet de lavest mulige timepriser for forskellige bilstørrelser ved forskellige udnyttelsesgrader. Beregningerne inkluderer afskrivninger, forsikring/service, finansiering, chaufførløn,
brændstof m.m. Forudsætningerne er præsenteret nærmere i kapitel 9. Beregningerne er stillet til rådighed for denne analyse gennem Dansk Taxi Råd.
Med baggrund i omkostningsberegningerne fra Økonomisk Forening for Persontransport kan der opstilles en relation for sammenhængen mellem god
planlægning (= høj biludnyttelse) og effekten på timeprisen. Sammenhængen
fremgår af nedenstående figur. Den nederste blå linje er den lavest mulige
timepris for en lillevogn/sedan ved en given udnyttelsesgrad. Over den er lagt
en grøn linje, der markerer den øvre timepris, som Deloitte har afdækket i
diverse kommunerelaterede projekter. Spændet mellem de to linjer kan ses
som et udfaldsrum, der afgøres af kommunernes krav til biler og vognmænd
samt lokale forhold, herunder konkurrencesituationen.
Figur 27. Model for sammenhæng mellem biludnyttelse og timepris
(baseret på grunddata fra Økonomisk Forening for Persontransport)
Effektiv timepris
1.000
900

Lavest mulige timepris

800

+ 70 procent

700
600
500
400
300
200
100
0

Vognudnyttelse (procent)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tommelfingerreglen er, at en stigning i biludnyttelsen på 10 procentpoint
giver rum for en nedsættelse af timeprisen med 30-35 kroner.

6.3.3.

Effekterne af bedre præplanlægning

For at vurdere effekten på biludnyttelsen af bedre præplanlægning sammenlignes Varde-modellen med en anden og mere gennemsnitlig kommune, som
Deloitte har tilsvarende data for. Kommunen kaldes Kommune A i det følgende.
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Kommune A’s løsning af befordringsopgaven er kendetegnet ved:


Decentralt ansvar for befordringsopgaven fordelt på en række afdelinger i
tre forvaltninger.



Forskellige service- og omkostningsniveauer samt visitationspraksis i de
forskellige afdelinger. I gennemsnit ligger Kommune A under landsgennemsnittet for befordringsomkostninger per kunde.



I ét område planlægges og koordineres kørsel til en række institutioner
(specialdagtilbud til børn, unge og voksne). I de øvrige områder tilrettelægges kørslen individuelt per institution med beskeden samordning med
naboinstitutioner.



Kommune A’s kørsel har været udbudt i fire forskellige udbud. Den ene
pakke (variabel kørsel til læge/speciallæge og genoptræning) varetages
af trafikselskabet.

Kommune A repræsenterer med andre ord en praksis, hvor der er gennemført enkelte effektiviseringstiltag (fx ruteplanlægning til specialdagtilbud), men
hvor der stadig vil være gevinster at hente med en mere systematisk præplanlægning.
Figuren nedenfor viser, i hvor høj grad de to kommuner har formået at udjævne den rutebaserede kørsel til et beskedent antal biler for derigennem at
reducere den samlede faste omkostningsmængde, der skal fordeles udover
det samlede antal køreplantimer.
Figur 28. Antal vogne til den faste rutekørsel i Varde Kommune og
Kommune A
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Som det ses af figuren, fremstår Varde Kommunes vognforbrug med langt
mere udjævnede toppe i forhold til Kommune A, hvor der benyttes flere biler i
en kortere peak-periode. Det betyder, at en større andel af vognflåden i
Kommune A kun kører et begrænset antal timer per dag. Vognudnyttelsen er
med andre ord ikke lige så god som i Varde Kommune.
Det har ikke været muligt at vurdere de to kommuners transporteffektivitet i
forhold til antallet af personture, da dette ikke registreres.
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På baggrund af detaljerede data om ruter og omkostninger har Deloitte udregnet gennemsnitlige timepriser og vognudnyttelse i de to kommuners faste
rutekørsel (se nedenfor).
Figur 29. Vognudnyttelse og timepris i de to kommuner
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Udnyttelsen af bilerne i Varde Kommunes faste rutekørsel ligger på godt 51
procent og i Kommune A på cirka 33 procent – altså en forskel på cirka
18 procentpoint.
De gennemsnitlige timepriser er på henholdsvis cirka 450 kroner i Varde og
700 kroner i Kommune A. Den forskel er langt højere end de 60 kroner, der
svarer til effekten via omkostningerne. Som sagt kan en større forskel skyldes en lang række forskellige lokale forhold. En del af forklaringen må formentlig tilskrives det faktum, at Kommune A ikke har afholdt udbud i de tre
seneste år, hvor markedspriserne generelt er faldet.
Efter Deloittes vurdering kan resultaterne fra Varde Kommune delvis tilskrives en planlægningseffekt svarende til en bedre biludnyttelse på 15-20 procentpoint, men ikke den samlede forskel på 250 kroner i timen. Ifølge omkostningsmodellen baseret på tallene fra Økonomisk Forening for Persontransport vil den bedre biludnyttelse kunne give lavere effektive timepriser i
den rutebaserede kørsel – priserne vil således kunne falde med 45-70 kroner. Denne effekt er uafhængig af, om kommunen udbyder i eget regi eller
via trafikselskabet. Hertil kommer en mulig effekt af en strammere visitation,
der ikke er indregnet i ovenstående.

6.4. De nuværende forretningsmodeller
Hidtil i kapitlet er de forskellige optimeringslogikker i den faste rutekørsel
præsenteret. I den resterende del fokuseres på eksisterende forretningsmodeller med forskellige arbejdsdelinger mellem kommuner, trafikselskaber og
vognmænd. Modellerne er fra de danske kommuner og trafikselskaberne
samt Ruter i Oslo/Akershus. Efter gennemgangen bruges de forskellige modellers styrker og svagheder til at pege frem mod én mulig fælles fremtidig
forretningsmodel.
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6.4.1.

Hvem gør hvordan?

Gennemgangen af arbejdsdelingen i de forskellige modeller fokuserer på
følgende arbejdsopgaver:


Visitation af kunder til kørslen



Ruteplanlægning



Udbud af kørslen



Håndtering af ændringer



Driftsovervågning



Afregning for kørslen.

Alle modeller har det gennemgående fællestræk, at selve kørslen udføres af
private vognmænd. Da dette forhold ikke adskiller modellerne, fremgår det
ikke eksplicit af beskrivelser eller illustration nedenfor.
Visitation til kørsel er i alle danske modeller en kommunal opgave, hvorfor
der heller ikke bruges ressourcer på at præsentere dette forhold i hver model.
I Oslo/Akershus er visitationsopgaven lagt i trafikselskabet for at ensarte
praksis.
Når kommunerne håndterer den faste rutekørsel i eget regi, gennemføres
udbuddet typisk af kommunernes indkøbs- og udbudsafdeling i samarbejde
med de afdelinger, der skal bruge transporten (typisk børn og unge-, ældreog sundhedsområdet). De bestillende afdelinger er som regel ordførende i
diskussionen af serviceniveauer (køretider, ventetider og service ved afhentning).
I kommunernes egne kontrakter involveres vognmændene oftest i køreplanlægningen. I nogle kommuner overdrages planlægningen til vognmanden. På
baggrund af lister med de visiterede borgere, herunder borgernes individuelle
behov, udarbejder vognmanden forslag til den konkrete rutelægning, der
godkendes af kommunen. En fordel herved kan være, at vognmændene
bedst selv har mulighed for at samordne kørslen af visiterede borgere med
anden kørsel.
I andre kommuner, for eksempel hvor der er etableret et kørselskontor, står
kommunen selv for planlægningen. Her besluttes køreplanerne typisk i dialog
med vognmanden for at sikre, at vognmanden har den tilstrækkelige bilkapacitet.
De daglige ændringer koordineres oftest mellem forældre/institutioner og
vognmænd uden at gå omkring en central administrativ enhed i kommunen. I
relativt få kommuner, der har investeret i kørselsplanlægnings- og trafikstyringsværktøjer, står vognmanden for driftsovervågningen og ansvaret for at
indsætte nye biler, hvis der sker markante forstyrrelser og nedbrud.
I nedenstående figur er denne forretningsmodel benævnt Gør det selvmodellen.
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Movia praktiserer, hvad der kan kaldes en Udbud til afregning-model, og
varetager udbud og afregningsopgaven for kommunerne. Movias aftale om
fast rutekørsel stammer fra kørselssamarbejdet mellem de tidligere amtslige
specialinstitutioner i København og Nordsjælland. En stor andel af ruterne
henter børn/borgere fra et stort opland og kører ofte gennem flere kommuner
på turen til institutionerne.
På baggrund af kommunernes visitation af elever og borgere til specialtilbud
gennemføres vognmandsudbud efter forhandling. De enkelte institutioners
kørsel udbydes som enkeltpakker, men vognmændene har mulighed for at
byde på flere pakker og eventuelt foreslå ruter på tværs af institutionerne.
Som del af vognmændenes tilbud skal der indleveres forslag til ruter. Disse
forslag kontrolleres af Movia og diskuteres i forhandlingsrunderne.
Movia indgår kontrakterne med vognmændene og står for løbende kontraktog kvalitetsopfølgning igennem kontraktperioden.
Vognmændene står for den daglige driftsovervågning og for samarbejdet om
mindre ændringer med kommunerne og deres institutioner. Movia dokumenterer ikke ruterne i et kørselssystem og har således ingen direkte koordinering af fast og variabel kørsel.
Figur 30. Anvendte forretningsmodeller til fast rutekørsel

Kilde: Figuren er baseret på Institutionskørsel 2.0 og interview med de fem danske trafikselskaber samt Ruter og Konsentra i Norge.
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Kun ved større ændringer, der skal have afsmittende effekt på afregningen af
vognmanden, informeres Movia, der ændrer ruternes grunddata i afregningssystemet. Ændringerne kan handle om enten udvidelse eller reduktion af
kørsel, og ønsket om justeret afregning kan komme fra enten institutionerne/
kommunerne eller vognmændene.
Movia står for betaling af vognmændene og fakturering af de kommuner, der
skal betale for egne borgeres kørsel.
I Midttrafik og i flere af NT’s kommuner benyttes den såkaldte Planlægning til
afregning, light-model. I modsætning til i Movia planlægges kørslen før udbuddet. Planlægningsopgaven løses af kommunerne selv, eventuelt med
sparring fra trafikselskabet. Planlægningsopgaven gennemføres overvejende
uden brug af optimeringssystemer.
Midttrafik og NT gennemfører udbuddet og indgår kontrakterne med vognmændene. Ruterne dokumenteres i begge trafikselskaber i HDskolesystemet fra PLANit. Kommunerne står selv for dokumentationen, også
af de løbende ændringer i løbet af kontraktperioden. Når ændringerne er lagt
ind i HD-skole, genereres en ny køreliste i systemet. Den nye køreliste videresender kommunernes kørselsadministratorer til vognmænd, institutioner og
forældre/
borgere.
De daglige småændringer klares i samarbejde mellem kommunerne og
vognmændene og dokumenteres sjældent i kørselssystemet.
Midttrafik og NT foretager den månedlige afregning som i Movias tilfælde.
Udbud til afregning-modellen findes i FynBus og de øvrige NT-kommuner
med fast rutekørsel. Forskellen til den foregående light-model består i, at de
to trafikselskaber også står for ruteplanlægningen og dokumentationen af
ændringer.
NT benytter HD-skolesystemet, mens FynBus bruger det såkaldte Centersystem. HD-skole er målrettet til administration af borgere, der køres på faste
ruter uden store ændringer fra dag til dag. Der er lavet en kobling mellem
HD-skole og Planet-suitens afregningssystem, Pluto. På den måde er afregningsarbejdet velunderstøttet. Systemet indeholder en kortfunktion, der hjælper ruteplanlægning, men systemet indeholder ingen egentlig optimeringsfunktion. En anden begrænsning i systemet er en forholdsvis manuel arbejdsproces og en beskeden brugervenlighed.
Centersystemet er særlig velegnet til semifast rutekørsel, hvor en fast kreds
af borgere skal transporteres i skiftende ruteforløb. Systemet understøtter
ikke egentlige ruter, men kørslen planlægges og optimeres på daglig basis
ud fra de borgere, der skal køres den pågældende dag. Systemet understøtter heller ikke, at en given kørselsopgave eventuelt skal køres af den samme
vognmand.
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I det efterfølgende kapitel om it-understøttelse ses nærmere på blandt andet
den nuværende understøttelse af den faste rutekørsel.
I Ruter i Oslo/Akershus praktiseres den såkaldte full-service-model. Her varetages størstedelen af værdikæden af trafikselskabet. Den detaljerede beskrivelse af forretningsmodellen kan læses i kapitlet om caseanalyser af trafikorganisationer i Skandinavien. Kun kommunernes ansøgning om borgernes
optagelse i ordningerne varetages i kommunerne, der herefter overlader
opgaven til Ruter og Ruters datterselskab for specialbefordring, Konsentra.
Oslo/Akershus-casen giver anledning til et par pointer. For det første er der
valgt en flådestyringslogik som den primære bag forretningsmodellen. Det vil
sige, at kørselsoptimeringen foregår med henblik på at udnytte den tilgængelige vognflåde bedst muligt – og supplere med fleksible biler via rammeaftale
efter behov. Denne logik er ikke overraskende, i og med at Ruter/Konsentra
helt overvejende tilrettelægger fast rutekørsel i dag. Men det var også den
fremherskende logik, da Konsentra ligeledes varetog patientbefordring i Osloområdet.
For det andet tilbyder trafikselskabet høj service omkring ændringshåndtering
til kommunerne. Borgere og forældre har mulighed for at indtelefonere ændringer til trafikselskabets callcenter, der lægger ændringerne ind i systemet.
Herfra genereres automatisk ændrede kørelister til vognmændene og besked
om ændrede afhentningstidspunkter til de øvrige på ruten (via sms eller mail).
Alternativt indmeldes ændringerne via sms, app eller internet. Disse elektroniske løsninger er klart billigst administrativt og dem, som Ruter/Konsentra
satser på at udvikle i fremtiden. Tilsvarende funktionalitet til understøttelse af
effektiv kommunikation anvendes p.t. ikke for den rutebaserede kørsel i nogen af de danske trafikselskaber. Erfaringerne fra Oslo/Akershus er blandt
andet, at mobility-løsninger og realtidskommunikation dels øger brugertilfredsheden, dels giver mulighed for yderligere optimering. For eksempel kan
en mindre udskydelse af afhentningstidspunktet i forhold til det planlagte og
oplyste i nogle tilfælde være acceptabel, hvis det er muligt at orientere kunden herom, men det er nødvendigt at sende en anden bil, hvis det omvendt
ikke er muligt at varsle kunden.
For det tredje har kommunerne valgt at lægge den afsluttende del af visitationsopgaven hos trafikselskabet. På baggrund af kommunernes ansøgning
færdigbehandler og tildeler Ruter/Konsentra kørslen. Denne model er valgt
for at ensarte og sikre ligebehandling af kommunernes borgere. I Danmark
kendes denne arbejdsdeling kun i delvis omfang fra handicapkørselsordning i
de nordjyske kommuner. Her står NT for sagsbehandlingen af borgernes
ansøgninger og indstiller til endelig visitation i kommunerne. For ordninger,
hvor visitationen er baseret på objektive kriterier, kunne kommunerne overveje mere fælleskommunalt samarbejde, eventuelt via trafikselskaberne. Især
tildeling af kørsel til skole eller specialundervisning på baggrund af afstand
eller trafikfarlige veje er relevante kandidater.

6.4.2.

Overblik, styrker og svagheder

I tabellen nedenfor er de forskellige modellers kvaliteter opsummeret.
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Gør det selv-modellen er helt naturligt velegnet, hvis kommunen ønsker specielle og skræddersyede serviceniveauer.
Udbud til afregning-modellen er billig i administration, og hvis konkurrencen
er høj i vognmandsmarkedet, vil det sikre, at vognmændene planlægger effektivt for at vinde trafikken. Modellen er med andre ord stærkest i et konkurrencepræget marked med vognmænd, der besidder planlægningskompetence og -systemer.
Planlægning til afregning, light-modellen er stærkest i kommuner, der engagerer sig i planlægningsarbejdet og derved skaber fundament for god køretøjsudnyttelse og derigennem lave kørselspriser.
Planlægning til afregning-modellen er blandt de dyrere i administration, da
trafikselskabet varetager en stor del af opgavekæden. Modellen er således
særlig relevant for kommuner, der ikke ønsker at opretholde specialkompetence i kørselsplanlægning og -administration.
Full-service-modellen med komplet it-understøttelse vil naturligt afføde administrationsomkostninger i trafikselskabet. Modellen kommer derfor stærkest til
sin ret, hvis kørselsvolumenen er stor, og/eller muligheden for at skabe synergi mellem den faste og den variable kørsel er relevant.
Tabel 18. Styrker og svagheder i modellerne
Skræddersyede løsninger
lokalt

Administration i kommuner

Administration i trafikselskab

Kørselsgevinster

Høj

Høj/middel

-

Lav/mellem

Udbud til afregning

Høj/middel

Høj/middel

Lav

Lav/mellem

Planlægning til
afregning, light

Høj/middel

Høj/middel

Mellem/høj

Mellem

Planlægning til
afregning

Middel/lav

Middel

Høj

Mellem/høj

Lav

Lav

Høj

Høj

Model
Gør det selv

Full-service

Styrkerne fra de enkelte modeller er inkorporeret i de videre overvejelser om
en fremtidig forretningsmodel (se nedenfor).

6.5. Anbefaling af fremtidig forretningsmodel for den rutebaserede
kørsel
Sammenfattende for kapitlets analyser kan kravene til en fremtidig forretningsmodel opdeles i driftsrelaterede og administrative. De driftsrelaterede
krav til modellen, som Deloitte opfatter som de primære, er:
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Sikring af koordineringsgevinster mellem den faste og den variable kørsel gennem fælles udbud, planlægning og trafikstyring (se de logikker,
der er fremført tidligere i dette kapitel).



Sikring af gode muligheder for præplanlægning og tilrettelæggelse af
trafikken forud for udbud (jf. erfaringerne fra Varde Kommune).



Udnyttelse af trafikselskabernes kompetence på udbudsområdet (jf. den
tidligere analyse fra 2010).

Sekundært bør modellen skabe muligheder for følgende administrative forbedringer:


Forbedring og forenkling af kommunikationen med borgere og institutioner i driftsafviklingen (jf. erfaringerne fra Oslo/Akershus).



Reduktion af det nuværende manuelle arbejde omkring ændringshåndtering (jf. erfaringer fra NT, Midttrafik og FynBus).



Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsdelingen mellem kommuner og trafikselskaber – især med hensyn til køreplanlægning og
håndtering af ændringer (jf. de nuværende forskelligartede arbejdsdelinger, der fungerer lokalt).

I figuren nedenfor er de eksisterende forretningsmodeller vurderet i forhold til
muligheden for at sikre koordineringsgevinster på tværs af den faste og den
variable kørsel samt muligheden for at understøtte kommunerne i præplanlægningsarbejdet. Desuden er modellernes vurderede administrationsomkostninger i kommuner og trafikselskaber angivet med en farvekode. Administrationsomkostningerne i trafikselskaberne er opgjort i den tidligere præsenterede kortlægning. Omkostningerne i kommunerne er vurderet ud fra den
arbejdsdeling, som de enkelte modeller baserer sig på.
Figur 31. Rangordning af modellerne med hensyn ruteplanlægning,
koordinering og administrative omkostninger
Understøttelse af
ruteplanlægning
og -optimering

Idealmodel baseret på full-servicemuligheden, men med mere effektiv
administration og muligheder for
fleksibel arbejdsdeling lokalt

Full-service-modellen
fra Oslo

God
Udbud til planlægning
fra NT og FynBus
Udbud til planlægning, light
fra Midttrafik
Udbud til afregning
fra Movia
Gør det selvmodellen

Beskeden

Administrationsomkostninger i
trafikselskaber og kommuner
Beskedne
Mellem
Høje

Beskeden

God

Understøttelse af
koordinering mellem
fast og variabel kørsel

Som det ses af figuren, vurderer Deloitte, at primært Oslo/Akershus-modellen
med den tilhørende it-understøttelse af en stor del af værdikæden kommer
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tættest på en idealmodel. Her tænkes især på mulighederne for at ruteplanlægge og skabe en bedre koordinering af den faste og den variable kørsel –
sidstnævnte koordineringsgevinst realiseres dog ikke p.t. i casen fra Oslo/Akershus, hvor trafikselskabet ikke er ansvarligt for variabel kørsel (Oslo
Kommune planlægger dog at overdrage TT-kørslen til Ruter, se kapitel 4).
Den konkrete udmøntning i Oslo/Akershus har dog en par uhensigtsmæssigheder, der ikke bør implementeres i Danmark:


Overførsel af visitationsopgaven er ikke aktuelt i Danmark.



Administrationsomkostningerne er unødvendig høje, særligt på grund af
borgernes mulighed for at indtelefonere ændringer til callcenter.

Derudover findes ingen tungtvejende grunde til, at der med en fleksibel itunderstøttelse, der stilles til rådighed af trafikselskabet, ikke vil kunne aftales
lokale løsninger for arbejdsdeling mellem kommuner og trafikselskaber.
I værdikædeperspektiv kan idealmodellen præsenteres på følgende vis.
Figur 32. Idealforretningsmodel for den faste rutekørsel

Processen er understøttet af et fælles landsdækkende system. Kommunerne
varetager som ansvarlig myndighed visitationen.
Planlægningen af trafikken forud for et udbud er en samarbejdsopgave mellem kommuner og trafikselskaber. Den konkrete rollefordeling aftales lokalt,
men hovedansvaret kan ligge hos kommunens kørselsmedarbejdere/kørselskontor, der bruger trafikselskabernes system til opgaven.
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Udbuddet køres i trafikselskabsregi.
Den daglige håndtering af ændringer aftales lokalt, men det er oplagt at udnytte mulighederne for automatisering på dette område. På den måde kan
afbud og ændringer fra borgere og forældre i højere grad flyde automatisk ind
i kørselsafviklingen. Trafikselskabet står for driftsovervågning for at kunne
udnytte koordineringsmuligheder mellem fast og variabel kørsel.
Der kan aftales lokale løsninger for afregningsarbejdet, men det virker mest
oplagt at lade det følge udbudsansvaret, da dataopsætning etableres i forbindelse hermed.
Forretningsmodel og it-understøttelse bør være etableret inden udbud af ny
trafik i stor stil, for at der kan stilles de relevante krav til vognmændene og fra
start kan drives en professionel kontrakt- og trafikstyring. Et sådan etablering
vil tage 1½-2 år (mere herom i de efterfølgende kapitler).
Derfor anbefaler Deloitte, at trafikselskaber og kommuner ikke afventer en
endelig model med tilhørende it-understøttelse, men i stedet igangsætter den
første generation af nye udbud. Imens udvikles model og it-understøttelse, så
kommuner og trafikselskaber successivt kan overgå til den nye model fra
2016/2017.

6.6.

