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Ruter As er administrasjonsselskapet for 

kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, som planlegger, 

bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet.

Aksjonærene er Oslo kommune (60 %) og Akershus 

fylkeskommune (40 %), og Ruter er deres 

kompetanseorgan for kollektivtrafikk.

Administrasjonsselskap

Aksjeselskap



Oslo + Akershus
Befolkning 1,2 mill
2 fylker
22 + 1 kommuner

Ca 350 mill kollektivreiser/år
55 % av kollektivreisene I Norge
36,8% kollektivandel (motorisert)

Ruter 2016:
Antall årsverk 243
Omsetning  7,5 mrd. kr
Billettinntekter   3,7 mrd. kr

Ruter: Administrasjonsselskap Oslo og Akershus
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Kontrakter Samarbeidsavtale

Infrastruktur og materiell

Ruter er den operative bestilleren av 

kollektivtrafikken i hovedstadsregionen



Konkurranseutsatte anskaffelser 

– anslått årlig verdi (2016):

▪ 29 busskontrakter (inkl 6 avvik tr sp) : 2 500 mill kr 

▪ 2 båtkontrakter :   170 mill kr

▪ 14 Minibuss/taxi-kontrakter :   200 mill kr

▪ Ca 130 andre kontrakter :    720 mill kr

➢ 17 kontrakter er på over 10 mill kr

▪ Planlagt ca 50 administrative anskaffelser i 2017



Ruter samarbeid/dialog med 

Kollektivtrafikkforeningen og andre

▪ Ruter (SL/Sporveien) deltatt i samarbeid om veiledere for 
konkurransegrunnlag siden 2005

▪ Mindre oppdragsgivere har størst utbytte av samarbeidet 

▪ Klare skiller mellom Oppdragsgiver og Leverandør

▪ Samarbeid med NHO-transport (bransjeforening) har begrensinger

▪ I dag er anbudsdokumenter for busstjenester i Norge svært like 
hva gjelder struktur og prosess (for anbudet) – etter hvert også for  
innholdet (indekser, endringsbestemmelser mv)

▪ Ruter har også erfaringsutveksling/samarbeid med øvrige nordiske 
hovedsteder og internasjonale organisasjoner (UITP)



Ruters erfaringer med dialog 

med leverandørmarkedet



Grunnleggende prinsipper for regelverket

 Lov og forskrift om offentlig 

anskaffelse (LOA)

 Forskrift om innkjøpsregler i 

forsyningssektor

▪ Fri konkurranse

▪ Likebehandling

▪ Gjennomsiktighet

▪ Forutberegnelighet

▪ Etterprøvbart
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Hvem bør vi ha dialog med ?

Hvordan annonsere ?

Hvem bør vi ha dialog med? 

▪ Leverandører

▪ Bransjeforeninger og bedriftsnettverk

▪ Bruker- og interesseorganisasjoner

▪ Næringsutviklingsmiljøer

▪ Andre offentlige virksomheter, for eksempel planmyndigheter. 

▪ Forsknings- og utviklingsmiljøer 

Annonsering – eks:

▪ Annonsering i form av en veiledende kunngjøring på Doffin når det er konkrete planer om 
en anskaffelse 

▪ På egne hjemmesider 

▪ Gjennom øvrig media og nettverk 
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Arenaer for «dialog» og innovasjon 

ved bussanbud

▪ Debreefingsmøter ifm siste konkurranse

▪ Bransjesamlinger mv.

▪ Dialogkonferanser for særemner ift bussanbudet eks miljø

▪ Leverandørkonferanser for bussanbudet 

▪ Dialogkonferanser for bussanbudet (før utlysning)

▪ Dialogkonferanser for tilstøtende konkurranser

▪ 1 til 1 møter ? (før utlysning)

▪ Tilbudskonferansen (når konkurransegrunnlaget er lagt ut)

▪ Forhandlinger ifm konkurransen
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Eksempler på Ruters dialogkonferanser:
▪ Bussmateriell: 11. jan 2013 og 18. nov 2013

▪ Bussanlegg: 23. sept 2013

▪ Bussanbud: 25. nov 2013 (Follo/Østensjø), 26. sept 2014 (Nittedal) og 25. 
mars 2015 (Nittedal, Oslo sentrum mv)

▪ Minibussanbud Follo 15. nov 2013

▪ Resttransport (spesialtransportanbud) 22. jan 2015

▪ Båtanbud (øyfergene/badebåter) 7. jan 2013

▪ Pris/takstavtaler – 11. mars 2015

▪ Minibussanbud Romerike 30. mars 2016

▪ Autonomuous public transport on demand 12. januar 2017

▪ Dialogkonferanse IT Arkitektur i busser 8. februar 2017

▪ Systemtest batterielektriske busser i Oslo Sentrum 13. februar 2017

▪ Romeriksanbudet – 18. april og 29. mai 2017

▪ Div andre dialogkonferanser (billettkontroll, IT-anskaffelser mv) se Ruters 
webside https://ruter.no/kollektivanbud/moter/
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Typisk program på en dialogkonferanse