Sammenfatning

I kapitlet præsenteredes forretningslogikkerne i rutebaseret og semifast rutekørsel i forhold til den variable kørsel, der er fremherskende i trafikselskaberne i dag. I den variable kørsel er grundlogikken, at uforudsigeligheden gør, at
kørslen med fordel kan planlægges (næsten) i realtid, og bilerne med fordel
kan købes ind via en spotmarkedsmodel. I den rutebaserede kørsel kendes
grundruterne, hvorfor det handler om at planlægge optimale ruter med den
rette vognflåde. Tankegangen kaldes flådestyring.
Planlægning og disponering af den rutebaserede og den variable kørsel i
sammenhæng giver mulighed for en række gevinster. Kapitlet fremhævede
mulighederne for at udnytte de rutebaserede biler til nærliggende variable
ture, når ruterne er overstået. En bedre udnyttelse vil skabe besparelser på
blandt andet fremkørsel til de variable ture og tilbagekørsel på de rutebaserede. Tilsvarende vil variable biler kunne hente udvalgte kunder på ruterne,
hvis det er fordelagtigt på grund af ændringer og afbud.
En anden mulighed for effektivisering af den rutebaserede kørsel er en bedre
planlægning af grundruterne, hvilket særligt Varde Kommune har arbejdet
med. Et af hovedprincipperne har været at justere ringe- og aktivitetstider for
at minimere bilbehovet og opnå en høj udnyttelse af vognene. Beregninger
viste, at i Varde Kommune er der opnået udnyttelsesgrader, der er knap 20
procentpoint højere end i en sammenligningskommune, der kun i beskeden
grad har arbejdet på samme måde. 20 procentpoint svarer til, at hver bil kører to timer mere i et 10-timers driftsdøgn. På den baggrund viste Deloittes
beregninger, at en øget kapacitetsudnyttelse via bedre præplanlægning ud-
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gør en effekt på 125-175 mio. kroner om året ved udbredelse til alle kommuner.
Kapitlet pegede til sidst på en idealforretningsmodel for varetagelse af den
faste rutekørsel, hvor køreplanlægning, ændringshåndtering, driftsovervågning og afregning varetages i samarbejde mellem kommuner og trafikselskaber, mens udbud foretages i trafikselskabsregi.
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7. It-understøttelse

Kapitlets indhold:
 7.1 Nuværende understøttelse af trafikselskabernes
processer
 7.2 Andre systemer på
markedet
 7.3 Udviklingsplaner
 7.4 Anbefalinger til
it-understøttelse
 7.5 Sammenfatning

Trafikselskabernes it skal sikre optimal understøttelse af
kerneprocesserne forbundet med den offentlige befordring
samt en stabil og effektiv it-driftsafvikling. Dette kapitel
præsenterer Deloittes vurdering af det nuværende itsystemlandskab samt anbefalinger til it-investeringer, der
kan drive det fremadrettede effektiviseringspotentiale og
understøtte varetagelsen af en øget kørselsvolumen i forhold til både variabel og rutebaseret kørsel.
Som kerne i deres opgavevaretagelse anvender Trafikselskaberne det centrale it-system Planet fra den svenske it-systemleverandør PLANit. Planetsystemet understøtter turbestilling, planlægning og trafikstyring af flextrafikken. FlexDanmark varetager opgaven med drift, udvikling og forvaltning af
flextrafikkens kritiske it-systemer på vegne af trafikselskaberne. Sydtrafik
indtrådte i samarbejdet i 2010, og FynBus har været med i FlexDanmark
siden april 2012. De danske trafikselskaber har således i dag en fælles itunderstøttelse af kerneprocesserne i flextrafikvaretagelsen, der dækker turbestilling, planlægning, trafikstyring, afregning og afrapportering.
Indtil i dag har den primære opgave og fokus i trafikselskaberne været varetagelse af den variable kørsel. En naturlig konsekvens heraf er, at trafikselskaberne i dag har en teknisk og funktionelt velfungerende it-understøttelse
af de variable kørselsordninger gennem Planet-systemet, mens den faste
rutekørsel er begrænset it-understøttet. Idet det vurderes, at størstedelen af
den fremtidige tilførte kørselsvolumen og samlede besparelsespotentiale skal
findes i den rutebaserede kørsel (se kapitel 6), bliver effektiv it-understøttelse
af denne et vigtigt udviklingsområde. Deloittes analyse viser to centrale investeringsområder: en bedre it-understøttelse af den faste rutekørsel, der kan
skabe en hensigtsmæssig understøttelse af ruteplanlægning, afvikling og
ændringshåndtering og sikre synergi mellem variabel og rutebaseret kørsel,
samt optimering af kundebetjeningen gennem selvbetjeningsløsninger og
øget kundedialog såsom sms-tjeneste, callback-tjeneste og lignende, der kan
reducere fejlkørsler, servicetider, opringninger til callcentret mv.
Det er Deloittes vurdering, at Planet-systemet teknisk kan håndtere en øget
kørselsvolumen i trafikselskaberne, hvis denne udvidelse foregår trinvis med
henblik på løbende kapacitetsudvidelse, stabilisering og optimering af systemet, så der sikres høj systemtilgængelighed og svartidsperformance. Det
vurderes endvidere, at trafikselskaberne og FlexDanmark på kort sigt vil kunne påtage sig udbudsopgaven fra kommunerne med mindre it-tilpasninger,
herunder udvikling af et vognregister og en udbudsportal målrettet udbudsbehovet.
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7.1. Nuværende understøttelse af
trafikselskabernes processer
Administration og styring af den daglige kørsel er i høj grad afhængig af den
it-understøttelse, der tilbydes. Automatiserede processer skaber grundlaget
for optimering af ressourcer og driver besparelser på mange områder. Som
det fremgår af de foregående kapitler, er der visse udfordringer i den nuværende it-understøttelse af blandt andet selvbetjeningsløsninger (kapitel 5),
rutebaseret kørsel (kapitel 6) og styringsinformation (kapitel 8). Ydermere
udgør it-omkostninger cirka 20 procent af administrationsomkostningerne.
Hvis det forventes, at trafikselskaberne i de kommende år skal varetage en
væsentlig højere andel af den samlede trafikvolumen, hvoraf hovedparten
ligger indenfor rutebaseret kørsel, vil det kræve forandringer i det nuværende
it-setup dels for at imødekomme den forventede stigning i kørselsvolumen,
dels for at optimere og automatisere processerne, så de er mindre ressourcekrævende.
På den baggrund har Deloitte gennemført en kortlægning og vurdering af itsystemlandskabets understøttelse af forretningens kerneprocesser, der præsenteres i dette afsnit. Til sidst i afsnittet vurderes de tekniske forhold og
muligheden for at anvende Planet-systemet ved en stigning i kørselsvolumen.

7.1.1.

Trafikselskabernes nuværende it-systemlandskab

Det nuværende it-systemlandskab er som nævnt overvejende opbygget af
systemkomponenterne fra den svenske systemleverandør PLANit.
Den mest centrale af disse systemkomponenter er Planet-systemet, der
dækker størstedelen af den samlede proces forbundet med kommunal befordring: turbestilling, planlægning og trafikstyring. Kernen i Planet-systemet er
en planlægningsalgoritme, der automatisk beregner, hvilken vogn der på
ethvert givet tidspunkt er billigst at benytte ud fra en ressourceeffektivitetsbetragtning baseret på realtids gps-positioner. Systemet fungerer som en auktionarius, der konstant forsøger at optimere planlægningen ved at vurdere
tilgængelige biler ud fra 1) serviceniveau (kapacitet, mulighed for eksempelvis rullestol eller lignende), 2) lokalitet og 3) pris. Hovedparten af den danske
flextrafik har siden 1997 været baseret på Planet-systemets planlægningsalgoritme, hvor NT som den første anskaffer systemet. Denne planlægningsmetode står i kontrast til andre it-systemer på markedet, der typisk planlægger ud fra en flådestyringsmetode.
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Figur 33. Trafikselskabernes it-systemlandskab
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Planet-systemet er således omdrejningspunktet i trafikselskabernes itsystemlandskab. Rundt om Planet-systemet findes en række systemkomponenter, alle leveret af PLANit og alle koblet til eller integreret med Planetsystemet. Planet-suiten består, udover forskellige instanser af Planet (fx P5,
P6 og P5 Vognstyring), af systemkomponenterne Solen, PLUTO og BRIO
(Hyperion) samt backend-systemerne MARS/GEO og GRUS. Herudover har
PLANit tilkøbt systemet HD-Skole til varetagelse af den faste rutekørsel og
etableret snitflader fra dette system til Planet-systemets afviklings-/trafikstyringssystem gennem webservices. Hertil kommer det eksterne system Centersystemet, der benyttes i FynBus til varetagelse af den faste rutekørsel. De
vigtigste systemkomponenter i trafikselskabernes systemlandskab er nærmere beskrevet i tabellen nedenfor.
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Tabel 19. Systemkomponenter
Komponent

Proces

Beskrivelse

Solen

Visitation

Kunde- og rettighedsregister, hvor borgerens oplysninger og rettigheder til flexkørsel lagres. Kommuner og regioner indtaster disse oplysninger enten gennem en lokalt installeret applikation eller via webinterfacet WebSolen.

Flextur
oprettelse

Visitation

Webinterface, hvor brugere af FlexTur-ordningen opretter sig med
blandt andet kontaktoplysninger og dankort-betalingsoplysninger (da
der er egenbetaling).

Planet P6

Turbestilling

Applikation, der fungerer som callcenterbrugergrænseflade, der benyttes af trafikselskaberne og sygehusets kørselskontor i forbindelse
med turbestilling.

Flextur mobilapplikation

Turbestilling

Mobilapplikation, der på nuværende tidspunkt er implementeret i
Movia. Kunder kan bestille deres Flextur gennem applikationen.

HD-Skole

Turbestilling og ændringshåndtering

System til håndtering (bestilling og ændringshåndtering) af fast rutekørsel. HD-Skole er integreret med Planet gennem et nyudviklet
skoleinterface.

Centersystemet

Turbestilling, planlægning og ændringshåndering

System til håndtering af fast rutekørsel, der benyttes af FynBus. Centersystemet er særligt målrettet fast rutekørsel med flere ændringer
såsom aktivitetscenterkørsel og til dels kørsel i forbindelse med specialundervisning. Systemet benyttes til turbestilling, mindre planlægningsopgaver samt ændringshåndtering. Systemet er et eksternt
system, der er koblet til Planet-systemet gennem skolekoblingen.

Planet P5

Planlægning/
trafikstyring

Applikationer, der kan tilgås for at få overblik over planlægning og
trafikstyring i systemet.

Winfleet

Trafikstyring/
afregning

Realtidssystem, der opsamler gps-signaler fra vogne og udstiller dem
i programmet, så der skabes overblik over, hvor alle vogne, der har
budt ind, befinder sig. Programmet benyttes typisk i forbindelse med
tvivlsspørgsmål i afregning samt klager.

Pluto

Afregning

System til afregning/omkostningsfordeling. Pluto afregner vognmændene for den udførte kørsel og fakturerer kommunerne for den udførte kørsel. Pluto kan kobles til et økonomisystem, så der kan faktureres via EAN-nummer.

Skolekobling

Backend

Interface, der kan udveksle data mellem systemer til fast rutekørsel
(på nuværende tidspunkt HD-Skole og Centersystemet) og Planet.
Gennem interfacet overføres de planlagte vognture.

Vognkommunikation

Backend

Interface, der kan udveksle data mellem Planet og vognmændenes
systemer, eksempelvis næste afhentningspunkt fra Planet og besked
fra vognmanden om, at kunden er hentet.

MARS/GEO

Backend

Backend-systemer, der indeholder algoritmerne til ressource- og
turstyring. GEO indeholder alle kort/geografidata som adresser og
stoppesteder og stiller dem til rådighed for andre systemer. I MARS
skabes, håndteres og lagres de geografiske grunddata, og køretider
og afstande benyttes til at beregne afrejse-/ankomsttider og prisen for
rejsen.

GRUS

Backend

Backend-system til brugerstyring.

7.1.2.

It-understøttelse af kerneprocesser

I det følgende beskrives og vurderes det nuværende systemlandskabs funktionalitet set i forhold til understøttelse af forretningens kerneprocesser set i
forhold til henholdsvis variabel og rutebaseret kørsel. Kerneprocesserne er
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de af hovedopgaverne (se kapitel 5), der er relevante i forhold til it-understøttelse. Disse er:
Visitation

Turbestilling

Planlægning

Trafikstyring

Afregning

Afrapportering

Den variable kørsel
De variable kørselsordninger er behovsstyret og foregår ikke på faste tider
eller ud fra en fastlagt rute. De har ofte form af dag-til-dag-bestillinger og i
situationer minut-til-minut-bestillinger, hvor borgeren enten er forvisiteret eller
visiteres gennem kontakt til kommunen eller sygehuset på enkeltbevillingsbasis.
It-understøttelsen af kerneprocesserne i den variable kørsel er vist nedenfor.
Figur 34. It-understøttelse af kerneprocesserne i variabel kørsel
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Visitation varetages af kommunen eller regionen (sygehuset). Relevante
visitationsdata for borgere i handicapordningen og i den åbne Flextur-ordning
indtastes og gemmes i systemkomponenten Solen. For alle andre ordninger
gælder det, at kundedata ikke gemmes. Det betyder, at når en tur er afviklet i
Planet-systemet, slettes alle visitationsdata på kunden. Det er således ikke
muligt at genbruge data om eksempelvis, hvilke hjælpemidler en kunde medbringer, eller hvorvidt kunden har særlige behov. I øvrigt forefindes sådanne
informationer ofte i kommunale sagsbehandlingssystemer allerede, hvorfor
det ville kunne spare tid og betyde færre fejlkørsler, hvis der kunne foretages
integrationer mellem systemerne.
Ydermere er datakvaliteten i visitationen afgørende for, at der ikke sker
uhensigtsmæssigheder og fejl i de efterfølgende procestrin. En optimering af
processen vil kræve, at kommuner og trafikselskaber i højere grad harmonisere datastandarder.
Det er Deloittes vurdering, at visitationsprocessen kan forbedres gennem en
højere grad af datakvalitet, datagenbrug og dataintegration.
Turbestilling varetages af forskellige aktører, afhængigt af hvilken kørselsordning (og lovhjemmel) der benyttes. Der er to indgange til at bestille ture.
Den første går gennem Planets P6-applikation, der installeres som program
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på computeren. Denne benyttes af alle trafikselskaber og af sygehusenes
kørselskontorer. Den anden indgang er Turbestilling.dk, der kan tilgås over
internettet. Turbestilling.dk benyttes af både sundhedspersonalet på sygehusene, der kan bestille returrejser herigennem, og af kommunale medarbejdere typisk i kommunens borgerbutikker. Ydermere benyttes Turbestilling.dk
som selvbetjeningsløsning for borgere i den individuelle handicapkørselsordning og for borgere, der benytter åben Flextur, hvor visitation ikke er påkrævet.
Turbestilling.dk er funktionelt anvendelig, idet systemet har god responstid og
indenfor få sekunder giver et afhentningstidspunkt, der kan kommunikeres
videre til borgeren med det samme.
Det har indtil nu kun været muligt at tilbyde selvbetjeningsløsninger på de
kørselsordninger, hvor borgeren enten er forvisiteret (handicapkørsel), eller
hvor ordningen er åben for alle (Flextur). Selvbetjeningsgraden er dog fortsat
meget lav i trafikselskaberne.
Trafikselskaberne arbejder i øjeblikket på at forbedre mulighederne for selvbetjening og kundedialog gennem forskellige digitaliseringsprojekter. I sommeren 2013 vil det således blandt andet være muligt at benytte borger.dk til
selvbetjening (se afsnit 7.3).
Turbestillingsprocessen er velfungerende funktionelt i de administrative processer, men det vurderes, at der er et betydeligt potentiale for forbedring af
selvbetjeningsgraden gennem eksempelvis nye webbrugergrænseflader og
mobilapplikationer. Marginalomkostningerne for en bestilling gennem callcentret er 5,50 kroner, mens de for selvbetjening er 0 kroner Det betyder, at jo
flere turbestillinger, der kan lægges om til selvbetjening, des større besparelse kan der opnås.
Planlægning varetages som tidligere beskrevet automatisk via planlægningsmotoren i Planet-systemet. På baggrund af de turbestillinger, systemet
modtager, planlægges vognløb og ture ud fra planlægningsmotorens algoritme. Det foregår i realtid, hvorfor turene konstant genberegnes for at optimere
tid, kørselspris og afstand. Optimeringen tager højde for kommunernes individuelle serviceniveauer, for eksempel ventetider og samkøringsbegrænsninger.
Planlægningen slutter ved, at der automatisk sendes besked til den vogn/
vognmand, der har fået en tur tildelt. Dette foregår gennem vognmandsinterfacet, hvor Planet-systemet kommunikerer med taxisystemet og sender nye
gps-data til afhentning/afsætning kontinuerligt. Vognmandskommunikationen
har været et indsatsområde de seneste år, og det har derfor i dag en god og
stabil it-understøttelse.
Der er generelt opbygget stærke kompetencer indenfor varetagelse af flextrafik i Planet-systemet. Trafikselskaberne har til fulde adopteret den forretningsmodel (spotmarked), hvorpå planlægningsalgoritmen i Planet-systemet
er baseret.

118

Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring

Trafikstyring omfatter håndtering af ændringer såsom afvigelser i den planlagte kørsel og overvågning af og kommunikation med vogne omkring turbestillinger, forsinkelser, fejlkørsler og lignende. Den konkrete ændringshåndtering foregår manuelt i trafikselskaberne, ved at callcentermedarbejdere replanlægger ture ved eksempelvis forsinkelser.
Der vurderes at være effektiviseringsmuligheder i trafikstyringen dels ved at
automatisere flere processer gennem eksempelvis bedre og flere såkaldte
1
ITS -realtidsdata (bl.a. om vej- og vejrforhold), så forsinkelser mv. kan forudses tidligere, dels ved automatisk kundeinformation gennem sms eller callback ved forsinkelser, ved særlige ændringer og også blot til at minde om,
hvornår kunden afhentes (fx dagen før og 15 minutter før afhentning). Disse
data findes i dag kun for borgere i den individuelle handicapordning og til dels
for brugere af Flextur. For alle andre ordninger gemmes kundedata ikke i en
form, der kan benyttes til sådanne adviseringer. Derfor forudsætter gevinsterne ved at optimere trafikstyringen, at trafikselskaberne har kontaktoplysninger på alle borgere, der betjenes.
Det er derfor Deloittes vurdering, at trafikselskaberne bør etablere et permanent register over kundernes kontaktinformation, adresser m.m., så det bliver
muligt at kommunikere effektivt med kunderne i trafikstyringsprocessen.
Afregning er it-understøttet gennem systemkomponenten Pluto, der er
PLANits afregnings- og statistiksystem. Pluto afregner vognmændene for den
udførte kørsel og fakturerer kommuner og regioner for denne. Systemet giver
mulighed for en detaljeret faktura til kommunerne med omkostninger fordelt i
forhold til eksempelvis CPR-nummer, individuel køretid samt institution,
kommune, forvaltning eller betaler. Ligeledes kan Pluto kobles til kommunale
økonomisystemer, så der kan faktureres via EAN-nummer.
Flere trafikselskaber gør brug af de mange muligheder for at udtrække data
fra Pluto, der indeholder en historisk database over alt fra den gennemsnitlige pris per tur til fejlkørselslister. Der er på den baggrund stor brugertilfredshed med Plutos funktionalitet.
Afrapportering er på nuværende tidspunkt ikke særskilt it-understøttet, idet
det tidligere system, Hyperion, er under udfasning. Trafikselskaberne har på
budgettet for indeværende år afsat en pulje til anskaffelse af et nyt business
intelligence-system. Flere trafikselskaber benytter i dag dataudtræk fra Pluto,
der herefter bearbejdes manuelt i Excel til at udarbejde rapporter til kommuner og regioner. Movia har eksempelvis et standardiseret Excel-ark, der udregner de relevante nøgletal og herefter omdannes til en præsentation til
kommunerne på månedlig basis, mens andre trafikselskaber foretager disse
afrapporteringer mere ad hoc.
Det er Deloittes vurdering, at der ligger et potentiale i at standardisere og
automatisere denne rapportgenerering fuldstændigt gennem øget it-

1

ITS står for intelligent trafikstyring.
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understøttelse. Den grundlæggende datamodel bør dog først defineres og
implementeres, førend der træffes beslutning om it-understøttelse (se kapitel
8).
Ud fra ovenstående analyse kan der udskilles en række forbedringsmuligheder med relation til den variable kørsel, der er beskrevet i nedenstående
boks.
Opsummering: Behov for it-understøttelse af variabel kørsel


Visitationsprocessen kan forbedres gennem højere grad af datakvalitet, datagenbrug og dataintegration.



Turbestillingsprocessen bør effektiviseres gennem et fokus på øget digitalisering, selvbetjening og kundedialog.



Der skal skabes mulighed for, at borgere i alle ordninger kan selvbetjenes via
periodiske visiteringer fremfor enkeltvisitationer.



Der bør etableres et permanent register over kundernes kontaktinformation og
adresser, så det bliver muligt at kommunikere effektivt med kunderne i trafikstyringsprocessen (proaktiv kommunikation til kunderne om eksempelvis afhentningstidspunkt, forsinkelser og lignende via sms, mail og callback).



Afrapporteringsprocessen kan standardiseres og automatiseres gennem øget itunderstøttelse.

7.1.3.

Den rutebaserede kørsel

De rutebaserede kørselsordninger er kendetegnet ved, at kørslen forgår på
gentagne faste tidspunkter i en rimelig fast rute. Grundplanlægningen af ruterne kan fastlægges for en længere tidsperiode. Der kan efterfølgende forekomme justeringer i disse – både større/planlagte ændringer, fx udflugter,
ændring i tider, flytninger mv., og spontane/dag-til-dag-ændringer, fx ved
sygdom, nyt afhentningssted mv.
Historisk set er den rutebaserede kørsel blevet varetaget af kommunen selv,
hvilket har betydet, at behovet for it-understøttelse i trafikselskaberne har
været begrænset. Trafikselskaberne, med undtagelse af Movia (se kapitel 6),
håndterer derfor i dag de rutebaserede kørselsordninger på samme måde
som variable kørselsordninger, for så vidt angår trafikstyring, afregning og
afrapportering, mens planlægning foregår i forskellige andre systemer eller
helt uden systemunderstøttelse ude i de enkelte kommuner og institutioner.
På nuværende tidspunkt tilbyder trafikselskaberne to systemer, som kommunerne kan bruge til at styre den rutebaserede kørsel: HD-Skole og Centersystemet. HD-Skole er koblet til Planet. Systemet benyttes til at lægge de allerede planlagte ruter ind og håndtere de ændringer, der måtte komme hertil.
HD-Skole understøtter således ikke ruteplanlægning eller ruteoptimering,
men er mere et administrativt bestillings- og ændringshåndteringssystem.
Centersystemet er udviklet til at planlægge kørsler til aktivitetscentre, hvor
der er fast definerede biler og flere daglige ændringer. Systemet benyttes i
dag kun i FynBus til at planlægge cirka 140.000 kørsler årligt.
It-understøttelsen af den faste rutekørsel er illustreret i figuren nedenfor.
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Figur 35. Vurdering af it-understøttelse af rutebaseret kørsel
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Processen for rutebaseret kørsel adskiller sig fra den variable kørsel ved, at
planlægning foretages før turbestilling og foregår mere eller mindre i én samlet proces.
Visitation varetages af kommunen. Typisk foregår selve visitationen i de
kommunale institutioner, fx skolen eller aktivitetscentret, der efterfølgende
2
sender bevillingen til kommunens kørselskontor , der kvalitetstjekker oplysninger og indtaster oplysninger i eget system. Særligt for elever gælder det,
at kommunen sender en liste over visiterede elever, hvorefter trafikselskabet
indtaster data i Solens elevregister. Nogle trafikselskaber har en særlig afdeling til håndtering af skolekørsel, der håndterer dataindtastning og manuelt
opdaterer registret én gang om ugen eller oftere.
De lovkrav, der bestemmer, hvorvidt et barn kan visiteres til netop skolekørsel, er relativt objektive (klassetrin, afstand til skole og farlig vej), men ikke
systemunderstøttet. Oslos trafikselskab har gode erfaringer med at itunderstøtte visitationsprocessen ved at lægge disse objektive krav ind i systemet, så en stor andel af ansøgerne visiteres automatisk, mens kun tvivlstilfælde behandles manuelt. Dette vurderes også at kunne være en mulighed
i dansk sammenhæng. Der gælder samme udfordringer for visitationen i den
rutebaserede kørsel som for den variable kørsel med hensyn til begrænset
datakvalitet, datagenbrug og dataintegration.
Planlægning og turbestilling er det, der primært adskiller rutebaseret kørsel
fra variabel kørsel ud fra et it-perspektiv. Planlægning af rutebaseret kørsel
foregår i dag på mange forskellige måder i de enkelte trafikselskaber og
kommuner. På nuværende tidspunkt håndterer Sydtrafik ikke rutebaseret
kørsel, mens Movia benytter en model, hvor planlægningsopgaven via udbud
lægges ud til vognmanden (se kapitel 6).
I NT og Midttrafik benyttes systemet HD-Skole til at administrere den rutebaserede kørsel, mens FynBus anvender sit eget system, Centersystemet. Der
er udarbejdet et særligt interface til overførsel af kørsler mellem Planet og

2

Trafikselskaberne kan agere kørselskontor for kommunerne, hvilket eksempelvis er tilfældet for
NT og Fynbus.
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disse eksterne systemer. I praksis foregår det således, at en specifik rute
planlægges manuelt og registreres i systemet (fx HD-Skole), hvorefter det
eksterne system sender en forespørgsel til Planet på de planlagte vognløb
gennem interfacet. Planet tilbagesender svar på, om vognløbet er bestilt eller
afvist. Denne kobling er illustreret i Figur 36 nedenfor.
Figur 36. Skoleinterface mellem Planet og eksternt system
HD-Skole/Centersystemet/Andet system

Skoleinterface
Forespørgsel på planlagt
tur sendes til Planet

Svar på, om tur er
planlagt fra Planet

Skoleinterface

Planet

Fast tur

Fast tur
Vognløb i Planet

Denne fremgangsmåde betyder, at Planet, der afvikler turene, kun indeholder
data om vognløbet, men ikke om kunderne tilknyttet de enkelte vognløb (fx
hvem der sidder i en given skolebus), idet disse data ligger i det eksterne
system. Dette gør ændringshåndteringen vanskelig for trafikselskaberne, da
det er svært at vide, hvilke passagerer der skal tages hensyn til i replanlægningen.
Selve planlægningsprocessen er som beskrevet en relativt manuel proces,
der ofte foregår via Excel-ark og foretages af enkeltpersoner i kommunerne.
Det gør planlægningsprocessen meget personafhængig med store tilknyttede
risici, hvis denne person er fraværende i kritiske perioder.
Samtidig understøtter de nuværende systemer ikke en egentlig optimering af
de planlagte ture, da denne funktionalitet ikke er veludviklet. Ydermere findes
der ingen brugervendte grænseflader, og derfor er selvbetjening og kundedialog ikke muligt i det nuværende it-setup.
Det vurderes derfor, at der er behov for en større grad af it-understøttelse af
de funktionelle behov i håndteringen af rutebaseret kørsel i forhold til både
planlægnings- og turbestillingsprocessen.
Trafikstyring er ligesom planlægnings- og turbestillingsprocessen præget af
tunge og manuelle arbejdsgange. Afvigelser i eksempelvis ruter, tidspunkter,
elevafhentninger eller lignende kan ikke håndteres automatisk af systemet og
kræver derfor typisk manuel tilretning. Ligeledes foregår kommunikationen til
vognmanden om afvigelser typisk over mail eller telefon til chaufføren og er
ikke integreret med eksempelvis et system i vognen eller en vogncentral.
Dette er ikke et problem for den almindelige skolekørsel, da der ofte er rela-
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tivt få ændringer til denne. Derimod kan specialskolekørsel og aktivitetskørsel
for ældre og handicappede være præget af hyppige ændringer, der kræver et
større manuelt administrationsarbejde. En yderligere udfordring er, at de
registrerede ruter ikke indeholder kundedata, men kun vognløbsdata. Således kan der ikke foretages opslag på eksempelvis CPR-nummer.
Det er Deloittes vurdering, at der bør findes en hensigtsmæssig løsning på
dette problem, idet ændringshåndtering og trafikovervågning er en central
opgave for trafikselskaberne. En mulig løsning vil være, at der overføres
personture til Planet i stedet for vognløb. På den måde vil trafikselskaberne
kunne benytte Planet. Ligeledes kan en sådan kobling være med til at sikre,
at der skabes synergi mellem den variable og den rutebaserede kørsel i form
af eksempelvis samkørsel på tværs.
Afregning og afrapportering foregår på samme måde som for de variable
kørselsordninger, og der henvises til dette afsnit.
Det er Deloittes vurdering, at den funktionelle it-understøttelse af rutebaseret
kørsel er mangelfuld og afspejler, at fokus har været på den variable kørsel.
Hvis trafikselskaberne fremadrettet skal kunne varetage væsentlig større
volumen på rutebaseret kørsel, fremstår den nuværende it-understøttelse
således utilstrækkelig.
Ud fra ovenstående analyse kan der bestemmes en række forbedringsmuligheder i forhold til den faste rutekørsel. Disse er beskrevet i nedenstående
boks.
Opsummering: Behov for it-understøttelse af fast rutekørsel


Visitationsprocessen kan forbedres ved etablering af it-værktøj, der kan gennemføre den objektive visitering af skoleelever.



Turbestillingsprocessen bør effektiviseres og understøttes gennem udvikling af
selvbetjenings- og digitaliseringsløsninger, der kan sikre bedre kundebetjening.



Planlægningsprocessen bør it-understøttes gennem etablering et planlægningsværktøj, der kan generere optimale køreplaner med udgangspunkt i elev- og
passagerlister.



Afviklingsfasen bør it-understøttes for at sikre mere hensigtsmæssig ændringshåndtering, samtidig med at der skabes synergi mellem den variable og den rutebaserede kørsel.

7.1.4.

Vurdering af den tekniske løsning

Den daglige drift og vedligeholdelse af systemkomponenterne varetages af
FlexDanmark. I dette afsnit beskrives og vurderes den tekniske platform,
muligheden for skalerbarhed i det tekniske setup samt brugen af dataudvekslingsstandarder i forhold til den fremtidige udvikling af tekniske løsninger.

Den tekniske platform
Planet-suitens systemkomponenter er baseret på en OpenVMS-platform.
OpenVMS er et operativsystem, der har eksisteret i over 30 år og primært er
UNIX-orienteret. Det betyder blandt andet, at systemet kun kan køre på en
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særlig type server. FlexDanmark har derfor indkøbt en såkaldt Itaniumcomputer for at kunne drifte systemet. De største fordele ved OpenVMS er,
at den er meget driftsstabil og sikker og kan håndtere (processere) store
mængder information. Udfordringen er, at det er et proprietær-operativsystem, der er meget lukket. Over de seneste 10 år er mange organisationer
gået væk fra at benytte OpenVMS. Platformen udvikles og understøttes dog
fortsat af HP, der ejer operativsystemet i dag. Ydermere anvendes platformen fortsat i transaktionstunge virksomheder som banker og forsikringsselskaber.
PLANit har også erkendt, at der er behov for at have en strategi for at bevæge sig væk fra OpenVMS. På den baggrund har PLANit igangsat en omfangsrig strategi om at flytte Planet-suitens systemkomponenter over på en
mere moderne .NET-baseret platform. Der pågår således en større udvikling
af Planets P5-instans, der er OpenVMS-afhængig og terminalbaseret, mod at
gøre den mere åben og tilgængelig gennem en .NET-platform.
Det er Deloittes vurdering, at der ikke på kort sigt vil være problemer i forhold
til at benytte OpenVMS som teknisk platform. Platformen benyttes fortsat af
mange store finansielle institutioner og ikke mindst det amerikanske forsvar.
På længere sigt er det dog hensigtsmæssigt at tænke i en exitstrategi, hvilket
PLANit’s strategi også udtrykker. I det resterende tekniske miljø vedrørende
drift af Citrix-løsning anvendes et servervirtualiseret Windows/Linux-setup
som operativsystem.
Det er Deloittes opfattelse, at der i løbet af de seneste år er opbygget et stabilt og driftssikkert it-miljø i FlexDanmark gennem investeringer i blandt andet
redundante serverrum, servervirtualisering og high-performance storage.
Ydermere viser vores benchmarking, at it-miljøet er effektivt, herunder ses
benchmark på nøgleindikatoren virtualiseringsgrad (operativsysteminstanser i
forhold til fysiske servere). På det område er FlexDanmark meget effektiv.
Figur 37. Benchmarking, operativsysteminstanser i forhold til fysiske
servere (virtualiseringsgrad)
OS-instanser per fysiske servere
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Peer group – Laveste
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FlexDanmark har etableret redundans på de væsentligste dele af den tekniske infrastruktur ved at opbygge et komplet redundant serverrum, der er koblet via en såkaldt sort fiber. Der er ligeledes gennemført en bred trusselsvurdering af it-understøttelsen. Organisationen fremstår generelt moden på it-
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området med god dokumentation af både de overordnede forretningsprocesser og den underliggende arkitektur.

Skalerbarhed i det tekniske miljø
Som nævnt har FlexDanmark over flere år haft fokus på og investeret i tekniske opgraderinger for at sikre et fleksibelt, sikkert og skalerbart it-miljø, blandt
andet fordi Sydtrafik og FynBus er indtrådt i FlexDanmark over de seneste to
år, hvilket har nødvendiggjort en kapacitetsudvidelse. FlexDanmark har
håndteret denne stigning i kørselsvolumen uden nævneværdige performanceproblemer. Der har dog været mindre driftsnedbrud særligt grundet et
ustabilt Citrix-system, som trafikselskaberne benytter for at få adgang til Planet. Dette menes dog ikke at skyldes kapacitetsudvidelsen.
Der er som nævnt etableret redundante servermiljøer, og der arbejdes med
et nord- og et sydsystem for at sikre driftsstabiliteten. Der er investeret i highperformance storage (SAN) til brug i afvikling af forretningskritiske applikationer og til lagring af forretningskritiske data. Denne type lager har høje omkostninger, men giver en høj oppetid og mulighed for skalering, hvorfor det er
fornuftigt at benytte den til de forretningskritiske applikationer.
Det er Deloittes vurdering, at med mindre investeringer i øget lagerplads,
serverkapacitet og lignende kan det tekniske miljø kapacitetsudvides, så det
kan håndtere en øget kørselsvolumen. Det er dog vigtigt, at denne kapacitetsudvidelse foregår trinvis, således at it-miljøet og it-organisationen kan
følge med.

Dataudveksling og integration
Det er en del af FlexDanmarks it-strategi at arbejde mod en serviceorienteret
it-arkitektur. Dette kommer blandt andet til udtryk i modulariseringsstrategien,
som FlexDanmark arbejder ud fra. Serviceorientering går i simpel forstand ud
på at modularisere et it-landskab, så enkeltmoduler (systemkomponenter)
bedre kan integreres, så der ikke er en stærk afhængighed mellem systemkomponenter i Planet-suiten og dermed PLANit. Formålet hermed er at skabe
et åbent it-miljø med genbrugelige webservices, der kan kaldes af eksterne
systemer gennem en etableret enterprise servicebus (ESB). På den måde
skabes åbne grænseflader ofte baseret på en udvalgt industristandard, hvilke
i regi af trafikselskaber kaldes SUTI. FlexDanmark har således i de seneste
år arbejdet på at serviceorientere Planet-suiten og har i den forbindelse etab3
leret en servicebus på Sonic ESB fra Progress.
4

FlexDanmark har ligeledes som en del af en modulariseringsstrategi skabt
en velfungerende og stabil snitflade til vognmændene, der benyttes i udveks3

Servicebussen består af 1) et kommunikationslag, der varetager modtagelse og omstilling fra
klientapplikationer, 2) et forretningsservicelag, der behandler og sammenstiller beskeder ud fra
forretningslogik og 3) et systemadgangslag, der står for adgang til backend-applikationer. FlexDanmarks servicebus benyttes i dag til turbestilling hos Movia, simple integrationsflows samt
sms-flows til nogle få jyske vognmænd.
4

Se eventuelt afsnit 7.3 for uddybning.
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lingen af beskeder mellem Planet-systemet og vognmandssystemet. Den
nyeste udvikling under strategien er en skolekobling, der muliggør integration
mellem Planet og udvalgte eksterne systemer til planlægning af fast rutekørsel (HD-Skole og Centersystemet). Begge er baseret på SUTI-standarder og
leveres som webservices, hvorfor tilkobling af andre systemer på et senere
tidspunkt vil være relativt let at håndtere.
SUTI er den skandinaviske standard for taxi- og flextrafikområdet. Den formulerer en række standarddataudvekslingspunkter, der kan benyttes i beskedudvekslingen mellem en leverandørs it-system og trafikselskabets itsystem. Eksempelvis er der et Order-telegram, der definerer køreordren,
krav, adresse mv. PLANit deltager også i dette samarbede og har i sin nyeste
it-udviklingsplan fra marts 2013 tilkendegivet, at de samtidig med migreringen
til et .NET-baseret operativsystem ønsker at udvikle systemet mod en serviceorienteret arkitektur med understøttelse af SUTI. Der er således stor
overensstemmelse mellem FlexDanmarks og PLANit’s udviklingsplaner.
Deloitte vurderer, at det er en fornuftig strategi at arbejde med en gradvis
modularisering af systemet, men gevinstsiden ved at serviceorientere bør
holdes for øje, idet det skaber en stigning i antallet af integrationer, der skal
vedligeholdes, hvilket kan skabe performanceproblemer ved stor volumen.
En serviceorienteret arkitektur kan således være meget kompleks at vedligeholde. En gradvis udvikling som den, FlexDanmark arbejder med i øjeblikket,
er at foretrække. Deloitte gør ligeledes opmærksom på, at Gartner og Forrester har klassificeret Sonic-platformen, som FlexDanmarks ESB er baseret
på, som ”usikker grund”. Selvom der ikke er akut behov for ændringer, er
platformen på lang sigt ikke et tilstrækkelig sikkert fundament til at spille en
så vigtig rolle i FlexDanmarks fremtidige forretningsgrundlag.

7.1.5.

Udviklingsbehov i forhold til den nuværende
it-understøttelse

Analysen i de foregående afsnit viser, at det historiske fokus på variabel kørsel har skabt en uligevægt i it-understøttelsen, hvor fast rutekørsel i dag er
mangelfuldt understøttet i trafikselskaberne. Samlet set ser Deloitte to centrale udviklingsbehov som løftestænger for en effektiv varetagelse af et øget
omfang af offentlig befordring i trafikselskaberne, herunder særligt rutebaseret kørsel.
1. Bedre it-understøttelse af fast rutekørsel, herunder sikring af synergi
mellem variabel kørsel og fast rutekørsel.
2. Bedre kundebetjening, herunder digitalisering, selvbetjening og kundedialog gennem moderne brugergrænseflader, sms, mobility mv.
Ydermere er der en række effektiviseringspotentialer, trafikselskaberne med
fordel kan se nærmere på. Disse inkluderer 1) bedre it-understøttelse af visitationsprocessen, 2) mere brug af realtidsinformation i trafikstyringen og 3) itunderstøttelse af afrapporteringsprocessen. Disse tre effektiviseringspotentialer berøres ikke yderligere i denne rapport, idet de ikke udgør forudsætnin-
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ger for realisering af det identificerede besparelsespotentiale i udbudspriserne.
Herudover viser kortlægningen af FlexDanmarks tekniske it-miljø, at der er
mulighed for at varetage en gradvis stigning i kørselsvolumen med kun mindre investeringer i it-kapacitetsudvidelser.
I de efterfølgende afsnit analyseres det, hvilke muligheder markedet giver for
øget it-understøttelse, og hvilke udviklingsplaner der allerede foreligger på
nuværende tidspunkt, hvilket fører til Deloittes anbefalinger til den fremadrettede it-understøttelse på befordringsområdet.

7.2. Andre systemer på markedet
Den forretningsmodel/planlægningsmodel, som trafikselskaberne bygger på i
dag, og som sælges til trafikselskabets kunder, er en spotmarkedsmodel,
hvor vogne tildeles ture i realtid ud fra en vurdering af, hvilken vogn der på
tidspunktet er den billigste. Denne forretningsmodel understøttes til fulde af
5
Planet-systemet og dettes planlægningsalgoritme , og der er ikke andre systemer på markedet, der understøtter denne form for planlægning.
Ses der på alternative systemer på markedet, bygger de på en anden form
for planlægningsmodel. Det er således Deloittes vurdering, at det i høj grad
er valget af forretningsmodel, det er relevant at diskutere, idet de tilgængelige
it-systemer understøtter forskellige forretningsmodeller og hermed optimerer
planlægningen på baggrund af forretningsmodellen.
Deloitte har gennemført en bred markedskortlægning, der bekræfter, at der
kun findes få full-service-leverandører i markedet, der kan levere den nødvendige service, som trafikselskaberne efterspørger. Ud fra markedskortlægningen har Deloitte identificeret tre relevante modeller, som trafikselskaberne
kan vælge at basere sin trafik på. Karakteristika for hver af disse er beskrevet
i tabellen nedenfor.

5

Det er spørgsmålet, om systemet er bygget op på baggrund af forretningsmodellen eller omvendt.
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Tabel 20. Forretningsmodeller og eksempler på it-leverandører
Model

Eksempler på
leverandører

Beskrivelse

Planlægningsalgoritmen er baseret på, at operatøren har en fast
bestemt flåde af vogne, der allerede er (delvis) betalt for. Ligeledes
foregår planlægningen i batch. Det vil sige, at turbestillinger modtages op til et vist tidspunkt, hvorefter alle bestillinger planlægges ud
Model 1.
fra den mest optimale sammensætning på det givne tidspunkt for
Flådestyring i batch batchkørslen.
og med afstandsPlanlægningslogikken bygger derfor på, at trafikselskabet skal få
optimering
mest ud af de biler, der er betalt for. Det gøres mest logisk ved at
optimere på afstanden, bilerne kører.
Denne model anvendes i Skånetrafiken og i Oslo/Akershus (sidstnævnte til skolekørsel).

Model 2.
Flådestyring i
realtid og med afstandsoptimering

Trapeze

Modellen benyttes ofte i taxiselskaber til at optimere vognressourcerne bedst muligt på ethvert givet tidspunkt.
Frogne/
Planlægningsalgoritmen er baseret på, at operatøren har en fast
bestemt flåde af vogne, der allerede er (delvis) betalt for. Planlæg- Malmator
(PLANit)
ning af, hvilken bil der skal afhente en given kunde, foretages i
realtid og optimeres i forhold til afstand (både fra bilen til kunden og
fra afhentningssted til afsætningssted).

Planlægningsalgoritmen er baseret på, at der er et uendeligt antal
vogne til rådighed, der kan fordeles turbestillinger ud på. Tilgængelige vogne melder sig ind på systemet, og planlægningsoptimeringen foregår derefter ud fra, hvilken vogn det vil være billigst at benytte. Denne vurdering foregår i realtid, og der replanlægges således, hver eneste gang en ny turbestilling modtages, hvilket foregår
Model 3.
sekventielt – at algoritmen eksempelvis ikke ser på, hvorvidt en
Spotmarkedsmindre ændring i afhentningsvinduet ville kunne skabe en mere
styring i realtid og
med prisoptimering optimal planlægning.
Planlægningslogikken er baseret på en udbudsmodel, hvor vogne
udbydes som på et spotmarked, hvorefter den billigste vogn vinder
turen. Modellen giver ligeledes vognmænd den frihed, at de til enhver tid kan melde sig ind i eller ud af ordningen og derfor køre
private ture, når det bedst kan betale sig for dem.

Planet
(PLANit)

Markedskortlægningen viser herudover, at der findes en lang række leverandører, der kan tilbyde løsninger på enkeltområder både i forhold til at tilbyde
geografiske data i sammenhæng med gps-data fra vognene, der herved kan
optimere kørselsafstande (Informi GIS, Rapidis m.fl.) og planlægning af ruter
(Frogne, Rapidis, Snapcode, Datapower, Pro-Sat, PC SYS, Logplan m.fl.).
Markedet består af både meget små leverandører (fx Pro-Sat, Snapcode og
Datapower) og store internationale leverandører (fx Informi GIS, Trapeze og
Rapidis). Der ville således kunne etableres et multileverandørsetup til varetagelse af den danske flextrafik. Deloitte anbefaler dog ikke en sådan løsning,
idet integrationer mellem så forskellige systemer typisk ikke er ressourcemæssigt eller økonomisk rentabelt.

7.3. Udviklingsplaner
FlexDanmark fremlægger årligt en handlingsplan sammen med budgettet for
det kommende regnskabsår til godkendelse af trafikselskaberne. Heri beskrives status for nuværende projekter, og udviklingsplaner for de kommende år
præsenteres. Der er de seneste år afsat omkring 7 mio. kroner årligt til itudvikling.
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I dette afsnit kortlægges og vurderes de igangværende projekter, som trafikselskaberne enten alene eller i fællesskab har igangsat i regi af FlexDanmark. Afsnittet analyserer ligeledes, hvorvidt projekterne imødekommer de i
rapporten identificerede udviklingsbehov.

7.3.1.

FlexDanmarks projektportefølje

FlexDanmarks projektportefølje består i 2013 af 45 projekter, hvoraf tre handler om optimering af it-driften, og seks er taktiske projekter. De resterende 36
projekter er fordelt på tre overordnede programmer/strategiske projekter:
1) Digitalisering, 2) Den Samlede Rejse og 3) Modularisering. Disse beskrives enkeltvis herunder.
Tabellen nedenfor giver et overblik over de enkelte programmer.
Tabel 21. FlexDanmarks it-programmer
Program

Beskrivelse

Status

Digitalisering

Projekter, der er med til at skabe en
højere grad af digitalisering gennem
blandt andet selvbetjening, automatisk
advisering (sms og callback) og lignende.

Igangværende (forventes
afsluttet i sommeren
2013).

Den Samlede
Rejse

Projekter, der integrerer den kollektive
trafik og flextrafikken, så kunden oplever offentlig befordring som én samlet
rejse (i forhold til både planlægning,
turbestilling og betaling).

Afventer finansiering fra
Trafikstyrelsen; der er
ansøgt om cirka 18 mio.
kroner (programmet forventes at løbe indtil udgangen af 2017).

FlexDanmarks modulariseringsstrategi
udmønter sig i en række projekter, der
skal trække systemkomponenter ud af
Modularisering
Planet. Det gælder for eksempel vognkommunikationen, GIS-platformen og
lignende.

Hovedparten af projekterne afventer fortsat finansiering gennem bevilling;
projektet omkring anskaffelse af BI-system er
igangværende (programmet løber over flere år).

Optimering

Projekter, der handler om forbedring af
it-driften, en rapport med forbedringsforslag samt udvælgelse og implementering af tiltag.

Rapporten er igangværende (implementering af
tiltag forventes påbegyndt
ultimo 2014).

Taktiske
projekter

En række taktiske projekter ofte med
fokus på migrering, integration eller ny
funktionalitet i det nuværende it-miljø.

Alle projekter er igangværende (hovedparten af
projekterne forventes
afsluttet ultimo 2013, mens
ét projekt løber til ultimo
2014).

Digitalisering
FlexDanmarks digitaliseringsprogram har til formål at udvikle webbaserede
services, der skaber bedre selvbetjeningsløsninger for borgerne i regi af den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det gælder blandt andet udvikling af en
kundeportal (på borger.dk) til at give borgeren overblik over sine Flexturrejser og mulighed for at bestille eller aflyse rejser og udvikling af en kommuTrafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring
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nikationsserver, der muliggør, at borgeren kan modtage blandt andet voicemeldinger og sms med information før og under en rejse. Digitaliseringsprogrammet bliver således centralt, hvis behovet for bedre kundebetjening
skal imødekommes.
Digitaliseringsprogrammet indeholder otte projekter, der alle er i gang på
nuværende tidspunkt og afsluttes i løbet af sommeren 2013. Programmets
samlede budget er på cirka 7,2 mio. kroner og løber indtil 2014. Flere af projekterne er dog delvis afhængige af projekter i Den Samlede Rejseprogrammet.
Det er Deloittes vurdering, at digitaliseringsprogrammet imødekommer mange af trafikselskabernes taktiske behov i form af blandt andet digitalisering,
selvbetjening og én kundeindgang. Projekterne afsluttes i indeværende år,
og der vil sandsynligvis være fortsat fokus på området de kommende år.

Den Samlede Rejse
Den Samlede Rejse er et strategisk projekt med et overordnet fokus om at
samle alle kollektive trafiktilbud i én landsdækkende rejseplanlægning, så
kunden kun skal benytte én indgang (Rejseplanen.dk) til planlægning og
betaling af hele rejsen på tværs af offentlige befordringsmuligheder. Programmet er delt op i seks hovedaktiviteter:
1. Kundeprofil/kundeoplysninger
2. Betaling for rejsen
3. Planlægningsfaciliteter
4. Data- og regelstyring i forhold til Rejseplanen.dk
5. Rejseovervågning, inklusive driftsstøtte til overvågning i to år
6. Projektadministration, markedsføring m.m.
Programmet består af 21 projekter, der løber fra 2013 til 2017. FlexDanmark
har ansøgt Trafikstyrelsen om cirka 17,8 mio. kroner til finansiering af programmet med en medfinansieringsgrad på 50 procent. Projekterne i Den
Samlede Rejse er derfor endnu ikke fuldt finansieret.
Det er Deloittes vurdering, at Den Samlede Rejse-programmet ligeledes er et
skridt på vejen mod at imødekomme den strategiske vision, trafikselskaberne
giver udtryk for. Flere af projekterne i Den Samlede Rejse er ligeledes vigtige
for den fremadrettede it-understøttelse af især forbedret kundebetjening.
Disse relationer bør klargøres, så de vigtigste delprojekter kan udføres og
finansieres i FlexDanmark regi.

Modularisering
I de seneste år har FlexDanmark arbejdet mod en højere grad af systemmodernisering, hvilket kommer til udtryk i en række projekter under deres modu-
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lariseringsprogram. Et centralt formål med programmet er at reducere afhængigheden til systemleverandøren PLANit. Det gøres ved at skabe åbne
snitflader baseret på kendte standarder (SUTI) mellem modulerne ud fra en
serviceorienteret tankegang, samtidig med at data frigøres fra specifikke
applikationer. På denne måde skabes mulighed for at integrere til eksterne
systemer gennem webservices. Modulariseringsstrategien arbejder ud fra fire
delmål:
1. Data gøres uafhængige af domæneløsninger.
2. Modularisering af forretningsområder (kerneprocesserne).
3. Anskaffelse af standardløsninger, hvor det giver mening.
4. Tilbyd åbne interfaces.
Modulariseringsprogrammet har affødt, at der er etableret en servicebus
(ESB) som del af udviklingen mod en serviceorienteret it-arkitektur. Ligeledes
ønsker FlexDanmark at etablere et centraliseret og applikationsuafhængigt
stamdatalager (master data management), hvilket dog endnu ikke ligger i
udviklingsplanerne.
Den valgte modulariseringsstrategi har både sine styrker og svagheder. For
eksempel kan den reducerede afhængighed af PLANit give bedre mulighed
for forhandling af priser og samarbejdsforhold, mens den på andre områder
skaber nye omkostninger til integration af moduler i værdikæden.
I tabellen nedenfor behandles strategiens mulighed for at realisere de forretningsmæssige ønsker og der foretages en vurdering af de implementeringsmæssige risici forbundet med strategien.
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Tabel 22. Vurdering af modulariseringsstrategien
Parameter

Vurdering

Leverandøruafhængighed

Det vil over en årrække være muligt at introducere softwarepakker fra andre leverandører, der overtager det funktionelle ansvar i dele af forretningsprocessen, og dermed
reducere afhængigheden af PLANit. Der er imidlertid ikke
planer om at gå væk fra Planet som planlægningskerne.
Hvis der ikke findes relevante alternativer til Planet som
planlægningskerne, vil der fortsat være en kritisk forretningsmæssig afhængighed af PLANit som leverandør.

Understøttelse af nye
funktionelle tiltag

En serviceorientering af systemlandskabet og herunder
åbne snitflader gennem SUTI-standardisering vil være et
vigtigt redskab til at kunne reagere på nye funktionelle og
tekniske krav fra kommuner og regioner. Det vil give større
fleksibilitet og reducere den tid, det tager at idriftsætte ny
funktionalitet.
Det er derimod ikke givet, at FlexDanmark vil opnå større
frihed til at udskifte dele af systemlandskabet. De mange
forbindelser, der etableres til de enkelte delsystemer i et
modulariseret systemlandskab, er kostbare at genetablere
eller lave om, hvis et nyt system skal træde i et gammelt
systems sted.

Fremtidssikring af
teknologisk løsning

Modulariseringsstrategien giver mulighed for at ibrugtage
nye og mere tidsvarende produkter i dele af forretningsprocessen. Det ændrer dog ikke ved, at planlægningskernen
fortsat drives af et OpenVMS-baseret kernesystem (se afsnit 7.1.4), hvor antallet af konkurrencedygtige leverandører
fortsat er meget begrænset.

Omkostninger ved
implementering

Den øgede fleksibilitet er som nævnt forbundet med betydelige omkostninger. En integreret systempakke vil som udgangspunkt altid være billigere at udvikle og lave rettelser til,
da der er færre afhængigheder at tage stilling til i udviklingsarbejdet.
I et modulariseret systemlandskab vil omkostningerne ved
at rette for eksempel attributter på en kunde stige, da andre
delsystemer, der bruger kundedata, også vil have behov for
opdateringer.

Omkostninger ved
drift

Et modulariseret systemlandskab med flere forskellige softwarepakker vil stille krav om flere og mere forskelligartede
driftsleverancer end et integreret system på en enkelt platform, herunder et højere antal servernoder, forskellige operativsystemer, flere forskellige test og udviklingsmiljøer,
forskelligartede overvågningsrutiner, forskelligartede patchog opdateringsniveauer på forskellige serverprodukter samt
mere kompleks og ressourcekrævende fejlsøgnings- og
backup-/restore-rutiner.

Krav til forvaltningsorganisation

Et modulariseret systemlandskab med flere forskellige softwarepakker vil stille krav om flere forskelligartede kompetencer i drifts- og forvaltningsorganisationen. For eksempel
vil større anvendelse af en egenudviklet servicebus og
stamdatalager kræve højere grad af faste udviklingsressourcer med specialkompetencer.

Det er Deloittes vurdering, at modulariseringsstrategien overordnet set er et
fornuftigt målbillede at arbejde ud fra indenfor de nuværende rammer. Det
skal dog påpeges, at der ikke vil blive ændret afgørende ved leverandørafhængigheden af PLANit ved implementeringen af modulariseringsprojekter-
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ne. Modulariseringsstrategien skaber en fleksibilitet i forhold til fremtidige
udviklingsmuligheder grundet dens serviceorientering og de åbne grænseflader.

7.3.2.

Projekternes opfyldelse af de identificerede behov

Der blev i tidligere afsnit identificeret to centrale udviklingsbehov: behovet for
bedre it-understøttelse af den faste rutekørsel og behovet for bedre kundebetjening. Herunder ses der på, hvorvidt de nuværende it-projekter i trafikselskabernes projektportefølje imødekommer disse to behov.

Bedre it-understøttelse af fast rutekørsel
Bedre it-understøttelse af den faste rutekørsel har generelt ikke været et
opmærksomhedsområde i trafikselskaberne, der stadig er meget fokuseret
på den variable kørsel. Der har indtil nu ikke været ønske om at foretage
større investeringer i it-understøttelse af den faste rutekørsel. Derfor er det
også et fåtal af projekter i den nuværende it-portefølje, der er fokuseret på
fast rutekørsel. Det kan skyldes, at det er et begrænset antal faste ture, der
på nuværende tidspunkt varetages af trafikselskaberne. For eksempel varetager Sydtrafik ingen rutebaserede ture, Midttrafik gør det for kun to kommuner, og Movia håndterer kun udbuddene i forbindelse med fast rutekørsel,
mens den reelle varetagelse af trafikken ligger hos vognmændene (se kapitel
6). Trafikselskaberne har som beskrevet i tidligere afsnit etableret en skolekobling, der indtil videre understøtter systemerne Centersystemet, der anvendes i FynBus, og HD-Skole, der anvendes i NT og Midttrafik.
Det er Deloittes vurdering, at en meget lille andel af udviklingsbudgettet er
målrettet behovet for bedre it-understøttelse af fast rutekørsel, og at ingen af
de igangværende projekter har til formål at stille bedre ruteplanlægningsfunktionalitet til rådighed.

Bedre kundebetjening
Der er tydeligt fokus på projekter, der bidrager til at skabe bedre borgerbetjening. Halvdelen af de planlagte projekter har dette som formål. Mange af
disse projekter er imidlertid i en status, hvor de fortsat afventer finansiering
og derfor ikke nødvendigvis kan forventes realiseret. Hovedparten af disse
ligger under Den Samlede Rejse-programmet, der afventer godkendelse og
finansiering fra Trafikstyrelsen. Projekterne er dog indtil videre kun målrettet
de variable kørselsordninger.
De projekter, der er igangværende, ligger i Digitaliseringsprogrammet og er
især fokuseret på at skabe et entydigt kundeobjekt ved tilpasning af kundedatabase og kundeprofilen med det formål at kunne sende beskeder til kunder
via sms, callback eller mail gennem etablering af en kommunikationsserver
og skabe en kundeselvbetjeningskanal gennem borger.dk. Flere af projekterne i digitaliseringsprogrammet er delvis finansieret gennem Den Samlede
Rejse-bevillingen ud fra en 50-50-fordeling. Projekterne forventes færdiggjort
og implementeret i løbet af sommeren 2013.
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Trafikselskaberne er endvidere i gang med at undersøgelse mulighederne for
at flytte kundehåndtering fra PLANit-platformen til en særskilt kundeløsning.
Med en bedre håndtering af kontaktinformation og adresser bliver det netop
muligt at kommunikere effektivt med kunden i trafikstyringsprocessen. Undersøgelsen henter inspiration til både løsningsudformning og pris hos en
række mulige leverandører. Den endelige kortlægning færdiggøres ligeledes i
sommeren 2013.
Generelt har trafikselskaberne i høj grad fokus på området for bedre kundebetjening. Der mangler dog fortsat finansiering, førend behovet er fuldt opfyldt, og der bør indtænkes en kundemodulsløsning for at sikre en optimal itunderstøttelse. Ligeledes er der kun indberegnet kundebetjening i relation til
den variable kørsel. Forventes det, at trafikselskaberne i stigende grad skal
varetage fast rutekørsel, bør dette allerede nu tænkes ind i de planlagte løsninger for kundebetjening.
Det er således Deloittes vurdering, at der er et tydeligt fokus på at høste effektiviseringsgevinster i turbestilling og trafikstyring ved at forbedre kommunikationen og interaktionen med kunden. Dog er væsentlige dele af den samlede vision for kundebetjeningen ikke garanteret finansiering, herunder en
særskilt kundeløsning. Der er afsat 4,7 mio. kroner i 2013 og 2,5 mio. kroner i
2014 til digitaliseringsprogrammet internt i FlexDanmark, mens der forudsættes cirka 7,8 mio. kroner i finansiering fra Trafikstyrelsen fordelt over 2013 og
2014 og flere ressourcer efterfølgende.

7.3.3.

Governancestruktur og dens påvirkning af
it-projektporteføljen

Den nuværende governancestruktur i FlexDanmark er baseret på, at itprojekter finansieres på årsbasis på baggrund af det fremlagte budget og den
fremlagte handlingsplan for FlexDanmark. Der tildeles en generel itudviklingsramme på cirka 7 mio. kroner årligt, mens andre projektinvesteringer skal finansieres enten gennem forskellige bevillinger og fonde eller gennem det enkelte trafikselskabs budget. Der er således ingen mulighed for at
foretage større it-investeringer, der ikke leverer økonomiske gevinster indenfor få år.
Governancestrukturen kommer meget konkret til udtryk i den inkrementelle
udviklingsstrategi, FlexDanmark fører. Modulariseringsstrategien er et godt
eksempel herpå. Her ses der på ét modul ad gangen, og udskillelsen af moduler foregår over lang tid og i mange faser, da det er den måde, hvorpå
finansiering kan opnås. Ydermere lægges vigtige infrastrukturprojekter ind
under større projekter. Eksempelvis ligger store dele af it-udviklingen indenfor
digitalisering og kundebetjening under Den Samlede Rejse-programmet.
Det er en væsentlig udfordring, at der ikke kan investeres i større it-projekter,
idet trinvise forbedringer typisk er omkostningstunge set over et længere
perspektiv. Governancestrukturen er dog forventelig grundet det nuværende
setup, hvor trafikselskaberne agerer under usikre rammer i forhold til kommunernes ønsker om samarbejde. Hertil kommer, at finansiering af en itinvestering vil påhvile de kommuner, der på beslutningstidspunktet anvender
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flextrafikløsningerne, med en fordeling, der svarer til deres øvrige administrationsbidrag. Det vil blandt andet betyde, at de største kommuner kun vil skulle bidrage minimalt. Netop denne vanskelighed med at finde en hensigtsmæssig finansieringsmodel har betydet, at FlexDanmarks it-investeringer og
it-projekter bærer præg af at være delvis finansierede.

7.4. Anbefaling til it-understøttelse
Med afsæt i konklusioner fra kapitel 6 om rutebaseret kørsel, dette afsnits
kortlægning af det nuværende system, markedet for systemer i øvrigt samt
de igangværende projekter i regi af trafikselskaberne har Deloitte opstillet tre
anbefalinger:
1. Planet fastholdes som system til variabel kørsel.
2. It-understøttelsen af fast rutekørsel bør forbedres.
3. Kundebetjening bør være et it-mæssigt indsatsområde.
De tre anbefalinger samt underliggende løsningsmodeller gennemgås i det
følgende. Det er Deloittes vurdering, at især punkt 2 og 3 er centrale forudsætninger for, at der kan drives driftsoptimeringer i regi af trafikselskaberne. I
et centralt setup, hvor trafikselskaberne skal varetage en større kørselsvolumen indenfor især rutebaseret kørsel, ser Deloitte it-investeringerne som en
forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse i trafikselskaberne, da det
indenfor de nuværende rammer vil være meget ressourcekrævende eksempelvis at håndtere ændringer. En samlet it-understøttelse af den rutebaserede kørsel (se punkt 2) vil kunne automatisere processer, der i dag er manuelle, og derved drive effektiviseringer i både trafikselskaber og de kommuner,
der vælger trafikselskabet til at varetage opgaven. Hvorledes it-understøttelsen er forudsætningsskabende for driftsoptimeringer gennemgås yderligere i afsnit 9.

7.4.1.

Ad 1) Planet fastholdes som system til variabel kørsel

Som beskrevet har trafikselskabernes primære opgave indtil nu været at
varetage den variable kørsel. Trafikselskaberne skal ifølge loven varetage al
individuel handicapkørsel, hvorfor der er valgt et it-system tilpasset dette
formål. Senere er kapaciteten for variabel kørsel blevet udvidet betydeligt, da
også en stigende del af patientbefordringen og den variable kommunale kørsel frivilligt blev lagt over i trafikselskaberne fra regioner og kommuner.
Det har betydet, at der i dag er en velfungerende og effektiv it-understøttelse
af den variable kørsel både funktionelt og organisatorisk. Der er ligeledes
opbygget specialiserede kompetencer i at håndtere flextrafikken i de nuværende PLANit-systemer i såvel FlexDanmark som i de enkelte trafikselskaber.
Ydermere er den nuværende forretningsmodel og udbudspraksis baseret på
en spotmarkedforretningsmodel, som kun it-systemet Planet understøtter i
dag.
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Det er Deloittes vurdering, at Planet-suiten bør bibeholdes som it-system til at
håndtere alle variable kørselsordninger. Vurderingen er baseret på tre faktorer. For det første leverer Planet-suiten funktionelt en fornuftig it-understøttelse af de variable kørselsordninger, der understøtter den nuværende spotmarkedforretningsmodel. For det andet har trafikselskaberne opbygget specialistkompetencer i Planet og tilkendegiver samtidig stor tilfredshed med
systemet. Det vil således kræve en større kompetenceopbygningsindsats at
udskifte systemet, særligt idet det ikke opleves som en brændende platform.
For det tredje kan den nuværende it-understøttelse af variabel kørsel håndtere en øget volumen i turantallet med kun mindre investeringer i kapacitetsudvidelser. Et systemskifte ville tage fokus fra igangværende projekter og andre
effektiviseringsmuligheder.

7.4.2.

Ad 2) It-understøttelsen af fast rutekørsel bør
forbedres

Givet at den faste rutekørsel udgør en så væsentlig del af den samlede kørselsvolumen i kommunerne, bliver it-understøttelse af området en central
overvejelse for trafikselskaberne.
De to nuværende løsninger til håndtering af fast rutekørsel, som FlexDanmark råder over, er HD-Skole og Centersystemet. HD-Skole har for lidt automatisering og er ikke god til at håndtere store mængder kørsler eller variationer i kørslen, hvilket skaber unødig tunge administrative processer. Centersystemet, der kun benyttes af FynBus, kan derimod godt håndtere en mere varierende rutekørsel som eksempelvis aflastningskørsel, aktivitetscenterkørsel og kørsel til specialundervisning, men er teknisk koblet til FynBus’ itsystem SBH-systemet, der varetager tildeling af vogne og de daglige ændringer. Centersystemet har en administrativ del, der fungerer meget ligesom
HD-Skole, og en planlægningsdel understøttet af en ekstern leverandør.
Mens HD-Skole er tilpasset behovet for mindre volumen af almindelig skolekørsel, er Centersystemet tilpasset behovet for afvigelsespræget fast rutekørsel. Der er således ingen systemer, der er særligt rettet mod optimering af
alle rutebaserede kørselsordninger.
Det er Deloittes vurdering, at der på området for fast rutekørsel er behov for
følgende:


Bedre it-værktøjer til helhedsorienteret ruteplanlægning af den faste rutekørsel med henblik på optimal tur- og rutesammensætning og vognudnyttelse på området.



Sikring af, at der opnås synergi mellem afvikling af den variable og den
faste rutekørsel med henblik på optimal vognudnyttelse på tværs samt
højere samkørselsgrad.



Samordning af trafikstyring i trafikselskaber for både variabel og rutebaseret kørsel, herunder trafikovervågning og vognmandskommunikation
med henblik på effektiv administration.



Etablering af et fælles vognregister og en samlet udbudsportal.
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Sidstnævnte er en forudsætning for at varetage udbud af den rutebaserede
kørsel i trafikselskaberne. Vognregistret skal trækkes ud af Planet, så ressourcer kan stilles til rådighed for både udbudsportalen og alle planlægningssystemer, herunder både variabel og rutebaseret kørsel. Uden et fælles
vognregister vil udbudsprocessen blive kompleks, idet der skal arbejdes med
flere overlappende ressourcedatabaser. Samtidig vil et fælles vognregister
være centralt i forhold til at kunne sikre synergi mellem variabel og rutebaseret kørsel i trafikstyringen. I et scenarie, hvor mere kørsel lægges over i trafikselskaberne, er der behov for at etablere en samlet udbudsportal, der understøtter de særlige behov omkring fast rutekørsel. Udbudsportalen skal
kobles til det fælles vognregister.
De yderligere behov i forhold til fast rutekørsel kan sikres i forskellig grad i
form af forskellige løsningsmodeller for it-understøttelsen. I dette afsnit opstilles to sådanne mulige løsningsmodeller. I begge løsningsmodeller er medregnet en investeringsomkostning til etablering af et fælles vognregister og til
udvikling af en ny og bedre udbudsportal. Det lægges til grund for begge
løsningsmodeller, at der er overførsel af udbudsansvar fra kommuner til trafikselskaber i et fremtidigt scenarie.

Løsningsmodel 1: Åbne grænseflader med henblik på lokal
fleksibilitet for kommunal it-understøttelse
Løsningsmodel 1 har til formål at sikre maksimal fleksibilitet for kommunerne
i valget af it-understøttelse. I stedet for at anskaffe et standardsystem i trafikselskabsregi, som alle aktører er tvunget til at benytte, står det frit for den
enkelte kommune at udbyde, udvælge og anskaffe et system, der understøtter kommunens lokale behov. Investeringsbyrden ligger herved i kommunerne, der også vil opnå de efterfølgende fordele ved optimeret planlægning.
Løsningsmodellen understøtter dette gennem videreudvikling af en SUTIstandardiseret åben grænseflade (den nuværende skolekobling, se afsnit
7.1.3). Denne grænseflade stilles til rådighed for alle kommunerne, der kan
tilkoble eget system. Trafikselskabernes ansvar bliver således at videreudvikle den nuværende tekniske grænseflade til fast rutekørsel, så den er klar til at
håndtere en eventuel stigning i kørselsvolumen samt tilkobling af ruteplanlægningssystemer i den enkelte kommune. Denne udvikling finder sted indenfor de nuværende rammer af modulariseringsstrategien og bygger videre
på denne. Kommunens eller institutionens planlægningssystem kan således
kobles til Planet-systemet, der herefter modtager vognløbet. Dette er illustreret konceptuelt i figur 38 nedenfor.
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Figur 38. Løsningsmodel 1: Åbne grænseflader

Centersystemet

Andre kommunale
systemer

HD-Skole

Fast rutekørselskobling
Vognløb

Planet
Vognmandskobling
Trafikselskaberne

Kommune/institution

Det er i modellen frivilligt for de enkelte kommuner, hvorvidt de ønsker at
benytte sig af de allerede etablerede løsninger gennem trafikselskaberne
(HD-Skole og Centersystemet), eller om de ønsker at benytte eget system.
Effektiviseringspotentialer omkring optimering af ruteplanlægningen er således i denne model meget afhængige af den pågældende kommunes valgte
system eller metode, og ansvaret for at skabe rammer for professionalisering
af den rutebaserede kørsel ligger dermed primært i kommunerne. På den
anden side giver modellen stor fleksibilitet i forhold til lokale forhold i den
enkelte kommune.
Eksempelvis vil en lille kommune have minimalt potentiale for optimering af
ruteplanlægningen og vil formentlig kunne håndtere den i et regneark, mens
en stor kommune vil kunne opnå et større effektiviseringspotentiale ved at
investere i et ruteplanlægningssystem, der måske især tager højde for bykørsel. Investeringsbyrden vil således ligge i kommunerne, og trafikselskaberne
får blot et planlagt vognløb ned i Planet-systemet, så afregning med vognmanden kan foregå herigennem. Denne overførsel og efterfølgende afregning gennem trafikselskabet vil sikre, at der er overblik over den samlede
varetagelse af fast rutekørsel til brug i eksempelvis tværgående styringsinformation (se kapitel 8).
Løsningsmodellen vil forudsætte en teknisk videreudvikling af den nuværende grænseflade til fast rutekørsel, der klargør den til at understøtte og håndtere en øget kørselsvolumen gennem de udvalgte kommunale systemer. Jo
flere forskellige systemer, der skal tilkobles gennem grænsefladen, des mere
integrationsudvikling skal der foretages.
I denne løsningsmodel overføres der vognture mellem det kommunale ruteplanlægningssystem og Planet. Det skyldes, dels at grænsefladen på nuværende tidspunkt er udviklet til dette, dels at det ville være uhensigtsmæssigt
at overføre personture, idet hvert af de kommunale systemer vil eje egne
data og derfor definere eksempelvis kundeobjektet forskelligt. Ligeledes har
kommunen ikke nødvendigvis kundeoplysninger liggende centralt i et system.
Disse data håndteres typisk i dialog mellem institution, center og vognmand
og registreres derfor ikke digitalt centralt. Derimod findes vognløbet typisk i
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systemet, da det er vognløbet, der udbydes og kontrolleres efterfølgende.
Integration og ikke mindst vedligeholdelse af kundedata, der fremstår i forskellig kvalitet og form i mange systemer, er teknisk komplekst og kan være
dyrt, hvorfor det ikke anbefales her. Det skaber dog nogle begrænsninger for
kundedialog, se senere.
Det er Deloittes anbefaling, at al fast rutekørsel foregår gennem denne
grænseflade, da dette er forudsætningen for at etablere et tværgående overblik over befordringsområdet og eventuel senere optimering af den rutebaserede kørsel. Ligeledes kan det anbefales, at der forhandles en rammeaftale
med udvalgte leverandører for systemanskaffelse. Det kan gøres i trafikselskaberne eller i regi af KOMBIT. Formålet er dels at sikre en billigere anskaffelsespris for den enkelte kommune, dels at begrænse antallet af forskellige
systemer, idet der skal særudvikles integration til hvert enkelt system.
Den enkelte kommune/institution fastholder således i udgangspunktet alle
opgaver i relation til visitation, turbestilling/planlægning og trafikstyring, herunder ændringshåndtering. Det står kommunen frit for, om den ønsker processerne varetaget af trafikselskabet mod betaling. Løsningsmodellen ligger
dog op til, at kommunen selv investerer i eget planlægningsværktøj.
Ibrugtagning af en sådan løsningsmodel vil kunne foregå indenfor en tidsperiode på 1½-2 år i trafikselskaberne, idet dele af løsningen allerede er udviklet og i drift i dag, herunder skolekoblingen. Det vil dog kræve en tilpasning til
de valgte kommunale systemer, der kan integreres løbende i forhold til geografi og omfang.
I overvejelserne om løsningsmodel er det vigtigt at tage følgende fire opmærksomhedspunkter i betragtning. For det første besværliggøres muligheden for en central kundedatabase og hermed selvbetjeningsløsninger på den
faste rutekørsel i løsningsmodel 1, idet kun vognløb overføres til Planet. Muligheden for selvbetjening vil således variere i forhold til, hvilket system den
enkelte kommune har valgt. For det andet kan integrationen mellem Planet
og diverse eksterne systemer forårsage løbende omkostninger til vedligeholdelse af integrationerne. Det bør klargøres, hvilke data der ønskes udvekslet
mellem systemerne, førend grænsefladen videreudvikles. For det tredje er
potentialet, der ligger i tværgående regional planlægning og synergi mellem
den faste og den variable kørsel, meget begrænset i denne løsningsmodel,
da overførslen af vognløb blot vil være en reservering af en specifik vogn i en
specifik tidsperiode. Ændringshåndtering og optimering vil derfor ikke kunne
foregå på tværs af variabel og rutebaseret kørsel. For det fjerde vil it-understøttelsen og herved effektiviteten i planlægning og trafikstyring kunne variere
betydeligt på tværs af kommuner, afhængigt af hvilke kommuner der har
fokus på og mulighed for at investere i området.
Disse opmærksomhedspunkter viser, at der er flere uhensigtsmæssigheder i
løsningsmodel 1, især i forhold til at realisere potentialer i tværgående trafikplanlægning og samarbejde. Kompetencerne vil ikke være samlet ét sted,
men vil være spredt i de enkelte kommuner og for nogles vedkommende i
kommunale kørselskontorer. Løsningsmodel 1 kræver således en stor arbejdsindsats i kommunalt regi, mens trafikselskaberne ses som en kontrolinTrafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring
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stans og mulig leverandør til varetagelse af planlægnings- og trafikstyringsopgaven i den enkelte kommune med de nuværende systemer.
Løsningsmodellen vil kunne realisere det identificerede potentiale i vognmandspriserne gennem fælles udbud, men vil ikke kunne realisere gevinstpotentialer i synergi mellem dels kommuner, dels kørselsordninger. Løsningsmodellen er udarbejdet ud fra den antagelse, at trafikselskabet ikke bør investere i systemunderstøttelse af området, hvis der er stor usikkerhed om,
hvorvidt de rent faktisk skal varetage mere fast rutekørsel. Derimod bør der
skabes en maksimal fleksibilitet ud mod kommunerne, så valget er deres.
I denne løsningsmodel vil en stigning i kørselsvolumen kunne håndteres
hurtigt og med kun mindre, tekniske kapacitetsudvidelser. Det skyldes, at de
vognløbsture, der overføres til Planet gennem de faste rutekørselskoblinger,
blot udgør en reservation (en slags ”utilgængeligmærkat”) i det pågældende
vognløb. En sådan vil ikke tages med i de større replanlægningsalgoritmer,
systemet foretager i realtid, og vil derfor ikke påvirke systemets performance
nævneværdigt. Da en vogntur i den rutebaseret kørsel typisk inkluderer flere
personer, vil antallet af overførsler ligeledes være lavere sammenlignet med,
hvis der overføres personture. Løsningsmodellen er ydermere fleksibel i forhold til eventuelle skift i eksterne systemer, idet kommunikationen er defineret gennem SUTI-standarden.
Det er Deloittes estimat, at løsningsmodel 1 vil kræve en investering i størrel6
sesordenen 10-18 mio. kroner i trafikselskabsregi. Investeringen i den enkelte kommune vil afhænge af dennes behov og prioriteringer, og hvor meget
trafik der lægges over i trafikselskaber, og de samlede omkostninger herfor
kan derfor ikke umiddelbart beregnes. Ud fra dialog med markedet vurderes
det, at anskaffelse af et system i en gennemsnitskommune vil koste i størrelsesordenen 0,5-1 mio. kroner.
Løsningsmodellen vurderes at kunne være klar til implementering/udrulning
efter omkring ét år. Det er Deloittes vurdering, at risikoprofilen ved implementering af løsningsmodel 1 er på middelniveau. Særligt skal der risikomæssigt i
implementeringen være fokus på interessenthåndtering og -involvering, især i
forhold til den kommunale brugergruppe og i forbindelse med udvikling af
snitflader til det nuværende Planet-system.

6

Investeringsestimatet er Deloittes vurdering og er baseret på Deloittes erfaringer fra tidligere
projekter, oplysninger og data fra de skandinaviske trafikorganisationer samt dialog med FlexDanmark.
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Figur 39. Omkostninger, tidsplan og risici ved løsningsmodel 1
Investeringer (mio. kr.)

Projektaktivitet

Tidsplan

Min. Maks.

Videreudvikling af
skoleinterface

4

8

Fælles ressourceregister
(vognregister)

1

2

Ny fælles udbudsportal

2

3

Implementering

2

3

Projektledelse

1

2

I alt

10

18

0

12

24 mdr.

Risici

Risikokategori

1 – Lav

2

Organisatoriske forhold

X

Tekniske løsninger

X

3

Leverandør

X

Interessenter

X

Samlet

X

4

5 – Høj

Løsningsmodel 2: Anskaffelse af specifikt ruteplanlægningssystem
Løsningsmodel 2 har til formål fuldt ud at it-understøtte den faste rutekørsel,
realisere samdrifts- og stordriftsgevinster i forhold til anskaffelse og drift af
systemet og sikre synergi mellem fast og variabel kørsel. Løsningsmodellen
skal ligeledes sikre, at planlægning af den faste rutekørsel finder sted ud fra
en tilpasset forretningsmodel, der optimerer på tværs af kommunale skel,
samtidig med at der skabes overblik og ruteoptimering i relation til udbudsprocessen.
Kernen i løsningsmodellen er, at trafikselskaberne anskaffer et planlægningssystem til den faste rutekørsel, og at der etableres behovstilpassede
brugergrænseflader ud mod kommuner og institutioner. Systemet bør ses
som en understøttelse af kommunernes/institutionernes proces omkring visitation, planlægning/turbestilling samt håndtering af planlagte ændringer.
Et vigtigt element i løsningsmodellen er, at der fra ruteplanlægningssystemet
overføres personture i stedet for vognløbsoplysninger til Planet-systemet,
hvilket muliggør behandling af henvendelser på baggrund af personoplysninger. Dette sikrer ligeledes synergi mellem fast og variabel kørsel, idet personture nemt kan lægges om fra en fast tur til en variabel tur eller omvendt. Ligeledes kan den operationelle trafikstyring foregå i samme setup.
Et andet centralt element i løsningsmodellen er opdelingen mellem planlagte
og ikke-planlagte ændringer. Opdelingen betyder, at mens planlagte ændringer (udflugtsdage, skoleskift, nye åbningstider mv.) varetages af kommunen
eller institutionen i de udviklede brugergrænseflader, varetages de ikke-
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planlagte/dag-til-dag-ændringer (aflysninger grundet sygdom, ny afsætningsadresse, forsinkelser mv.) af trafikselskabet i Planet-systemet. Idet trafikstyring og den daglige ændringshåndtering håndteres i Planet-systemet, kræves
kun minimal kompetenceopbygning i forhold til trafikselskabets medarbejdere.
Figur 40. Løsningsmodel 2: Anskaffelse af planlægningssystem
Kommune/institution
Brugergrænseflader

Fast rutekørsel
planlægningssystem

Ændringshåndtering
(planlagt)
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Ændringshåndtering
(ikke-planlagt)

Planet

Vognmandskobling
Trafikselskaberne

Kommune/institution

I løsningsmodellen er det trafikselskabet, der står for al it-understøttelse og
hermed ejer systemerne, men det er stadig kommunen, der håndterer processen, hvis den ønsker det. Forskellen er, at der nu er en it-understøttelse,
der kan automatisere og optimere mange af de kommunale processer. For
det første kan planlægningsprocessen optimeres, idet kommunen eller institutionen kan tilgå en behovstilpasset brugergrænseflade med en underliggende planlægningsmotor, der udregner og optimerer ruter – også på tværs
af kommuner. For det andet kan kommunen eller institutionen nemt håndtere
planlagte ændringer i kørslen gennem samme brugergrænseflade, hvorved
der foretages en genberegning af ruterne.
I praksis kan det tilrettelægges således, at der er én brugergrænseflade til
institutioner, én til skoler og én til superbrugere målrettet kommunale kørselskontorer og trafikselskaberne. Sidstnævnte vil have rettigheder til at ændre i de planlagte ruter, hvis der eksempelvis skal tages højde for andre faktorer.
Effektiviseringspotentialer omkring optimering af ruteplanlægningen sikres i
denne model, idet planlægningsalgoritmen for det første er baseret på flådestyringsprincippet med garantibiler, og for det andet beregner optimeringen af
ruter på tværs af kommunale skel. I den forbindelse vil udbuddene også kunne tilrettelægges bedre, da der kan udbydes mere komplette pakker til vogn7
mændene, der derfor vil få bedre udnyttelse af deres vogne.

7

Eksempelvis kunne der tidligere udbydes en rute i udkanten af Brønderslev Kommune, der
skulle køres kl. 7-9 og igen kl. 13-15. Med det nye værktøj vil ruterne eksempelvis kunne optimeres, så der udbydes de to ture i Brønderslev Kommune sammen med en aktivitetscenterrute i
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Ydermere vil løsningsmodellen sikre samordning mellem de rutebaserede og
de variable kørselsordninger, idet begge kørselstyper håndteres og kan optimeres i samme system.
Løsningsmodellen vil forudsætte, at der anskaffes et planlægningssystem og
udarbejdes brugergrænseflader og tekniske grænseflader til Planet-systemet.
Denne it-investering bæres af trafikselskaberne, der også står for den daglige
drift af systemet. Hvorvidt der anskaffes et full-service-planlægningssystem,
der indeholder de nødvendige brugergrænseflader, eller der anskaffes en
backoffice-planlægningsmotor og udvikles brugergrænseflader til denne, bør
bero på et udbud af løsningen. Det er Deloittes vurdering, at der findes flere
mulige leverandører i markedet, der vil kunne levere en sådan løsning.
Arbejdsdelingen i løsningsmodellen lægger op til, at en større opgavemængde flyttes fra kommuner til trafikselskaber. Modellen giver dog også en vis
valgfrihed i forhold til planlægning af ruterne. Kommunen kan således ændre
i valgte ruter og sætte særforhold op i grænsefladen til superbrugere. Planlægningssystemet skaber en transparens overfor kommunerne, idet de har
mulighed for at få det fulde overblik over ruter og selv påvirke ruteplanlægningen, hvor det er nødvendigt. De ikke-planlagte ændringer foretages dog af
trafikselskaberne.
I overvejelserne om løsningsmodel er det vigtigt at tage følgende tre opmærksomhedspunkter i betragtning. For det første skaber løsningsmodellen
gode muligheder for tværgående kundebetjeningsløsninger, der bør tænkes
ind i de nuværende digitaliseringsprojekter, for at så mange processer som
muligt automatiseres herigennem. For det andet vil løsningsmodellen afføde
et større anskaffelses- og udviklingsprojekt i trafikselskaberne, der bør påbegyndes indenfor kort tid. En hensigtsmæssig finansieringsmodel herfor bør
ligeledes findes hurtigst muligt. For det tredje er det usikkert, hvorledes en
licensbetalingsaftale i forhold til PLANit vil se ud i denne løsningsmodel, når
der overføres et stort antal personture til Planet-systemet, ligesom der vil
være ukendte omkostninger ved opsætning og udvikling af nye parametre i
Planet til håndtering af den faste rutekørsel.
Løsningsmodellen kræver en stor indsats fra trafikselskaberne og fra FlexDanmark i særdeleshed, idet en ny systemanskaffelse er et stort projekt i den
nuværende organisering. Dog sørger modellen for, at trafikselskabernes
kompetencer i Planet bliver optimalt udnyttet ved også at afvikle den faste
rutekørsel heri. Det er afgørende for en succesfuld implementering, at projektet gennemføres trinvis med tæt inddragelse af såvel trafikselskaber som
kommuner.
Løsningsmodellen understøtter realisering af potentialet i vognmandspriserne
gennem fælles udbud og vil herudover sikre gevinster gennem optimering af
ruteplanlægning på tværs af kommuner. Løsningsmodellen er udarbejdet ud

nabokommunen Frederikshavn, der ligger kl. 10-12 og igen kl. 16-18. Det er antagelsen, at
sådanne pakker vil skabe mere sikkerhed for vognmændene, der vil byde ind med lavere priser,
idet de kan opnå større dækning på vognen.
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fra den antagelse, at trafikselskaberne bør investere i systemunderstøttelse
af området, hvis der er stor sikkerhed for, at de i fremtiden skal varetage
store dele af den faste rutekørsel i eget regi.
Det er Deloittes estimat, at løsningsmodel 2 vil kræve en samlet investering i
8
størrelsesordenen 40-70 mio. kroner i trafikselskaberne. Investeringssummen vil være afhængig af antallet af licenser, der skal indkøbes, hvilket bestemmes af antallet af kørsler, der skal varetages, hvorfor investeringsspændet er sat relativt stort.
Løsningsmodellen vil være parat til implementering/udrulning efter omkring
2½ år. Det er Deloittes vurdering, at risikoprofilen ved implementering af løsningsmodel 2 er over middel. Særligt skal der risikomæssigt i implementeringen være fokus på interessenthåndtering og -involvering, især i forhold til den
kommunale brugergruppe og i forbindelse med udvikling af snitflader til det
nuværende Planet-system.
Figur 41. Omkostninger, tidsplan og risici ved løsningsmodel 2
Investeringer (mio. kr.)
Projektaktivitet
Kravspecifikation og udbud

Tidsplan

Min. Maks.
2

4

10

15

Udvikling af
brugergrænseflader

5

10

Udvikling af integration
mellem nyt system og Planet

4

8

Fælles ressourceregister

1

3

Ny fælles udbudsportal

2

3

Idriftsættelse

4

8

Driftsmiljø

2

3

Projektledelse

2

4

Implementering

8

12

40

70

Ruteplanlægningssystem

I alt

0

12

24

36

48 mdr.

Risici

Risikokategori
Organisatoriske forhold

1 – Høj

2

3

X
X

Interessenter
Samlet

5 – Høj

X

Tekniske løsninger
Leverandør

4

X

X

8

Investeringsestimatet er Deloittes vurdering og er baseret på Deloittes erfaringer fra tidligere
projekter, oplysninger og data fra de skandinaviske trafikorganisationer samt dialog med FlexDanmark.
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7.4.3.

Ad 3) Bedre kundebetjening bør være et it-mæssigt
indsatsområde

Trafikselskaberne har i sin nuværende it-projektportefølje stort fokus på at
skabe bedre kundebetjening gennem blandt andet digitale selvbetjeningsløsninger på internettet og mobilen samt kundeadvisering gennem sms og call9
back (se afsnit 7.3). Det er dog kun en begrænset kundebetjening, der lægges op til i de igangværende projekter, hvor blandt andet den faste rutekørsel
ikke er inkluderet. Det er Deloittes vurdering, at trafikselskaberne med fordel
kan arbejde mere med kundebetjening som et indsatsområde fremadrettet,
idet der ligger store gevinstpotentialer heri. Ligeledes vil det være i tråd med
statens digitaliseringsstrategi. Der bør dog naturligvis tages højde for målgruppens it-modenhed i en sådan investering, hvorfor løsninger bør tilpasses
de enkelte kørselsordninger.
En forudsætning for at kunne tilbyde sine kunder forskellige selvbetjeningsog informationstjenester er, at der er etableret et samlet kunderegister, der
kan håndtere relationer og transaktioner mellem trafikselskabet og kunden.
Disse kundedata skal være standardiserede og entydigt definerede, førend
de kan anvendes i udviklingen af tjenester til kunderne. Anskaffelse af et
fælles kundemodul (CRM) udgør således fundamentet for at kunne skabe
optimal kundebetjening både nu og i fremtiden.
En sådan løsning kan blandt andet skabe forudsætning for følgende funktionaliteter.
Tabel 23. Funktionalitet ved kundemodul
Funktionalitet

Beskrivelse

Vedligeholdelse af
kontaktdata

Kunden (og pårørende) kan vedligeholde kontakt,
adresse og stamdata og få overblik over visitation og
tidligere ture.

Turbestilling

Kunden (og pårørende) kan bestille ture via
app/kundeportal/borger.dk.

Advisering på valgt medie

Kunden (og pårørende) kan modtage mail, sms eller
voice-besked med turbestillingsoplysninger samt
varsling 24 timer samt 15 minutter før afhentning.

Aflysning

Kunden (og pårørende) kan give besked om sygdom
og andre afvigelser, der kan indgå i justering af kørselsplanlægning.

Advisering om afvigelser/
forstyrrelser

Muligheden for advisering af slutbrugeren muliggør
sidste-øjebliks-tilpasninger af kørselsafviklingen.

På nuværende tidspunkt foretager trafikselskaberne en analyse af mulige
løsninger for at skabe et nyt kundemodul gennem ekstern bistand. Resultaterne af analysen bliver præsenteret i sommeren 2013. Der er dog endnu

9

I sommeren 2013 vil det dels være muligt at benytte borger.dk og en mobilapplikation til turbestilling for ordningerne Flextur og individuel handicapkørsel, dels være muligt at sende adviseringsbeskeder per sms eller callback til alle kunder i ordninger med variabel kørsel.
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ikke fundet finansiering til de efterfølgende faser: udbud og anskaffelse af et
kundemodul. Det er Deloittes vurdering, at prioriteringen af digital kundebetjening bør fastholdes, og at der bør gives større sikkerhed for finansieringen
af projekterne indenfor en kortere årrække.
Hovedfokus for et sådant indsatsområde er at skabe et velfungerende kundemodul med veldefinerede og standardiserede kundeobjekter, og at der
tænkes kundebetjening på tværs af variabel og rutebaseret kørsel på længere sigt. Løsningen skal selvsagt tænkes i sammenhæng med det nuværende
systemkompleks, især Planet. Det vurderes, at der findes en lang række
leverandører, der vil kunne tilbyde et kundemodul – enten som standardprodukt (fx Microsoft CRM) eller specialudviklet.
Det er Deloittes estimat, at implementeringen af en kundemodelløsning vil
kræve en investering i størrelsesordenen 10-15 mio. kroner og vil være parat
10
til implementering/udrulning efter omkring 1½ år. Det er Deloittes vurdering,
at risikoprofilen ved implementering er under middel.
Figur 42. Omkostninger, tidsplan og risici ved kundemodulløsningen
Investeringer (mio. kr.)
Projektaktivitet

Tidsplan

Min. Maks.

Kravspecifikation og udbud

1

2

Udvikling af kundemodul

4

6

Særligt elevmodul til
selvbetjening

3

4

Tilpasning af nuværende
løsninger til at inkludere
fast rutekørsel

2

3

10

15

I alt

0

12

24 mdr.

Risici

Risikokategori

1 – Lav

2

Organisatoriske forhold

X

Tekniske løsninger

X

Leverandør

3

4

5 – Høj

X

Interessenter

X

Samlet

X

En investering i et samlet kundemodul med det formål at skabe bedre kundedialog er en forudsætning for blandt andet effektiviseringsbesparelser i form
af driftsoptimering, hvilket gennemgås i afsnit 9.4.

10

Investeringsestimatet er Deloittes vurdering og er baseret på Deloittes erfaringer fra tidligere
projekter, oplysninger og data fra de skandinaviske trafikorganisationer samt dialog med FlexDanmark.
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7.5.

Sammenfatning

Behovsstyret befordring er et komplekst forretningsområde, der kræver den
rette it-understøttelse for dels at kunne imødekomme forventningerne fra
kunderne, dels at sikre effektiv opgavevaretagelse. Kapitlet har vist, at den
nuværende it-systemsuite med Planet som kernesystem er velfungerende og
understøtter den variable kørsel tilfredsstillende. Ligeledes vil systemet kunne håndtere en gradvis øget kørselsvolumen på baggrund af den nuværende
tekniske platform og de standardiserede grænseflader, der er udviklet. Det er
derfor Deloittes anbefaling at fastholde Planet som system til varetagelse af
den variable kørsel.
Planet-suiten er skræddersyet til den variable kørsel og understøtter derfor
ikke den rutebaseret kørsel tilstrækkeligt. Spotmarkedslogikken, som Planet
bygger på, er ikke velegnet til fast rutekørsel, der i højere grad bør baseres
på et flådestyringsprincip. Det er derfor Deloittes anbefaling, at der anskaffes
et system til planlægning og optimering af den rutebaserede kørsel. Det skyldes, at der i en centraliseret model med øget kørselsvolumen i trafikselskaberne vil være behov for automatisering af de processer særligt omkring
ændringshåndtering, der i dag foretages manuelt i både trafikselskaber og
kommuner. Deloitte har opstillet to mulige løsningsmodeller for en sådan itunderstøttelse. Den første baserer sig på, at den enkelte kommune selv anskaffer et it-system til understøttelse af fast rutekørsel, der kobles til Planetsystemet gennem en SUTI-standardiseret grænseflade. Den anden løsningsmodel indebærer en samlet systemanskaffelse i trafikselskabsregi, der
stilles til rådighed for kommunerne gennem tilpassede brugergrænseflader.
Valg af løsningsmodel vil bero på, hvilken rolle trafikselskaberne henholdsvis
kommunerne forventes at varetage fremadrettet.
Det er yderligere Deloittes vurdering, at investering i et kundemodul og øget
kundedialog vil skabe fundamentet for at kunne høste gevinster gennem
blandt andet driftsoptimering, samtidig med at kunderne vil opleve det som
en stigning i serviceniveau. En investering i selvbetjeningsløsninger gennem
kundemodulet vil ligeledes være i tråd med statens digitaliseringsstrategi.
Det er Deloittes vurdering, at de største fordele opnås ved en kombination af
løsningsmodel 2 og anskaffelse af et kundemodul. En målarkitektur for en
sådan investering er forsøgt illustreret i figuren herunder.
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Figur 43. Målarkitektur baseret på Deloittes anbefalinger
Variabel kørsel
Bestillingsmobilapplikation
Bestillingsmobilapplikation

Turbestilling.dk
(kommunal
befordring)

SMSadvisering

Adresser

U
d
b
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Produkter

Planet P6
(superbruger
UI)

Skole UI

Planlægning
fast rutekørsel

Institution
UI

Superbruger UI

Ændringshåndtering
(planlagt)

Personture (kobling)
Adresser
Produkter

Kundedatabase
Kundebetjening

Turbestilling.dk
(patientbefordring)

Brugergrænseflader

Mailadvisering
Callbackadvisering

Fast rutekørsel

Afvikling

Afregning

Ændringshåndtering
(ikke-planlagt)

Planlægning
variabel kørsel

Vogndatabase
Interne systemer

Vognmandssystem
Eksterne systemer
Ny komponent

Eksisterende komponent

Det er Deloittes vurdering, at løsningsmodellerne er afgørende for, at trafikselskaberne særligt på den faste rutekørsel og ved en markant øget kørselsvolumen på effektiv vis kan varetage den daglige driftsopgave og sikre, at der
opnås driftsoptimeringsgevinster gennem eksempelvis færre forgæves kørsler, reduceret servicetid og højere samkørselsgrad.
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8. Styringsinformation

Kapitlets indhold:
 8.1 Trafikselskabernes
nuværende styringsinformationspakker
 8.2 Hovedelementer for
standardiseret styringsinformation
 8.3 Forslag til design af
styringspakke
 8.4 Forudsætninger for
realisering
 8.5 Sammenfatning

Trafikselskaberne har mulighed for at tilbyde kommuner og
regioner detaljeret styringsinformation for den offentlige
befordring, men i dag er denne information ikke standardiseret, og den mangler fokus på de væsentligste nøgletal.
Udvikling af styringsinformation kan potentielt skabe mulighed for reduktion af de samlede udgifter til kommunal
visiteret befordring. I dette kapitel præsenterer Deloittes sit
bud på, hvad en styringsinformationspakke bør indeholde,
og hvordan den kan se ud.
Det er Deloittes erfaring, at der i de enkelte kommuner mangler information
og viden om egne udgifter og aktiviteter på befordringsområdet set i forhold til
andre kommuner, herunder hvordan serviceniveau og visitationspraksis påvirker udgifterne. Det gælder både for kommuner, der selv har indgået aftaler
med bestemte leverandører, og for kommuner, der samarbejder med trafikselskaberne. Forskellene i brugerfrekvens og udnyttelse vurderes kun i mindre grad at afspejle bevidste valg på ledelsesniveau, men i højere grad at
skyldes variation i den etablerede kommunale visitationspraksis. Deloittes
tidligere gennemførte analyse viste, at der var en betydelig udgiftsvariation
på tværs af kommuner indenfor befordringsområdet, ofte med en faktor 5-10
forskel mellem de billigste og de dyreste kommuner.
Det er Deloittes vurdering, at fraværet af adækvate løsninger, der kan biddrage med nødvendig styringsinformation, er medvirkende til at skabe betydelige forskelle i aktivitetsniveau mellem kommunerne, blandt andet grundet
manglende transparens på tværs af kommuner, og at der på centralt ledelsesniveau i kommunerne kan mangle opmærksomhed omkring udgifter til
visiteret personbefordring.
Mulighederne for at tilrettelægge en hensigtsmæssig udgiftsstyring beror
således på, at der foreligger et fyldestgørende ledelsesinformationsmateriale,
hvor udgifter og nøgletal kan følges over tid og i forhold til andre kommuner
både aggregeret og for de enkelte befordringsordninger. En forudsætning
herfor er, at trafikselskaberne modtager den nødvendige information fra alle
kommuner.
Deloitte foreslår således, at der indføres en model, hvor alle kommuner forpligtes til at sende oplysninger om udgifter til trafikselskaberne. Det kan med
fordel foregå gennem vognmanden, der gennem udbud kan forpligtes til at
videregive denne information til både kommune og trafikselskab. Ligeledes
forpligtes trafikselskabet til at stille relevant styringsinformation til rådighed for
alle kommuner. På den måde skabes en gensidig forpligtelse, der gælder
uanset forholdet mellem kommune og trafikselskab.
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8.1. Trafikselskabernes nuværende
styringsinformationspakker
Trafikselskabernes produktionsdata indeholder allerede i dag detaljeret information om økonomi og aktiviteter. Trafikselskaberne tilbyder da også et
overblik over udvalgte data til enkelte kommuner. Dette har ofte karakter af
en PowerPoint eller et Excel-ark og varierer meget fra trafikselskab til trafikselskab. I disse informationspakker er fokus typisk på antallet af rejser, antallet af forsinkelser, prisen per tur, omvejskørsel og forgæves kørsel. Derudover kan informationspakkerne også indeholde data om samkørsel og kædekørsel, rejselængde og omvejskørsel.
Mulighederne for datafremstillingen afhænger af den valgte registreringsramme og ensartetheden i dataindsamlingen. Typisk præsenteres kun den
enkelte kommunes data og eventuelt udviklingen heri. Der er således ikke
fokus på benchmarking på tværs af kommunerne.
I den nuværende datastruktur registreres en særlig rejsetype, der er tilknyttet
en specifik betaler i den enkelte kommune, når der bestilles en tur. Denne
rejsetype kan være meget overordnet såsom læge/speciallæge eller meget
specifik såsom Solhjemmet. Det er den enkelte kommune, der bestemmer,
hvilke rejsetyper det skal være muligt at vælge mellem. Dette afhænger typisk af kommunens organisering, idet rejsetypen knyttes til en specifik betaler. Bestilles eksempelvis en tur under læge/speciallæge-rejsetypen, faktureres kommunens ansvarlige forvaltning for dette område, mens det for andre
bestillinger er det enkelte aktivitetscenter, der skal modtage regningen. Konsekvensen af denne datastruktur bliver, at det er meget vanskeligt at sammenligne disse tal på tværs af kommuner.
Trafikselskaberne har ikke i dag en standardiseret måde at levere denne
information på. Ligeledes varierer fremstillingsformen og valget af relevante
nøgletal mellem kommunerne.
Figur 44 herunder viser et eksempel fra Sydtrafiks styringsinformation til
Aabenraa Kommune, der er fokuseret på aktivitetsniveau, pris og rejselængde. Figur 45 viser en side fra en tilsvarende rapport fra Movia til Holbæk
Kommune, der præsenterer omkostninger fordelt per kørselsordning over tid.
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Figur 44. Eksempel på styringsinformation til Aabenraa Kommune

Figur 45. Eksempel på styringsinformation til Holbæk Kommune
(en udvalgt side fra den pågældende præsentation på 11 sider)
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Det kan således konkluderes, at der ikke anvendes ensartet praksis for levering af styringsinformation på tværs af trafikselskaber. Ligeledes viser oven11
stående eksempler, at 1) de anvendte KPI’er ikke er standardiserede, 2) de
12
enkelte ordninger ikke udspecificeres og 3) der ikke på nuværende tidspunkt benyttes benchmarking.

8.2. Hovedelementer for standardiseret
styringsinformation
På baggrund af erfaringer samt observationer i det foregående afsnit vurderer Deloitte, at der er behov for at udarbejde en styringsinformationspakke,
der kan benyttes på tværs af trafikselskaber og kommuner, og som kan skabe den nødvendige transparens og opmærksomhed på området for visiteret

11

KPI står for key performance indicators og er de målepunkter, en afrapportering baseres på.

12

Parametrene er for generiske, eksempelvis bør ”kommunal kørsel” udspecificeres yderligere,
så der sikres et bedre sammenligningsgrundlag.
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personbefordring. Denne styringsinformation skal imødekomme følgende tre
forudsætninger identificeret i foregående afsnit:
1. Udspecificering på kørselsordninger, eventuelt knyttet til anvendt lovhjemmel.
2. Standardisering af relevante KPI’er på tværs af trafikselskaber.
3. Anvendelse af benchmarking.
Dette afsnit diskuterer disse tre hovedelementer og præsenterer Deloittes
forslag til, hvordan de kan imødekommes.

8.2.1.

Ad 1) Udspecificering på kørselsordninger

For at give kommunerne det fulde overblik bør styringsinformationen være
udspecificeret i forhold til hver enkelt kørselsordning. Der kan med fordel
tages udgangspunkt i den anvendte lovhjemmel for kørslen for at opnå en
relevant udspecificering, der ligeledes kan sammenlignes på tværs af kommuner. Eksemplet herunder viser styringsinformation fra Aalborg Kommune,
der tager udgangspunkt i lovgivningen.
Figur 46. Eksempel på styringsinformation fra Aalborg Kommune (kvartalsrapport)

Det er Deloittes vurdering, at en styringsinformationspakke bør indeholde en
række niveauer, der muliggør dels at få et generelt overblik over udgifter,
dels at gå i dybden med enkeltområder. Rapporten bør således bestå af en
række hovedelementer i en klar hierarkisk struktur. Strukturen bør baseres
på den datamodel, der anvendes ved registrering af turene, så der er trans-
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parens og sammenhæng i turregistreringer og den styringsinformation, kommunen efterfølgende modtager.

8.2.2.

Ad 2) Standardisering af relevante KPI’er

Der kan observeres store variationer i udgifter til den kommunale personbefordring på tværs af kommuner. En væsentlig forklaring herpå kan være, at
andelen af borgere, der er visiteret til ordningerne, varierer kraftigt, og at
udnyttelsen (antallet af ture) blandt brugerne tilsvarende varierer. Det er dog
ikke muligt i dag at finde forklaringen på disse variationer grundet fraværet af
relevant, tværgående styringsinformation. En forudsætning for at kunne skabe en sådan er, at der fastsættes en række standardiserede og stærke
KPI’er, kommunerne kan rapportere på.
Deloitte har tidligere defineret en række omkostningsdrivere for den offentlige
befordring i en empirisk udgiftsfunktion, der kan benyttes til formålet.
Figur 47. Omkostningsdrivere for udgifter per indbygger
Udgifter per
indbygger

Målgruppeandel

Brugerfrekvens

Udnyttelse

Turvarighed

Kr.

Målgruppe

Brugere

Antal ture

Antal min.

=
Indbyggere

x
Indbyggere

x
Målgruppe

x
Brugere

Kørselspris
Kr.
x

Antal ture

Antal min.

Flere af disse omkostningsdrivere udgør relevante KPI’er, som trafikselskaberne kan benytte i deres styringsinformation til kommuner.
Det centrale nøgletal med hensyn til økonomistyring indenfor den kommunale
befordring er udgifter per indbygger. Dette bør derfor udgøre startpunktet for
enhver styringsinformationsrapport og kan udspecificeres i relevante grafiske
fremstillinger over tid og per kørselsordning.
Udgiftsniveauet styres af en række bagvedliggende omkostningsdrivere som
vist i Figur 47. Målgruppeandel er blot udtryk for den demografiske virkelighed, hvorfor den ikke er relevant at have med som styringsinformation. De
resterende omkostningsdrivere er centrale for udgifterne til kommunal befordring og er derfor relevante KPI’er. Disse er beskrevet i tabellen herunder.
Relevante KPI’er
Udgifter per indbygger

Prisen til befordring per borger i den pågældende kommune.

Brugerfrekvens

Antallet af unikke brugere set i forhold til antallet af personer i den primære målgruppe.

Udnyttelse

Det gennemsnitlige antal kørsler beregnet som forholdet
mellem det samlede antal kørsler og det samlede antal
unikke brugere.

Turvarighed

Den gennemsnitlige turvarighed målt i minutter.

Kørselspris

Opgøres som de samlede udgifter divideret med det
samlede antal minutter, der er kørt.
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Det er Deloittes vurdering, at en styringsinformationspakke bør indeholde
ovenstående omkostningsdrivere som KPI’er. Det bør vurderes i samarbejdet
mellem trafikselskabet og dets kunder, hvorvidt det ligeledes skal være muligt
at rapportere på disse nøgletal i form af turpris og kilometerpris.

8.2.3.

Ad 3) Benchmarking

Det er Deloittes erfaring, at kommunerne mangler information om eget serviceniveau og visitationspraksis set i relation til andre kommuner. Benchmarking bør anvendes til at sikre, at der skabes en relation mellem kommunens
egne nøgletal og det nationale gennemsnit. Dette udgør grundlaget for at
kunne træffe beslutninger om indsatsområder for befordringen.
Hvordan en sådan benchmark sættes op er en afvejning i forhold til interesser og forhold. Deloitte foreslår, at der som standard etableres en national
benchmark, der viser gennemsnittet for de enkelte KPI’er på de specifikke
områder. Der kan efterfølgende etableres særlige benchmarks ud fra behov,
eksempelvis nabokommuner eller kommuner med ens geografi (for eksempel
udgør Københavns, Aarhus og Aalborg kommuner en mulig klynge, ligeledes
gør Læsø, Ærø og Samsø kommuner).
Det er essentielt, at det grundlag, hvorpå kommunerne sammenlignes, er det
samme. Det skal således sikres, at parametrene i benchmarken er de samme som dem for den kommune, der modtager styringsinformationsrapporten.
Et eksempel på, hvordan dette kan sikres, kan ses nedenfor.
Figur 48. Benchmarkingmetode
Udgifter per
indbygger
…
Specialundervisning
Kropsbårne
hjælpemidler
Kropsbårne
hjælpemidler

Lægekørsel

Lægekørsel

Individuel
handicapkørsel

Flextur
Kommune X

Individuel
handicapkørsel

Flextur
Benchmark

Som det kan ses af figuren, sammenlignes kommunens data kun med sammenlignelige data fra benchmarken. I figuren tages fast rutekørsel eksempelvis ikke med i benchmarken, fordi Kommune X ikke varetager fast rutekørsel.
Det er centralt, at der er stor transparens i, hvad benchmarken, som den
enkelte kommune sammenlignes med, består af.
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8.3. Forslag til design af styringspakke
I dette afsnit præsenteres et forslag til indhold i en forbedret rapportpakke,
der efter Deloittes vurdering vil kunne give kommunerne væsentlig bedre
styringsdata end hidtil, og som vil skabe bedre transparens samt mulighed for
ledelsesmæssigt fokus. En sådan rapportpakke skal på let og overskuelig vis
præsentere de vigtigste nøgletal for kommunal befordring og præsenteres i
en klar og overskuelig struktur, der sikrer, at den enkelte kommune har et
relevant overblik over egen performance over tid og sammenlignet med andre kommuner. Figuren nedenfor viser Deloittes forslag til en forside til en
styringsinformationspakke til kommunerne.
Figur 49. Eksempel på forside til styringsinformationspakke designet af
Deloitte
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Tabellerne opsummerer de vigtigste nøgletal.
Først i forhold til ændringen fra det
nuværende niveau til hhv. seneste kvartal og
seneste år (9). Dernæst udgifter per
indbygger udspecificeret på de enkelte
kørselsordninger (10).
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Ovenstående figur viser et overblik over de generelle omkostninger. Herefter
bør følge en udspecificering per kørselsordning. På den måde vil kommunen
kunne få overblik over, hvilke kørselsordninger der er mest og mindst omkostningstunge, og hvordan det kommer til udtryk i de enkelte udviklinger. På
den måde vil der eksempelvis kunne træffes beslutning om visitationspraksis,
hvis styringsinformationsrapporten viser, at der for en særlig kørselsordning
gives langt flere bevillinger end i sammenlignelige kommuner. Ligeledes vil
det kunne diskuteres, hvorvidt serviceniveauet bør justeres, hvis sammenligningen viser et særlig højt omkostningsniveau i forhold til benchmarken.
Det er således tanken, at en styringsinformationspakke indeholder nøgletal
for hver enkelt kørselsordning og eventuelt yderligere udspecificering, hvor
det er relevant.
Figur 50. Eksempel på opbygning af styringsinformationspakke
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Beskrivelse
Tabellerne opsummerer de vigtigste nøgletal.
Først i forhold til ændringen fra det
nuværende niveau til hhv. seneste kvartal og
seneste år (5a). Dernæst udgifter per
indbygger udspecificeret på de enkelte
kørselsordninger (5b).

Det er Deloittes vurdering, at ovenstående styringsinformationspakke vil kunne imødekomme kommunernes behov for dels transparens på tværs af
kommuner, dels øget opmærksomhed på befordringsomkostninger til benyttelse i den centrale kommunale ledelse.
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8.4. Forudsætninger for realisering
Den foreslåede styringsinformation i foregående afsnit vil kunne udvikles med
afsæt i trafikselskabernes eksisterende data, men der vil i et vist omfang
være behov for en række tiltag, førend rapportpakken kan realiseres. De to
vigtigste forudsætninger er:
1. Gensidig forpligtelse mellem kommuner og trafikselskaber.
2. Udarbejdelse af standardiseret datamodel.
Den første forudsætning er, at der etableres en gensidig forpligtelse mellem
kommuner og trafikselskaber, der ikke er afhængig af, i hvilken grad kommunen benytter trafikselskabet. Kommunerne forpligter sig til at sende oplysninger om udgifter og aktiviteter for den offentlige befordring ud fra den datamodel, parterne er blevet enige om. Dette kan med fordel gøres gennem tredjepart (vognmanden) ved, at der fastsættes krav i kommunens udbudsmateriale om, at vognmanden skal sende de beskrevne oplysninger til det regionale
trafikselskab. Trafikselskabet forpligter sig til at levere den specificerede styringsinformation i form af en rapportpakke til kommunerne i aftalte intervaller.
Det er Deloittes vurdering, at hvis kommunerne fremadrettet fortsat varetager
driftsopgaver på nogle befordringsopgaver, vil en fuldt dækkende styringsinformation forudsætte, at kommunerne (eller deres leverandører) forpligtes til
at fremsende grunddata ifølge en standardiseret datamodel.
Den anden forudsætning vedrører netop en sådan standardmodel. Deloitte
vurderer, at parterne bør træffe en fælles beslutning om udformning af en
standardiseret datamodel, som styringsinformationen baseres på. Beslutningen skal gælde samtlige trafikselskaber og udmøntes i alle kommuner, så der
etableres én standard for rapportering af styringsinformation. Herunder bør
det besluttes, hvor dybt de enkelte niveauer skal kunne udfoldes. Det er Deloittes vurdering, at der bør etableres en relation til lovhjemlen i alle dele af
datamodellen. I praksis handler tiltaget således om at opbygge et hierarki og
beslutte, hvilke og antallet af niveauer, således som det er forsøgt illustreret
herunder.
Figur 51. Eksempel på hierarkisk fremstilling af niveauer i datamodel
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Denne datamodel bør ideelt set implementeres i Planet-systemet, så styringsinformationspakken kan genereres automatisk ud fra de standardiserede
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parametre for de kommuner, hvis kørsel varetages af trafikselskaberne. Det
betyder i praksis, at der i Planet-systemet skabes en databaserelation mellem kørselsordning (ud fra det definerede datahierarki) og den rejsetype, der
vælges ved turbestilling i systemet. Det betyder ikke, at turbestillingsprocessen ændres, eller at der bliver flere felter at tjekke af. Koblingen mellem rejsetype og kørselsordninger i datamodellen skal kun foretages én gang ved
oprettelse af rejsetyperne for den enkelte kommune. En alternativ løsning er
at foretage udtrækkene og fordele de enkelte rejsetyper på kørselsordningerne efterfølgende i eksempelvis et dynamisk regneark eller en business intelligence-løsning.
Når den valgte datamodel er implementeret, skal de nuværende data i systemet kobles til denne. Det er en slags datavaskproces, hvor hver enkelt
rejsetype gennemgås og kobles til de udvalgte niveauer i datamodellen. Til
sidst testes og udrulles den nye styringsinformationspakke, først i en række
pilotkommuner og dernæst nationalt.
Det er Deloittes vurdering, at selve implementeringen af en sådan løsning vil
tage omkring en måned afhængigt af valg af metode.

8.5. Sammenfatning
Det er Deloittes vurdering, at bedre styringsinformation vil kunne styrke
kommunernes grundlag for at fastlægge serviceniveau og visitationspraksis
med afsæt i bevidste valg og prioriteringer og under inddragelse af kendskab
til udgifter og nøgletal i andre kommuner. På den måde kan udgifter til den
kommunale befordring harmoniseres på tværs af kommuner, idet der skabes
transparens i forhold til relevante nøgleområder.
Kommuner, der anvender trafikselskabernes løsninger, vil umiddelbart kunne
drage nytte af en sådan rapportpakke. Kommuner, der ikke benytter trafikselskaberne, kan forpligtes til at fremsende grunddata til trafikselskaberne baseret på en standardiseret datamodel.
Bedre styringsinformation udløser naturligvis ikke i sig selv effektiviseringer,
men skaber bedre grundlag for, at der kan træffes udgiftsbesparende beslutninger. Dette afsnit giver Deloittes bud på en styringsrapport, der kan imødekomme de identificerede behov.
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9. Businesscases og
implementering

Kapitlets indhold:
 9.1 Tre grundmodeller
 9.2 Opgaveflytning til
trafikselskaber
 9.3 Prisharmonisering
 9.4 Yderligere effektiviseringstemaer
 9.5 De økonomiske effekter – businesscases
 9.6 Implementeringsmæssige forudsætninger og
investeringer
 9.7 Følsomhedsvurderinger
 9.8 Sammenfatning

Det er i de foregående afsnit beskrevet, hvilke muligheder
en forøgelse af kørselsvolumen i regi af trafikselskaberne
har for reduktion i de administrative omkostninger og tilrettelæggelse af den faste rutekørsel, samt hvordan den kundevendte service og den rutebaserede kørsel organisatorisk og it-mæssigt kan understøttes. I dette kapitel præsenteres tre grundlæggende modeller for den fremtidige varetagelse af flextrafikken, og hvilke effektiviseringsmuligheder modellerne rummer. Med afsæt i grundmodellerne og
effektiviseringsmulighederne er de samlede økonomiske
effekter og nødvendige investeringer kvantificeret.
I dette kapitel præsenteres med afsæt i analyserne i de foregående kapitler
en række mulige løsningsscenarier, og der opstilles businesscases for hver
af disse i form af estimater for gevinstrealisering i hvert af scenarierne. I
businesscaseberegningerne indgår både effekten af overførsel af opgaver til
trafikselskaberne og effekterne af lokale løsninger i de enkelte kommuner.
Der sondres igennem kapitlet mellem initiativer, der virker via effekt på lavere
aftalepriser, og tiltag, der virker via driftsoptimering af kørslen.

9.1. Tre grundmodeller
I dette afsnit præsenteres tre grundmodeller for den fremtidige organisering
af offentlig visiteret befordring. De tre modeller udspringer af forskelligt reguleringsmæssigt og institutionelt setup og heraf følgende opgavedeling mellem
kommuner og trafikselskaber. Modellerne medfører dermed forskellige muligheder for at realisere potentialer i regi af kommuner og trafikselskaber.
Hvilken af grundmodellerne, der bør lægges til grund for den videre proces,
vil bero på en vurdering af mulighederne for at fremme de beslutninger, der
er nødvendige for at realisere de nødvendige effektiviseringsgevinster, og
hvor hurtigt denne realisering kan ske.
Den første model er en kundemodel. Den bygger på, at kommunerne frivilligt kan vælge, om de vil lægge kørslen over i trafikselskaberne. Kundemodellen er som sådan status quo i forhold til det nuværende lovgrundlag og de
eksisterende institutionelle rammer. I kundemodellen vil det som udgangspunkt være op til den enkelte kommune, hvordan kørslen tilrettelægges, og
hvordan der opnås effektivisering af kørslen, herunder om kommunen vil
overføre opgaven til trafikselskaberne eller foretage en optimering i eget regi.
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Den anden model er en aftalemodel. Den bygger på, at regeringen og KL
aftaler principper, mål og konkrete initiativer, der kan understøtte realisering
af effektiviseringsgevinster. En række forskellige aftaletemaer kan indgå i
aftalen, herunder at kommunerne enten forpligter sig til i højere grad at bruge
deres trafikselskab eller selvstændigt sikrer en effektivisering af kørslen. I
aftalemodellen kan der stilles krav om, at der udvikles et solidt koncept for
den rutebaserede kørsel, inklusive finansiering af yderligere it-understøttelse.
Mulighederne for at sikre maksimal potentialerealisering ved en aftalemodel
forudsætter efterlevelse af nogle klare forpligtigelser for de kommuner, der
ikke ønsker at lade trafikselskaberne stå for varetagelsen af kørslen. Disse
forpligtigelser kan eksempelvis være krav om, at kommunen skal samordne
udbud på tværs af forvaltninger, og at der skal findes en samlet model for
organisering af ansvaret for kørselsplanlægning og -afvikling. Den nærmere
tilgang til konkretisering og udSamlet udfaldsrum – ni mulige scenarier
møntning af samt opfølgning på
Fast/rute
Variabel
sådanne forpligtigelser er ikke
Kundemodel
behandlet yderligere i denne
Ni grundlæggende
scenarier
Aftalemodel
analyse.
Koordineret
model
Den tredje model er en koordineret model. I en sådan model
lovgives der om, at den offentlige
Seks relevante scenarier
visiterede befordring skal lægges
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over i trafikselskaberne, svarenScenarie 1
Kunde
Kunde
de til hvad der gælder for den
Scenarie 2
Kunde
Aftale
individuelle handicapordning i
Scenarie 3
Aftale
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dag. Dette vedrører som miniScenarie 4
Kunde
Koordineret model
mum opgaven med at udbyde
Scenarie 5
Aftale
Koordineret model
Scenarie
6
Koordineret
model
Koordineret
model
den offentlige visiterede befordring og indgå aftaler med
vognmænd. Derimod kan de opgaver, der er forbundet med planlægning og
styring af kørsel, varetages i regi af kommunen eller trafikselskabet eller en
kombination heraf. Den koordinerede model kan ligesom aftalemodellen stille
krav til trafikselskaberne om, at der findes et solidt koncept for den rutebaserede kørsel, inklusive finansiering af yderligere it-understøttelse.

De tre grundmodeller kan kombineres forskelligt for henholdsvis den variable
og den rutebaserede kørsel. Interessen knytter sig primært til de seks scenarier, der fremgår af oversigten ovenfor. Scenarier, hvor der indføres mere
bindende regulering for rutebaseret kørsel end for variabel kørsel, fremstår
ikke som relevante løsningsmodeller.

9.2. Opgaveflytning til trafikselskaber
Det samlede antal personture i de kommunale befordringsordninger blev i
kapitel 3 estimeret til 13,7 mio. ture i 2012 (eksklusive den åbne Flextur og
individuel handicapkørsel). Heraf varetages cirka 3,0 mio. personture i trafikselskaberne, mens cirka 10,7 mio. varetages i kommunalt regi.
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Samlet set udgør de i alt 13,7 mio. personture en udgiftsvolumen på cirka 2,3
mia. kroner, hvoraf de 0,4 mia. kroner administreres af trafikselskaberne. Det
tidligere estimerede effektiviseringspotentiale på cirka 430 mio. ved flytning af
kørsel til trafikselskaberne knytter sig til den udgiftsbase på cirka 1,8 mia.
kroner, der ligger i kommunerne – det estimerede potentiale modsvarer således en udgiftsreduktion på 23 procent, svarende til den gennemsnitlige estimerede prisforskel. Den største del af potentialet, cirka 80 procent, skønnes
at vedrøre rutebaseret kørsel.
Den væsentligste årsag til, at trafikselskaberne opnår væsentlig lavere kørselspriser vurderes at være større udbudsvolumen samt bedre specialistkompetencer i forhold til udbud af trafikopgaver, idet sidstnævnte er en kerneopgave for trafikselskaberne.
Siden opgørelsestidspunktet i 2009 er der frem til 2013 overgået kørsel fra
kommunerne til trafikselskaberne svarende til yderligere 4 procentpoint, således at trafikselskaberne har en opgaveandel på 23 procent i 2013. Det oprindeligt estimerede potentiale på 436 mio. kroner skal således justeres for den
kørsel, der er overgået til trafikselskaberne siden 2009. Den yderligere kørsel
i trafikselskaberne svarer til, at der i 2013 er realiseret knap 30 mio. kroner af
det beregnede potentiale. Der arbejdes derfor i det følgende med et justeret
potentiale på godt 400 mio. kroner.

9.3.

Prisharmonisering

Opgørelser fra FlexDanmark har vist, at der er variationer i de realiserede
kørselspriser mellem trafikselskaberne på 10 til 15 procent. De realiserede
kørselspriser (pris per direkte rejseminut) i de enkelte trafikselskaber i 2012
fremgår af figuren nedenfor. Kørselspriserne er for den kørsel, der varetages
13
i trafikselskaberne og registreres i FlexDanmark.

13

Eksempelvis er Movias faste rutekørsel således ikke medregnet, da den ikke afvikles i Planet-systemet og derfor ikke er registreret i FlexDanmark .
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Figur 52. Forskelle i realiserede kørselspriser i trafikselskaberne, 2012
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Kilde: FlexDanmark.
Note: Figuren viser udviklingen i den samlede trafik. Der foreligger ikke opgørelser fra trafikselskaberne, der sondrer skarpt mellem variabel og rutebaseret kørsel. Bortset fra NT er
det overvejende variabel kørsel, der varetages i trafikselskaberne. I øvrigt kan det oplyses, at de realiserede kørselspriser i de enkelte ordninger ligger indenfor et tæt spænd,
hvor specialundervisning har de højeste realiserede kørselspriser. Dette fremgår af figur
5.1 i den tidligere rapport Kortlægning og analyse af befordringsordninger, 2012.

Hvis alle trafikselskaberne kunne opnå kørselspriser på niveau med NT og
Midttrafik, der ligger lavest, ville der kunne realiseres et yderligere potentiale
for kørslen i trafikselskaberne. En fuldstændig harmonisering til det laveste
prisniveau er næppe realistisk, så i beregningerne forudsættes en reduktion
svarende til halvdelen af den nuværende forskel. Dette kan ses som en fortsættelse af den tendens til indsnævring af prisforskellene, der er sket igennem de senere år (se kapitel 3). Provenueffekten af prisharmonisering udgør
op til cirka 60 mio. kroner, når al kørsel foregår i trafikselskaberne. Hvis trafikselskaberne har mindre kørsel, vil potentialet fra prisharmonisering være
mindre. Effekten af prisharmonisering er i figuren nedenfor delt op på de
enkelte kørselstyper.
Figur 53. Provenueffekt af prisharmonisering mellem trafikselskaberne
(mio. kroner)
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Det samlede effektiviseringspotentiale ved overførsel af kørsel til trafikselskaberne og prisharmonisering vil dermed udgøre cirka 465 mio. kroner.

9.4. Yderligere effektiviseringstemaer
Foruden potentialet ved omlægning af kørsel til trafikselskaberne og prisharmonisering i trafikselskaberne analyseres i dette afsnit en række supplerende
effektiviseringstemaer. Fælles for effektiviseringstemaerne er, at de (per definition) virker via lavere aftalepriser eller øget driftsoptimering – eller begge
dele.
Ved bedre kørselstilrettelæggelse og bedre planlægning af udbud vil kørslen
blive mere attraktiv for vognmanden, hvorfor det må forventes, at vognmanden byder med bedre aftalepriser på den udbudte kørsel.
Når kørselsvolumen i trafikselskaberne stiger, og der implementeres bedre itunderstøttelse, kan kørslen optimeres yderligere. En større kørselsvolumen
giver øget mulighed for at ruteoptimere og samkøre, mens bedre it-understøttelse giver mulighed for bedre samordning af rutebaseret og variabel
kørsel samt bedre kundebetjeningsløsninger. Optimeringspotentialerne omfatter 1) optimeret fremkørsel, 2) reduceret servicetid, 3) færre forgæves
kørsler og 4) øget samkørsel.
Figur 54. Effektiviseringspotentialer i trafikselskabsregi

Fremkørsel
(tom bil)
1.
2.

Reduceret fremkørselstid
Færre forgæves kørsler

Servicetid
(afhentning)
3.

Reduceret
servicetid

Kørsel

4.

Servicetid
(aflevering)

Højere
samkørselsgrad

Figuren ovenfor viser en typisk vogntur, hvor en vognmand kører til afhentningssted (fremkørsel), hjælper kunden ind i bilen (servicetid – afhentning),
kører kunden til bestemmelsessted (kørsel) og til sidst hjælper kunden ud af
bilen (servicetid – aflevering).
De forskellige tiltag, der analyseres, omfatter samordning af kommunale udbud, bedre planlægning, reduceret fremkørsel, færre forgæves kørsler, reduceret servicetid og højere samkørselsgrad. Figuren nedenfor illustrerer de to
transmissionsmekanismer og de enkelte tiltag.
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Figur 55. Oversigt over yderligere effektiviseringer
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Hver effektiviseringsløftestang analyseres særskilt nedenfor.

9.4.1.

Samordning af udbud

Kommunerne kan opnå lavere aftalepriser ved at samordne udbud på tværs
af forvaltninger og institutioner og kan dermed opnå en større volumen i udbuddene. Denne øvelse er et alternativ til at overdrage opgaven til trafikselskabet og er derfor ikke relevant for den kørsel, der allerede udbydes via
trafikselskaberne.
Almindelig praksis i kommunerne i dag er, at forvaltningerne og i nogle tilfælde institutionerne udbyder kørslen uafhængigt af de øvrige forvaltninger og
institutioner. Ved at samordne udbuddene indenfor en kommune kan der
opnås en større volumen, hvorved tilbuddet bliver mere attraktivt for vognmændene, og der kan opnås skalaeffekter. Desuden kan der realiseres et
potentiale fra bedre samordning af kørsel til forskellige institutioner og på
tværs af forvaltninger. Endelig kan der i tilknytning til bedre koordinering af
udbud eventuelt etableres mere effektive organisationsformer og opbygges
specialistkompetencer. Det kan bidrage til større kvalitet i de kommunale
udbudsprocesser.
Kommunerne kan ved samordning af udbud reducere prisforskellen til trafikselskaberne. Der er dog en række forhold, der bidrager til at reducere effekten af samordnede kommunale udbud i forhold til udbud via trafikselskaberne.
1. Kommunerne udbyder i forvejen ofte almindelig skolekørsel og specialundervisning samlet, og da disse to ordninger udgør størstedelen af
164
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kørslen i kommunerne, er der en øvre grænse for, hvad der kan realiseres ved yderligere samordning på tværs af forvaltninger.
2. Kommunerne kan ikke udbyde på tværs af kommunegrænser og har
dermed ikke de samme muligheder som trafikselskaberne i forhold til
tværkommunal optimering, herunder at de enkelte vogne kan anvendes
på tværs af kommunegrænser. En opgørelse på baggrund af detaljerede
produktionsdata fra 2010 viser, at vogne, der kører for trafikselskaberne,
ofte operer på tværs af kommunegrænser. For lægekørsel var det således cirka 75 procent af bilerne, der kørte den form for befordring for flere
kommuner indenfor en uge. For skolekørsel var det samme tal cirka 15
procent.
3. Kommunerne har på trods af samordning langt mindre volumen end trafikselskaberne – udgifterne til leveret kørsel i en gennemsnitskommune
udgør således 20-25 mio. kroner. I sammenligning hermed har trafikselskaberne fordel af at kunne udbyde og samordne i forhold til patientbefordring og den åbne Flextur.
4. Kommunerne har typisk langt vanskeligere ved at åbne de lokale markeder for konkurrence. På grund af skalaen i trafikselskabernes udbud bliver kørslen også interessant for vognmænd, der ikke er forankret i lokalområdet, også selvom trafikselskabet ikke garanterer et bestemt kørselsomfang. Ofte ses kun 2-3 tilbud i kommunale udbud.
5. Kommunerne har ikke samme muligheder som trafikselskaberne for at
opbygge specialistkompetencer indenfor trafikudbud.
Der er ikke noget sikkert grundlag for at estimere effekten af bedre samordning af udbud. Med udgangspunkt i, at priseffekten af udbud via trafikselskaberne er opgjort til godt 20 procent, skønner Deloitte, at priseffekten af fuld
samordning af udbud i de enkelte kommuner kan udgøre 5-10 procent i en
gennemsnitlig kommune. Det er naturligvis behæftet med usikkerhed, men
en effekt på 10 er efter vores vurdering et overkantsskøn. I de beregninger,
der præsenteres senere for de enkelte scenarier, er der forudsat en priseffekt
af fuld samordning af kommunale udbud på 8 procent, svarende til cirka en
tredjedel af effekten i trafikselskaberne.
Det samlede potentiale er selvsagt afhængigt af, hvor mange kommuner der
samordner deres udbud. Hvis alle kommuner, der ikke benytter trafikselskabet i dag, samordner deres udbud, svarer det med ovennævnte forudsætninger til et potentiale på 120-140 mio. kroner. Dette er eksklusive effekten af
bedre planlægning, herunder koordinering af ringetider og start- og sluttider
for forskellige aktiviteter. Fuld samordning af udbud på tværs af alle ordninger
er typisk en stor udfordring i de enkelte kommuner på grund af den kompleksitet, der følger af opdelingen i mange hjemmelsgrundlag, og på grund af at
organiseringen og ansvaret typisk er spredt på mange forvaltninger. Fuld
samordning af udbud på tværs af alle ordninger i alle kommuner er ikke realistisk i praksis.
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9.4.2.

Bedre planlægning

Som tidligere beskrevet har Varde Kommune lagt en stor indsats i at optimere og planlægge den samlede befordring af visiterede borgere forud for det
seneste udbud. Målet med præplanlægningen har været at fordele kørselsbehovet hen over dagen på færrest mulige biler med henblik på at opnå en
større vognudnyttelse og deraf afledte lavere kørselspriser. Kommunen har
blandt andet fokuseret på justering af ringetider, bedre ruteplanlægning og
flytning af den variable kørsel væk fra tidspunkter, hvor den rutebaserede
kørsel finder sted.
Både justering af ringetider og flytning af den variable kørsel er med til at
skabe en større kapacitetsudnyttelse. I boksen nedenfor er der opstillet en
omkostningsmodel for vognmændene, hvoraf det kan udledes, at en øget
kapacitetsudnyttelse på 10 procentpoint kan forventes at reducere vognmandens omkostninger med 30-35 kroner per time. Intuitionen er, at når vognmændene opnår en større belægning hen over dagen, kan de fordele deres
omkostninger over flere kørselstimer. I businesscaseberegningerne forudsættes fuldt gennemslag af omkostningseffekterne på priserne.
Det samlede økonomiske potentiale afhænger af, hvor mange kommuner der
planlægger kørslen bedre på denne måde. Hvis det forudsættes, at alle
kommuner, der ikke benyttede deres trafikselskab i 2012, foretager bedre
præplanlægning med justering af ringetider mv. og derved opnår en stigning i
vognudnyttelsen på 10 procentpoint, svarer det til et potentiale på knap 100
mio. kroner. En stigning i vognudnyttelsen på 18 procentpoint, som var forskellen mellem Varde Kommune og Kommune A i kapitel 6, giver et potentiale på cirka 170 mio. kroner.
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Omkostningsmodel
Effekten af tiltag relateret til bedre planlægning i kommunerne, der øger vognudnyttelsen, kan med fordel estimeres med udgangspunkt i vognmændenes omkostninger.
Vognmandens omkostninger omfatter administration og garageleje, aflønning af
chauffør, drift og vedligeholdelse, brændstof, afskrivninger og låneomkostninger. I
tabellen nedenfor er omkostningerne for en typisk vognmand angivet.
Omkostning per time for to vogntyper

Almindelig taxi

Administration, garageleje mv.

Minibus

40

40

180

180

Drift og vedligeholdelse, inkl. brændstof

45

70

Afskrivninger og billån

20

30

Timepris, 100 procent vognudnyttelse

285

320

Timepris, 80 procent vognudnyttelse

345

390

Lønninger mv.

Kilde: Økonomisk Forening for Persontransport.

Omkostningerne er opgjort under antagelse af, at bilen i gennemsnit kører 10 timer
om dagen 365 dage om året, og at der i gennemsnit køres 35 kilometer i timen.
Ved 100 procent vognudnyttelse udgør vognmandens omkostninger per time mellem
285 og 320 kroner. Dette kan ses som et absolut minimum for den pris, der kan være
rentabel for vognmanden.
Hvis vognudnyttelsen er 80 procent, skal omkostningerne fordeles ud på færre betalte
timer, hvorfor omkostningerne per time stiger til 345-390 kroner. Det kan ud fra denne
opstilling af omkostningsstrukturen lægges til grund, at en forbedring af vognudnyttelsen på 10 procentpoint giver en omkostningsreduktion på 30-35 kroner per time,
hvilket alt andet lige forudsættes at slå tilsvarende igennem på priserne.
En forbedring af vognudnyttelsen på 10 procentpoint svarer til, at vognen benyttes en
time ekstra om dagen givet forudsætningen om, at bilen i gennemsnit kører 10 timer
om dagen.

Bedre præplanlægning fordrer, at der tages stilling til serviceniveauer, og at
der på tværs af forvaltningerne i de enkelte kommuner er en villighed til at
koordinere og samordne start- og sluttider. Det kan således være nødvendigt
at acceptere reduceret fleksibilitet i opgavetilrettelæggelsen for at realisere
planlægningsgevinsterne. Bedre præplanlægning kan med fordel gennemføres af kommunerne, uanset om kørslen varetages selvstændigt eller af trafikselskabet.

9.4.3.

Reduceret fremkørselstid

I dag udgør fremkørslen cirka 40 procent af den samlede betalte vognmands14
tid. Ved en gennemsnitlig persontursrejselængde på 30 minutter svarer det
til, at vognmanden kører 12 minutter uden passagerer i bilen. Fremkørslen er
afhængig af, hvilken kørselstype der er tale om, men på tværs af ordninger
udgør den gennemsnitlige fremkørselstid 40 procent af den samlede kørsel.

14

Baseret på oplysninger for tomkørsel, der stort set er lig med fremkørsel.
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Figur 56. Tomkørsel, 2012, procent af samlet betalt tid
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Kilde: FlexDanmark.

Hvis kørselsvolumen i trafikselskaberne stiger, vil der på et givet tidspunkt
være flere biler ude at køre, og der vil derfor alt andet lige være kortere afstand mellem kunden og den billigste effektive bil, der opfylder de krav, der
stilles til kørslen. Det må derfor forventes, at fremkørselstiden kan reduceres,
i takt med at kørselsvolumenen i trafikselskaberne stiger. Dette effektiviseringspotentiale forstærkes, hvis der kan skabes synergi mellem den rutebaserede og den variable kørsel via en samlet it-understøttelse, der skaber
mulighed for samordning på tværs af ordninger.
Det er Deloittes vurdering, at fremkørslen kan reduceres med 10-15 procent
for den variable kørsel gennem et øget vognudbud og bedre it-understøttelse
i et scenarie, hvor trafikselskaberne varetager al kommunal befordring. En
sådan reduktion svarer til 1-2 minutter per variabel tur. Det er i businesscaseberegningerne forudsat, at der ikke er nogen effekt på den rutebaserede
kørsel, således at antagelserne samlet set skønnes at være til den forsigtige
side.
Forudsætningen for det fulde gevinstpotentiale er, at trafikselskaberne varetager al kørsel, og at der er en it-understøttelse, der kan sikre samordning på
tværs af ordninger. En sådan it-understøttelse vil formentlig tidligst være
tilgængelig ved begyndelsen af 2016 og forudsætter en model, hvor trafikselskaberne har mulighed for at foretage mere omfattende it-investeringer. Hvis
trafikselskaberne varetager mindre kørsel, vil gevinstrealiseringen reduceres.

9.4.4.

Færre forgæves kørsler

I dag er omkring 2,8 procent af de foretagne rejser forgæves kørsler, hvilket
vil sige, at kunden ikke er til stede, når vognmanden når frem til adressen, at
vognmanden har fået udleveret en forkert adresse, at vognmanden ikke kan
finde adressen, eller at køretøjet ikke opfylder kundens behov.
Hvis brugerne via en nem og brugervenlig digital løsning modtager advisering
om den forestående kørsel og i den forbindelse har mulighed for at aflyse
turen, kan omfanget af forgæves kørsler sandsynligvis nedbringes. Eksempelvis kan en callback- eller sms-advisering inkludere, at kunden har mulig-
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hed for at afbestille turen ved tryk på en enkelt tast. Øget brug af selvbetjening vil også have et potentiale i forhold til at reducere antallet af forgæves
kørsler, da brugerne let kan afbestille ture uanset tidspunkt på døgnet.
Det er i businesscaseberegningerne forudsat, at antallet af forgæves kørsler
kan reduceres med 20-30 procent for variable ture, hvis der indføres mulighed for aflysning ved advisering og øget brug af selvbetjening. Effekten vil
dog være meget begrænset i forhold til den faste rutekørsel, da eksempelvis
en skolebus kører, uanset om en person har aflyst eller ej, og således sjældent vil have reelle forgæves kørsler, ligesom reduktionen alene vedrører
fremkørsel og servicetid. Den procentvise reduktion i antallet af forgæves
kørsler er ikke afhængig af kørselsvolumenen i trafikselskaberne, men det
samlede gevinstpotentiale stiger, når der er flere variable ture i trafikselskaberne.
Yderligere kan en reduktion i forgæves ture frigøre flere vogne til afhentning
af andre kunder, hvorfor denne effektiviseringsgevinst påvirker flere parametre positivt. Disse yderligere effekter er dog svære at kvantificere.
Forudsætningen for gevinstpotentialet er implementering af selvbetjeningsløsninger med en særlig aflysningsfunktion. Det vurderes, at et sådant system vil være indfaset fra 2015.

9.4.5.

Reduceret servicetid

I 2012 udgjorde servicetiden, der omfatter afhentning og afsætning af brugeren, knap fem minutter af den samlede kørsel. Der har siden 2011 været en
svagt stigende tendens i servicetiden.
Implementering af bedre kundebetjening gennem advisering per sms kan
potentielt reducere servicetiden. Hvis der fremsendes en sms-varsling 15
minutter før, vognen er fremme, har kunden mulighed for at forberede sig til
at forlade hjemmet og dermed være parat, når bilen ankommer. Det gælder
selvfølgelig ikke for den kørsel, hvor kunden afhentes ved opsamlingssteder
på et fastlagt tidspunkt, og formentlig heller ikke for borgere, der har behov
for ledsagelse.
Deloitte forudsætter, at servicetiden i form af den tid, der benyttes til afhentning, kan reduceres med 15-20 procent, hvis der indføres præcis advisering
15
om vognankomst. Den gennemsnitlige servicetid var i 2012 på knap fem
minutter per tur, hvoraf det antages, at halvdelen benyttes til afhentning. Det
er således muligt at reducere afhentningstiden med 20-30 sekunder. Gevinstpotentialet vurderes at være relevant i den variable kørsel samt til dels
ordninger for specialundervisning og anden fast rutekørsel, hvor kunden afhentes i hjemmet.
Forudsætningen for gevinstpotentialet er implementering af digitale løsninger,

15

Mange danske taxiselskaber har indenfor de seneste år implementeret en lignende service,
hvor kunden modtager en sms, kort før taxien er fremme.
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der kan advisere kunden. Gevinstpotentialet afhænger af, hvor stor en kørselsvolumen, der er i trafikselskaberne.

9.4.6.

Højere samkørselsgrad

Samkørselsgraden udtrykker andelen af personture, der har haft overlap med
en anden persontur. I 2012 var cirka halvdelen af personturene i trafikselskaberne samkørsel, men der er betydelige forskelle trafikselskaberne imellem.
For eksempel var andelen af samkørsel betydelig højere i NT end i de øvrige
trafikselskaber. Samkørselsgraden skal ses i sammenhæng med omvejskørslen, der udtrykker mængden af omvejskørsel i forhold til den direkte rejselængde, da en højere samkørselsgrad normalt vil medføre en stigning i
omvejskørslen. Omvejskørslen udgjorde i 2012 cirka 25 procent.
Hvis kørselsvolumenen i trafikselskaberne øges, vil flere personture blive
planlagt i samme system, hvorved mulighederne for samkørsel stiger. Flere
ture i trafikselskaberne giver derfor et bedre tradeoff mellem samkørsel og
omvejskørsel. En bedre it-understøttelse af ruteplanlægningen i den rutebaserede kørsel vil ligeledes kunne skabe muligheder for at forbedre samkørslen.
Deloitte vurderer, at køretiden (vognminutter) kan reduceres med 2-3 procent
som følge af et bedre tradeoff mellem samkørsel og omvejskørsel i et scenarie, hvor trafikselskaberne varetager al kommunal kørsel.
Forudsætningen for dette gevinstpotentiale er dels en øget kørselsvolumen i
trafikselskaberne, dels en it-understøttelse, der kan sikre samordning på
tværs af ordninger.

9.4.7.

Samlet gevinstpotentiale ved driftsoptimering

Det samlede gevinstpotentiale for de fire driftsoptimeringstiltag ved de anførte forudsætninger og antagelser er angivet i tabellen nedenfor. Effekten af
tiltagene er delvis afhængig af kørselsvolumenen i trafikselskaberne – det er
her angivet under forudsætning af, at trafikselskaberne varetager al kommunal kørsel. Ligeledes er det en forudsætning, at der investeres i it-understøttelse af dels et kundemodul, der kan sikre muligheden for varsling, aflysning og bestilling via digitale løsninger, dels et planlægningssystem, der
sammentænker variabel og rutebaseret kørsel, således at der sikres optimal
vognudnyttelse.
Samlet set skønner Deloitte, at med øget kørsel i regi af trafikselskaberne og
bedre it-understøttelse kan der sammenlagt for de fire effektiviseringsløftestænger realiseres et potentiale på 55-65 mio. kroner.
Der er naturligvis usikkerhed omkring de gjorte antagelser, men det er Deloittes vurdering, at der samlet set er tale om forsigtige forudsætninger. Effekterne er medtaget i businesscaseberegningerne i næste afsnit ud fra de størrelser, der er anført i tabellen.
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Tabel 24. Opsamling: gevinstpotentiale ved effektiviseringsløftestænger
Effektiviseringsløftestang

Reduktion

1. Reduceret fremkørselstid (procent)

10-15

2. Færre forgæves kørsler (procent)

20-30

3. Reduceret servicetid (procent)

15-20

4. Reduceret køretid ved højere samkørselsgrad
(procent)
Samlet vurdering af potentiale (mio. kroner)

2-3
55-65

9.5. De økonomiske effekter –
businesscases
I det følgende opstilles et konkret estimat over de økonomiske effekter ved
henholdsvis en kundemodel og en koordineret model. I fremstillingen sondres
mellem følgende deleffekter:
1. Opgaveflytning til trafikselskaber er den effekt, der resulterer i et samlet
potentiale på 408 mio. kroner, hvis al kørsel flyttes over.
2. Prisharmonisering omfatter effekten af en delvis harmonisering til laveste
prisniveau i trafikselskaberne. Denne effekt afhænger af, hvor stor en
kørselsvolumen der er i trafikselskaberne.
3. Samordning af udbud i kommunerne omfatter effekten af, at kommunerne kan reducere prisforskellen til trafikselskaberne ved i højere grad at
samordne udbud på tværs af forvaltninger. Denne effekt er ikke relevant i
den koordinerede model.
4. Bedre planlægning omfatter effekten af bedre præplanlægning i kommunerne (uanset om de anvender trafikselskabet eller ej).
5. Driftsoptimering omfatter, at trafikselskaberne kan optimere kørslen, når
kørselsvolumenen stiger, og der investeres i bedre it-understøttelse.
For aftalemodellen er der usikkerhed om den konkrete udformning af en aftale. Afhængigt af, hvor ambitiøse og reelt forpligtende elementer der lægges
ind i aftalen, kan der i ét ydertilfælde opnås effekter svarende til fuld gevinstrealisering. Omvendt kan gevinstrealiseringen i det andet ydertilfælde være
begrænset og på niveau med kundemodellen.
Som grundlag for vurderingen af de økonomiske effekter er der taget afsæt i
det målsatte potentiale på 430 mio. kroner. For dette potentiale er der foretaget en forudsætningsberegning, der for forskelligt omfang af opgaveoverførsel til trafikselskaberne ser på, hvilke krav der er til effekterne af bedre præplanlægning og udbudskoordinering, for at der opnås fuld gevinstrealisering.
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9.5.1.

Kundemodellen

Kundemodellen er baseret på en fastholdelse af den nuværende model, hvor
kommunerne har ansvaret for offentlig visiteret befordring, men kan vælge at
overdrage (dele af) denne opgave til trafikselskaberne. Trafikselskaberne
indgår bilaterale aftaler med kommunerne om, hvilke kørselstyper og hvilke
processer trafikselskabet skal hjælpe med. Kontakten er baseret på en behovsbaseret dialog.
I kundemodellen forudsættes det, at trafikselskaberne kan opnå en vækst i
opgaveandelen på 2-3 procentpoint per år. Dette svarer til det dobbelte af
den årlige stigning, der har været i trafikselskabernes opgaveandel fra 2010
til 2013, og resulterer i, at trafikselskaberne vil have en opgaveandel på 33
procent i 2017.
Skal trafikselskabet sikre vækst i opgaveandelen, der ligger markant over
den nuværende vækst på godt 1 procentpoint årligt, er det Deloittes vurdering, at der indenfor de nuværende rammer skal investeres i økonomiske og
styringsmæssige tiltag, der sikrer en mere proaktiv markedsføringsindsats og
udvikling af mere attraktive løsningstilbud, særligt på den rutebaserede kørsel.
Stigningen i trafikselskabernes opgaveandel vil isoleret set give en økonomisk effekt på 53 mio. kroner, hvilket er 13 procent af det målsatte potentiale
på 408 mio. kroner. Gennem prisharmonisering i trafikselskaberne skønnes
der herudover at kunne opnås yderligere knap 20 mio. kroner i besparelse.
Kommunerne har mulighed for at samordne deres udbud og derved opnå en
reduktion i kørselspriserne. Kommunerne kan også foretage en bedre planlægning af kørslen og derved opnå lavere kørselspriser. Erfaringerne har dog
vist, at disse områder historisk ikke har været et fokusområde i kommunerne,
og kun få kommuner har påbegyndt en sådan proces. Det er i beregningerne
forudsat, at der for samlet set 20 procent af den kommunale kørsel vil blive
gennemført et sådant projekt.
Optimering af kørselspriserne gennem samordning af udbud vil resultere i en
besparelse på 24 mio. kroner, mens bedre planlægning beløber sig til 53 mio.
kroner i 2017.
Endelig vil den nuværende it-udvikling i regi af trafikselskaberne vedrørende
bedre kundevendte løsninger, herunder funktionalitet til sms og callback i
forbindelse med personafhentning, give en række muligheder for yderligere
driftsoptimering. Deloitte vurderer disse muligheder som begrænsede, da det
ikke er muligt at foretage større investeringer i it-udvikling med de nuværende
økonomiske og styringsmæssige rammer. Således er det Deloittes vurdering,
at det er muligt at opnå effektiviseringer i størrelsesordenen 7-8 mio. kroner
årligt i 2017.
Med baggrund i disse forudsætninger er det samlede potentiale i kundemodellen estimeret til 155 mio. kroner i 2017 og 410 mio. kroner akkumuleret
over perioden 2014 til 2017 (se tabellen nedenfor). Opgaveflytning til trafik-
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selskaberne resulterer i 53 mio. kroner i 2017, mens prisharmonisering kan
realisere 19 mio. kroner. Bedre planlægning har en samlet effekt på 77 mio.
kroner i 2017, hvoraf 24 mio. kroner kommer fra samordning af udbud. Effekten af driftsoptimering udgør i 2017 8 mio. kroner.
Tabel 25. Økonomiske effekter ved kundemodellen (mio. kroner)
2014
1. Opgaveflytning til trafikselskaber
Andel af estimeret potentiale (procent)

2. Prisharmonisering
3. Samordning af udbud
4. Bedre planlægning
5. Driftsoptimering i trafikselskaberne
I alt

9.5.2.

2015

2016

2017

Akk.

13

26

40

53

132

3

6

10

13

-

15

16

18

19

68

9

13

18

24

63

10

25

39

53

127

2

3

7

8

20

49

83

121

156

410

Den koordinerede model

Den koordinerede model bygger på, at det via lovgivning besluttes, at al kørsel skal overflyttes til trafikselskaberne. Dette vil som minimum omfatte ansvaret for gennemførelse af udbud sammenholdt med et tilbud til kommunerne om, at trafikselskaberne ligeledes varetager den daglige driftsopgave,
hvilket giver mulighed for, at trafikselskaberne kan foretage en samlet driftsoptimering for den samlede kørselsvolumen. Endvidere vil trafikselskaberne i
en koordineret model have et udvidet ansvar for at rådgive kommunerne i
forbindelse med udbud samt sikre, at der sker en samordning af udbud, og
hvor muligt bedre planlægning. I den koordinerede model vil al den kommunale kørsel over de næste fire år og i takt med udløb af eksisterende aftaler
overgå til trafikselskaberne.
Således vil kørselsvolumen i trafikselskaberne stige med omkring 20 procentpoint årligt over de næste fire år, således at al kørsel i 2017 varetages af
trafikselskaberne. Med den koordinerede model vil det i 2017 være muligt at
realisere det målsatte potentiale på 408 mio. kroner. Hertil kommer et yderligere potentiale på 59 mio. kroner ved yderligere prisharmonisering i trafikselskaberne.
Trafikselskaberne får i denne model et udvidet ansvar for at bistå og rådgive
kommunerne i forbindelse med planlægning af udbud, således at der i kommunerne udover effekten af lavere kørselspriser som følge af det større udbudsomfang også kan opnå gevinster ved bedre planlægning af kørsel. Effekten af kommunal samordning af udbud er ikke til stede i den koordinerede
model, da kommunerne flytter deres kørsel over i trafikselskaberne, samtidig
med at deres kontrakter udløber. Det er Deloittes vurdering, at det vil være
muligt at foretage en bedre og mere sammenhængende planlægning for en
større del af den samlede kørselsvolumen i trafikselskaberne end i kundemodellen, da trafikselskaberne får bedre værktøjer til at understøtte kommuTrafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring
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nernes planlægning. I beregningerne er det forudsat, at 30 procent af kørslen
planlægges bedre, hvilket resulterer i et potentiale på knap 100 mio. kroner
årligt fra 2017.
Den fulde realisering af den koordinerede model forudsætter, at trafikselskaberne kan foretage omfattende investeringer i bedre it-understøttelse af den
rutebaserede kørsel og kundevendte it-løsninger og således kan opnå de
fulde muligheder for, at trafikselskaberne kan foretage en samlet driftsoptimering af kørslen for de kommuner, der udover at få varetaget udbud i regi af
trafikselskaberne ligeledes ønsker at få varetaget drift. Det anslås, at 80 procent af kommunerne ligeledes vælger at få varetaget driften i regi af trafikselskaberne, hvilket vil give et potentiale på 45 mio. kroner årligt ved fuld indfasning i 2017.
Investeringen i bedre it-understøttelse vil dog kræve en særskilt finansiering,
da det ikke er muligt med de nuværende økonomiske og styringsmæssige
rammer at foretage større investeringer i it-udvikling. Deloitte foreslår derfor,
at kommunerne (via trafikselskaberne) som led i en eventuel implementering
af den koordinerede model forpligtiges til at medfinansiere som minimum de
ekstraordinære investeringer i perioden, hvor trafikselskabernes opgaveportefølje udvides (2014-2017). Dette bør opgøres efter en objektiv fordelingsnøgle baseret på eksempelvis indbyggertal i selskabernes geografiske område.
Med baggrund i disse forudsætninger er det Deloittes vurdering, at det samlede potentiale ved den koordinerede model, i hvilken alle effektiviseringsmuligheder er indregnet, i 2017 vil være på godt 600 mio. kroner og akkumuleret
over perioden 2014-2017 på 1.485 mio. kroner. Hvis der alene ses på potentialet ved lavere kørselspriser, er potentialet i 2017 lig med det målsatte potentiale på 408 mio. kroner og akkumuleret for perioden 2014-2017 på 1.019
mio. kroner.
Nedenstående skema opsummerer de økonomiske effekter ved den koordinerede model.
Tabel 26. Økonomiske effekter ved den koordinerede model (mio. kroner)
2014
1. Opgaveflytning til trafikselskaber
Andel af estimeret potentiale (procent)

2. Prisharmonisering
3. Samordning af udbud
4. Bedre planlægning
5. Driftsoptimering i trafikselskaberne
I alt
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2015

2016

2017

Akk.

102

204

306

408

1.019

25

50

75

100

-

25

36

47

59

167

-

-

-

-

-

10

31

59

96

196

7

14

36

45

103

144

285

449

608

1.485
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9.5.3.

Aftalemodellen

Aftalemodellen udgør en mellemform af kundemodellen og den koordinerede
model og bygger på, at regeringen og kommunerne via aftaler iværksætter
initiativer, der kan understøtte realisering af potentialet på 430 mio. kroner.
Det kan for eksempel ske i tilknytning til økonomiforhandlingerne mellem
regeringen og KL. Grundlaget i en aftale skal i givet fald være, at kommunerne forpligter sig til enten at overføre kørslen til trafikselskaberne med henblik
på optimering af kørsel her eller alternativt selvstændigt sikrer, at der sker en
effektivisering af kørslen og måden, den tilrettelægges på.
Mulighederne for at kvantificere effekterne af en løsning baseret på aftalemodellen er begrænsede. Dels forudsætter det, at aftaleelementerne er
kendte, hvilket ikke er tilfældet. Hertil kommer, at det er usikkert, hvor stor en
andel af kørslen der vil overgå til trafikselskaberne, hvornår dette vil ske, og
hvordan de kommuner, der fastholder kørslen i eget regi, vil indløse forpligtigelserne om for eksempel at foretage samlet planlægning, udbud og styring.
Således kan effekten af aftalemodellen på den ene side komme til at ligge
tæt op ad kundemodellen, svarende til en gevinstrealisering på cirka 150 mio.
kroner. På den anden side kan effekten principielt ligge tæt op ad den koordinerede model, især hvis der er elementer i aftalen, der sikrer, at den overvejende del af kommunerne lader trafikselskaberne varetage befordringsopgaverne fremadrettet.
Hvis kommunerne i en aftalemodel fortsat vælger at varetage befordringsopgaverne selv, er det i forhold til at opnå fuld gevinstrealisering nødvendigt, at
kommunerne gennemfører andre effektiviseringstiltag. Der kan tænkes en
lang række konkrete initiativer, der kan være relevante i den forbindelse.
Deloitte har for KL udarbejdet et katalog med mere end 60 konkrete effektiviseringstiltag af forskellig karakter og rækkevidde.
Hvis der ses bort fra visitation (der ikke er omfattet af denne analyse) er de
væsentligste instrumenter, som de enkelte kommuner kan anvende, formentlig bedre samordning af udbud på tværs af ordninger samt bedre præplanlægning – det vil sige netop de to instrumenter, der indgår eksplicit i businesscaseberegningerne.
Spørgsmålet er, hvilke krav der kan udeledes til effekten af disse instrumenter for at sikre fuld gevinstrealisering. Hvis kommunerne samlet set skal realisere et potentiale på omkring 400 mio. kroner uden en øget omlægning af
kørsel til trafikselskaberne, stiller det betydelige krav om, at kommunerne
skal samordne udbud og planlægge kørslen bedre.
Samordning af udbud skønnes med de tidligere anførte forudsætninger at
kunne realisere et potentiale på op til godt 135 mio. kroner, svarende til en
priseffekt på cirka 8 procent. En effekt af denne størrelse forudsætter, at alle
kommuner samordner på tværs af ordninger. Blandt andet i kraft af den
spredte organisering i kommunerne og i lyset af, at forudsætningskravet er
meget langt fra den nuværende gennemsnitlige praksis, fremstår dette ikke
som en realistisk antagelse. I det følgende lægges dog til grund, at der kan
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opnås en effekt på de fulde 135 mio. kroner ved øget samordning af kommunale udbud.
Realisering af de resterende 265 mio. kroner skal i givet fald ske via bedre
præplanlægning. Der kan som tidligere nævnt opstilles den tommelfingerregel, at en ændring i vognmændenes kapacitetsudnyttelse på 10 procentpoint
– svarende til én times ekstra betalt kørsel om dagen – modsvarer en ændring af omkostningerne per time med cirka 6 procent.
Et potentiale på 265 mio. kroner svarer til cirka 16 procent. Realisering af en
effekt af denne størrelse svarer til en forbedret vognudnyttelse på mere end
2½ time per dag. En forbedring af denne størrelse svarer til en udvidelse af
den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse på cirka 50 procent i forhold til den
16
faktiske udnyttelsesgrad.
Fuld gevinstrealisering kan også opnås ved forskellige kombinationer af opgaveoverførsel til trafikselskaberne, samordning af udbud og bedre kommunal planlægning. Figuren nedenfor illustrerer, hvilke kombinationer af opgaveandel i trafikselskaberne og gennemsnitlig stigning i vognudnyttelse, der
realiserer et potentiale på 400 mio. kroner. I figuren er det forudsat, at alle
kommuner, der ikke benytter deres trafikselskab, samordner deres udbud.
Figuren viser det tradeoff, der er mellem opgaveflytning til trafikselskaberne
og kravene til bedre planlægning, hvis der skal realiseres et potentiale på 400
mio. kroner. Hvis trafikselskabernes opgaveandel er uændret i forhold til i dag
(23 procent), skal kommunerne i gennemsnit forbedre vognudnyttelsen med
cirka to timer og tre kvarter forudsat fuld samordning. Ved en stigning i trafikselskabernes opgaveandel til 50 procent reduceres kravet til stigning i vognudnyttelse via bedre præplanlægning til knap to timer, hvilket dog også må
anses for et vanskeligt krav at indfri.

16

Forudsat at timeprisen stiger med 30 kroner, hver gang vognudnyttelsen falder med 10 procentpoint, svarer en timepris på 450 kroner til en vognudnyttelse på cirka 50 procentpoint. En
stigning på 28 procentpoint udgør dermed en forbedring på mere end 50 procent i forhold til
praksis i dag.
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Figur 57. Tradeoff mellem opgaveandel i trafikselskaberne og krav til
øget kapacitetsudnyttelse via bedre præplanlægning
Opgaveandel i trafikselskaberne, pct.
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Figur 57 viser potentialet ved fuld samordning af udbud i kommunerne og
bedre planlægning, når det forudsættes, at ingen kommuner overdrager ekstra kørselsopgaver til trafikselskaberne. Figuren illustrerer den samlede gevinstrealisering, hvis der via bedre præplanlægning sker en stigning i den
gennemsnitlige vognudnyttelse. Hvis vognudnyttelsen stiger med en time,
realiseres et samlet potentiale på mellem 200 og 250 mio. kroner. Hvis vognudnyttelsen stiger med to timer, realiseres et potentiale på mellem 300 og
350 mio. kroner, mens en stigning på to timer og tre kvarter sikrer fuld gevinstrealisering på 408 mio. kroner.
Figur 58. Gevinstrealisering i kommunerne, hvis trafikselskabernes
opgaveandel forbliver på 23 procent
Gevinstrealisering, mio. kr.
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Endelig vises i figur 58 resultaterne af beregninger af sammenhængen mellem opgaveandelen i trafikselskaberne (det vil sige, hvor meget kørsel kommunerne overdrager til selskaberne) og den samlede gevinstrealisering. Effekten af samordning af udbud er ikke medtaget i figuren.
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Figur 59. Gevinstrealisering ved forskellige stigninger i vognudnyttelsen
Gevinstrealisering, mio. kr.
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Opgaveandel i trafikselskaber

Beregningerne er gennemført for tre forskellige antagelser om effekten på
kapacitetsudnyttelse af bedre præplanlægning, nemlig en stigning i denne på
henholdsvis en, to og tre timer. Figuren viser for eksempel, at ved en øget
vognudnyttelse i alle kommuner på en time per dag, vil en overførsel af opgaver til trafikselskaberne svarende til 60 procent betyde en gevinst på knap
250 mio. kroner, mens en opgaveandel på 80 procent vil betyde en gevinst
på cirka 300 mio. kroner.
Det er Deloittes vurdering, at kravet om fuld samordning af udbud i alle kommuner samt kravene til effekten af bedre planlægning af vognudnyttelse ikke
vil kunne realiseres i praksis. Forudsætningen for en høj – eventuelt fuld –
gevinstrealisering er derfor også i aftalemodellen, at størstedelen af den
kommunale befordring overdrages fra kommunerne til trafikselskaberne.

9.6. Implementeringsmæssige forudsætninger og investeringer
Realiseringen af de tre grundmodeller har en række implementerings- og
driftsmæssige forudsætninger, der kræver investeringer, og som har forskelligt omfang, afhængigt af hvilken af de tre modeller der vælges. Disse implementeringsmæssige forudsætninger og investeringer knytter sig til udvikling
af særligt to områder i trafikselskaberne: it-understøttelse samt kapacitets- og
kompetenceopbygning.

9.6.1.

It-understøttelse

Det første område er implementering af bedre og mere sammenhængende itunderstøttelse af den rutebaserede kørsel og samordning af denne kørsel
med den variable kørsel, som beskrevet i afsnittet om it-understøttelse, samt
bedre borger- og kommunevendte it-løsninger, herunder muligheder for kørselsoptimering gennem blandt andet reduktion i servicetider, bedre varsling
af afhentningstidspunkter via sms, callback og lignende. Denne it-
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understøttelse skal udvikles trinvis over en årrække i tæt dialog mellem de
enkelte trafikselskaber, brugerne i form af kommunerne og FlexDanmark.
Implementeringen af en mere sammenhængende it-understøttelse er samlet
set anslået til at koste i størrelsesordenen 50-85 mio. kroner som engangsinvestering, og det vurderes at tage omkring 2-3 år at implementere den fulde
løsning.
Tabel 27. Investeringer i it-understøttelse
It-indsats

Investeringsomfang (mio. kr.)

System til rutebaseret kørsel

40-70

Bedre it-understøttelse af kundebetjening

10-15

Totalt

50-85

Som alternativ til ovestående system til rutebaseret kørsel, der er beskrevet
som løsningsmodel 2 i kapitel 7, kan der implementeres en løsningsmodel 1.
Denne er investeringsmæssigt vurderet til at koste mellem 10 og 20 mio.
kroner. Løsningsmodel 1 vurderes ikke at have konsekvenser for itdriftsomkostningerne.
Som beskrevet i kapitel 7 er det Deloittes vurdering, at det ikke er muligt for
trafikselskaberne indenfor de nuværende rammer at træffe beslutning omkring it-investeringer i et størrelsesomfang som beskrevet ovenfor, idet deres
governancemodel bygger på, at investeringerne skal betales i implementeringsåret og i givet fald skal betales af de nuværende kunder i trafikselskaberne. Således vil en ren kundemodel eller en kundemodel for den rutebaserede kørsel ikke give trafikselskaberne grundlag for at foretage de itinvesteringer, der er beskrevet ovenfor. Tilsvarende er gældende for en aftalemodel, medmindre der aftales en obligatorisk fælles finansiering fra alle
kommuner, uanset om de ønsker at anvende trafikselskabet eller ej.
Nedenstående skema opsummerer tilbagebetalingstiden for de to itinvesteringer i forhold til de økonomiske effekter ved driftsoptimering i regi af
trafikselskaberne, der for kundemodellen fuldt indfaset er på 7,5 mio. kroner
årligt og for den koordinerede model på 45 mio. kroner årligt.
Tabel 28. Sammenligning af kundemodellen og den koordinerede model
2014
Driftsoptimering
Kundemodel

2016

2017

Akk.

2

3

7

8

20

Investeringer

-15

-7

-

-

-22

Nettoeffekt

-13

-4

7

8

-2

7

14

36

45

103

45

40

-

-

-85

-38

-26

36

45

18

Driftsoptimering
Koordineret
model

2015

Investeringer
Nettoeffekt
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For kundemodellen er den samlede nettoeffekt i 2017 på -2 mio. kroner, og
tilbagebetalingstiden er ved det pessimistiske investeringsestimat således
over 4 år. For den koordinerede model er den samlede nettoeffekt i 2017 på
18 mio. kroner, og tilbagebetalingstiden er ved det pessimistiske investeringsestimat 3-4 år.

9.6.2.

Kapacitets- og kompetenceopbygning i trafikselskaberne

Det andet område er opbygning af kapacitet og kompetencer i trafikselskaberne til at understøtte overførsel af kørselsopgaven fra kommunerne til trafikselskaberne. En kraftig stigning i antal kørsler, der skal overgå til trafikselskaberne, vil stille særlige krav til trafikselskaberne i forhold til planlægning af
udbud, oprettelse af data i it-systemer, både i forhold til kørselsordninger/serviceniveauer og data om visiterede borgere, og lignende.
Endvidere ligger der en opgave per kommune i at bistå omkring effektiv organisering internt i kommunen, således at processer og snitflader mellem
parterne er på plads. Dette omfatter også oplæring af kommunale medarbejdere i systemet og processerne. Endelig skal der, i takt med at ordninger
overføres, ske en kapacitetstilpasning af trafikselskabernes driftsorganisationer, herunder særligt i forhold til trafikstyring.
Således vil opgaven med opbygning af kapacitet og kompetencer i trafikselskaberne kræve en opnormering af årsværk i implementeringsperioden frem
til ultimo 2017. Det er Deloittes vurdering (se nedenstående opgørelse), at
denne opnormering vil være i størrelsesordenen 10-14 årsværk fordelt på de
enkelte trafikselskaber i perioden fra 2014 til og med 2018, afhængigt af antallet af kommuner, der skal dækkes i trafikselskabets område, samt den
nuværende dækningsgrad kommunemæssigt og ordningsmæssigt. Opgørelsen er foretaget for implementering af den koordinerede model og vil over en
firårig periode være på omkring 24,0-33,6 mio. kroner. For aftalemodellen vil
denne opnormering afhænge af, hvor mange kommuner der beslutter at
overgå til trafikselskaberne.
Tabel 29. Opnormering i årsværk i trafikselskaberne
Trafikselskab

Løn (årligt) i
mio. kr.

Årsværk

Løn (fire år) i
mio. kr.

FynBus

1-2

0,6-1,2

2,4-4,8

Midttrafik

3-4

1,8-2,4

7,2-9,6

Movia

3-4

1,8-2,4

7,2-9,6

1

0,6

2,4

2-3

1,2-1,8

4,8-7,2

10-14

6,0-8,4

24,0-33,6

NT
Sydtrafik
Totalt
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9.7. Følsomhedsvurderinger
Beregningerne af de økonomiske effekter i kundemodellen, den koordinerede
model og aftalemodellen er baseret på det meget omfattende datamateriale,
der blev indsamlet og kortlagt i den tidligere analyse, suppleret med en lang
række yderligere data indsamlet i forbindelse med denne analyse. Det empiriske grundlag er på nogle områder meget stærkt, for eksempel blev der indsamlet meget omfattende produktionsdata med oplysninger for de enkelte
kørsler i kommuner og trafikselskaber i forbindelse med den tidligere analyse,
hvilket muliggjorde en meget detaljeret estimering af kørselspriser baseret på
faktiske kørsler.
På andre områder er de tilgængelige data mindre dækkende, og beregninger
er derfor baseret på vurderinger og antagelser, der naturligvis er forbundet
med en vis usikkerhed.
Det er Deloittes vurdering, at usikkerheden primært knytter sig til følgende
parametre:


Prisforskellen mellem kommuner og trafikselskaber



Kommunernes evne til at reducere prisforskellen ved samordning af udbud



Effekten af driftsoptimering i trafikselskaberne.

De potentielle effekter af bedre planlægning i kommunerne kan opgøres rimelig sikkert ud fra omkostningssiden hos vognmændene. Usikkerheden
knytter sig her især til, i hvilket omfang og hvordan kommunerne faktisk vil
foretage planlægningsøvelsen.

9.7.1.

Prisforskel mellem kommuner og trafikselskaber

Potentialet på 408 mio. kroner er baseret på en gennemsnitlig prisforskel på
23 procent i 2010, der blev kortlagt i Deloittes tidligere analyse. Prisforskellene blev estimeret på produktionsdata med oplysninger om de enkelte kørsler
og på et fuldt sammenligneligt prisbegreb, hvor der var sikkerhed for, at priserne blev målt i forhold til den tid, der var passagerer i bilerne. Derfor kan
der selvfølgelig godt være usikkerhed i estimaterne. Der kan blandt andet
være sket en ændring siden 2010.
Fra 2010 til 2012 er priserne i trafikselskaberne faldet med 4 procent på
tværs af ordninger. Udviklingen for kommunerne er ikke kendt, så i beregningerne er det forudsat, at priserne i kommunerne er faldet med en tilsvarende
procentsats, hvilket har resulteret i en marginal reduktion af den absolutte
prisforskel.
I det følgende er der foretaget en følsomhedsberegning af effekten, hvis priserne i stedet havde været 5 procentpoint lavere eller højere. Tabellen nedenfor viser potentialet fra flytning af kørsel til trafikselskabet ved den estimerede prisforskel på 23 procent og ved en prisforskel på henholdsvis 18 og 28
procent, svarende til en ændring på plus/minus 5 procentpoint.
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Tabel 30. Potentiale ved opgaveflytning til trafikselskaberne ved forskellige prisforskelle mellem kommuner og trafikselskaber
Potentiale ved flytning af kørsel til
trafikselskab (mio. kroner)

Prisforskel (procent)
23 (grundforudsætning)

408

18 (-5 procentpoint)

320

28 (+5 procentpoint)

498

Note: I beregningen er det forudsat, at hvert procentpoint i prisforskel giver samme potentiale.

En ændring i prisforskellen på 5 procentpoint vil altså ændre potentialet ved
opgaveflytning til trafikselskaberne med knap 90 mio. kroner. En sådan ændring vil også have andenordenseffekter på potentialet ved samordning af
udbud og planlægning i kommunerne. Denne effekt er dog størrelsesmæssigt
langt mindre og vil virke modsatrettet i forhold til effekten af opgaveflytning til
trafikselskaberne.

9.7.2.

Samordning af udbud i kommunerne

I afsnit 9.4.1 blev der anført en række grunde til, at priseffekterne af samordning af udbud i kommuneregi må forventes at være mindre end ved udbud
via trafikselskaberne. Der er ikke noget sikkert grundlag for at estimere den
mulige effekt af øget udbudssamordning i kommunerne, og det er ikke muligt
at etablere et empirisk grundlag for en sådan vurdering. I businesscaseberegningerne er der taget afsæt i de opgjorte prisforskelle mellem trafikselskaber og kommuner, og det er forudsat, at kommunerne kan reducere prisforskellen med en tredjedel, svarende til et potentiale på cirka 135 mio. kroner.
Denne beregningsforudsætning er naturligvis usikker. I tabellen nedenfor er
potentialet ved samordning udregnet, hvis kommunerne kan reducere prisforskellen med henholdsvis 50, 33 og 25 procent.
Tabel 31. Potentiale, hvis alle kommuner samordner deres udbud, og
prisforskellen reduceres med henholdsvis 25, 33 og 50 procent
Reduktion af prisforskel til trafikselskab
(procent)

Potentiale, hvis alle kommuner
samordner (mio. kroner)

33 (grundforudsætning)

136

50 (større reduktion)

204

25 (mindre reduktion)

102

En halvering af prisforskellen resulterer naturligvis i halvdelen af det fulde
potentiale, mens en reduktion på 25 procent svarer til en fjerdedel af det fulde
potentiale på 408 mio. kroner.
En ændring af potentialet fra bedre samordning får også betydning for den
krævede effekt af bedre planlægning for at nå et samlet potentiale på 408
mio. kroner (se beregningerne i afsnit 9.5.3).

182

Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring

Figur 60 viser det samlede potentiale fra samordning af udbud og bedre planlægning, når det forudsættes, at samordning af udbud realiserer 204 mio.
kroner. Med denne antagelse vil fuld gevinstrealisering forudsætte, at der via
bedre præplanlægning kan opnås en tilsvarende effektivisering på godt 200
mio. kroner. Med anvendelse af samme omkostningsfunktion som tidligere i
kapitlet svarer det til, at vognudnyttelsen skal øges med cirka to timer om
dagen, hvilket svarer til en stigning på godt en tredjedel.
Figur 60. Gevinstrealisering i kommunerne ved større effekt af samordning af udbud, hvis trafikselskabernes opgaveandel forbliver på 23 procent
Gevinstrealisering, mio. kr.
600
Bedre planlægning

550

Fuld samordning af udbud

500
450

408

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

1

2
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4

Stigning i vognudnyttelse, timer per dag

9.7.3.

Driftsoptimering i trafikselskaberne

Effekterne af driftsoptimering er baseret på Deloittes vurderinger af besparelser i henholdsvis fremkørselstid, servicetid og køretid ved de tiltag, der er
diskuteret i afsnit 9.4. For hvert tiltag er det vurderet, hvilke kørselstyper der
vil blive påvirket af ændringerne.
Der knytter sig en vis usikkerhed til disse vurderinger, og i tabellen nedenfor
er der derfor foretaget en følsomhedsberegning af effekten af driftsoptimering, hvis den samlede besparelse var 20 procent større eller 20 procent
mindre.
Tabel 32. Følsomhedsberegning for potentiale ved driftsoptimering
Reduktion af prisforskel til trafikselskab
(procent)

Potentiale, hvis alle kommuner
samordner (mio. kroner)

Grundforudsætning

60

+20 procent

72

-20 procent

48
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9.8.

Sammenfatning

Kapitlet har præsenteret kvantificerede businesscases (vurderinger af gevinstrealisering) for en række konkrete løsningsscenarier. Businesscasene er
gennemført for perioden 2014-2017 og baserer sig på en stringent opdeling
af effekttyper, hvor der sondres mellem effekter, der går via lavere aftalepriser, og effekter, der går via øget driftsoptimering (og dermed lavere effektive
kørselspriser).
Det er Deloittes vurdering, at et løsningsscenarie, der hovedsagelig bygger
på den koordinerede model for både den variable og den rutebaserede kørsel, samlet set giver den største sikkerhed for at gevinstrealisere det estimerede potentiale på 430 mio. kroner. Det anbefalede løsningsscenarie tager
således afsæt i den koordinerede model, men for så vidt angår planlægning
og driftsafvikling af den rutebaserede kørsel anbefales det, at kommunerne
fortsat kan beslutte selv at varetage disse opgaver.
Det er ligeledes Deloittes vurdering, at et sådant scenarie giver både den
største samlede effektivisering og den hurtigste realisering. Bruttoeffektiviseringen på kørselsudgifterne (eksklusive effekter på administration og uden
modregning af investeringer) skønnes i dette scenarie at udgøre godt 600
mio. kroner årligt ved fuld implementering og knap 1,5 mia. kroner samlet
over perioden 2014-2017. De gevinster, der ligger udover 430 mio. kroner,
vedrører primært effekten af bedre præplanlægning i kommunerne understøttet af trafikselskabet og muligheder for bedre driftsoptimering som følge af
øget kørselsvolumen samt bedre it-understøttelse. Investeringsomkostningerne til at realisere dette scenarie – det vil sige omkostninger til itanskaffelser og implementeringskapacitet – skønnes at udgøre 40-70 mio.
kroner hen over perioden – dette er omkostninger, der ligger udover trafikselskabernes ordinære udviklingsbudgetter.
Det er i dette scenarie forudsat, at ansvaret for gennemførelse af udbud for
alle befordringsområder overgår til trafikselskaberne, i takt med at eksisterende aftaler udløber. Det er desuden forudsat, at ansvaret for driftsafvikling
af ordninger, der helt eller overvejende har karakter af variabel kørsel, ligeledes overgår til trafikselskaberne i samme tempo. For den rutebaserede kørsel er det forudsat, at arbejdsdelingen mellem kommuner og trafikselskaber
vedrørende planlægning og driftsafvikling fastlægges med afsæt i en aftale
mellem regeringen og KL.
Ovenstående vil sikre en fælles, optimeret it-understøttelse, og at trafikselskaberne på den ene side er forpligtede til at kunne bistå kommunerne med
planlægning og drift, men at kommunerne kan beslutte at varetage disse
opgaver selv. Det indebærer, at det formelle ansvar for udbud adskilles fra de
øvrige opgaver. Det bør imidlertid tilstræbes, at der mellem trafikselskaberne
og kommunerne indgås samarbejdsaftaler, der sikrer et godt samarbejde om
tilrettelæggelsen af udbud, hvor det sikres, at kendskabet til den efterfølgende driftssituation medtænkes i udbudsmaterialet.
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