▪ 09:00 Velkommen, hensikt med møtet v/Ruter

▪ 09:15 Innledende perspektiver v/ NHO tr sp

▪ 09:30 Gjennomgang av Trafikkplan Oslo nord-øst og andre relevante planer 
for området v/trafikkplanlegger

▪ 09:45 Gjennomgang av nåværende kontrakt Nittedal v/Ruter

▪ 09:50  Ruters bruk av tildelingskriterier v/Ruter

▪ 10:00  Erfaringer som operatør på Nittedal v/Nettbuss

▪ 10:20  Forberedte innlegg fra alle deltagere (maks 15 min) Ruter 
ønsker innspill på bl.a. følgende:

▪ Oppdragsbeskrivelse/kvalitet 

▪ Bussmateriell og miljø 

▪ Rutebeskrivelse

▪ Incitamentsordninger

▪ Tildelingskriterier, funksjonskrav vs minimumskrav 
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Forts. eks på typisk program på en dialogkonferanse

▪ 13:00 Rammeavtale om busstjenester – hva er Ruters behov

▪ 13:20 Hvordan kan Ruters behov dekkes ved et anbud ? 

Forberedte innlegg fra alle deltagere (maks 10 min) 

Ruter ønsker innspill på bl.a. følgende:
▪ Krav til gjennomføring av denne type oppdrag 

▪ Krav til bussmateriell og tilgjengelig kapasitet. 

▪ Tilbyders behov for spesifikasjon og informasjon i konkurransegrunnlaget

▪ Evaluering, tildeling og avrop (bestilling av busser)

▪ 14:30 Oppsummering 

▪ 15:00 Slutt

Tilleggsinfo om Rammeavtale om busstjenester utsendt 10 dager før
dialogkonferansen

Se Ruters web side: https://ruter.no/kollektivanbud/moter/13

https://ruter.no/kollektivanbud/moter/


Resultat av dialog med leverandørene:

▪ Følelse av likeverd – bli hørt, sett og forstått

▪ Maktdeling

▪ Forutsigbarhet

▪ Åpenhet 

▪ Avklare myter

▪ Bedre samarbeidsklima/kommunikasjon

▪ Gode innspill tidlig i prosessen

▪ Innovasjon

▪ Færre komplikasjoner/sp fra tilbyderne i anbudsprosessen

▪ Kompetanseheving hos begge/alle parter

▪ Bedre konkurranse, tilbud og anskaffelse

▪ Færre klager under og etter anskaffelsen

▪ Bedret omdømme for oppdragsgiver/Ruter14



Ruters erfaringer:

▪ Planlegg dalogkonferanser godt/detaljert - eks. rekkefølge på innlegg 
fra tilbyderne

▪ Gjennomfør en «generalprøve» internt

▪ Bruk en erfaren møteleder som evner å utfordre samt forstår hva som 
kan være tema/omtales ift LOA, konkurranserett mv

▪ Bruk bransjeorganisasjoner som innleder for å «myke opp» stemningen 
blant konkurrentene

▪ Unngå å gå inn i arbeidsgiverrollen til leverandøren

▪ Uttrykk oppdragsgivers BEHOV og ikke LØSNINGEN

▪ Spill ballen/utfordringene ut til markedet/leverandørene

▪ Still åpne sp til markedet

▪ Spørsmål dere ikke kan svare på under konferansen besvares i 
referatet
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Nye miljøløsninger
Ny teknologi ved hjelp av funksjonskrav og poenggivning

Øystein Fjæra, seniorrådgiver, kontraktsforvaltning



Tildelingskriterier – Indre by-anbudet 2016
https://ruter.no/kollektivanbud/arkiv/2017-busstjenester-indre-by/
Vinnerne oppnådde ca. 8,5 poeng av 10 mulige

Kriterier Vekt Maks.poeng

Pris 40 % 4

Vognløpsplaner 20 % 2

Bussmateriell 10 % 1

Gjennomføring av oppdraget 10 % 1

Miljø 20 % 2

TOTALT 100 % 10
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Tildelingskriteriet miljø Indre by (2016)

▪ Miljø er vektet 20 % av total 

poengsum

▪ Lokale utslipp (NOx og Pm) 

og Reduksjon av CO2 er 

vektet 35 % hver (delvekter)

▪ Reduksjon av tomkjøring har 

delvekt 10 % 

▪ Andre miljøtiltak har delvekt
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Gode miljøløsninger 

▪ Stimulere til bedre miljøløsninger ved å øke viktigheten 

av miljø

▪ Akseptere høyere pris for å få bedre miljøløsning

▪ Sette tydelige minimumskrav

▪ Gi tilbyderne uttelling for å tilby bedre miljøløsninger 

(NOx og Pm)

▪ Tilbyderne skal oppgi forpliktende mål «egenerklæring» 

for reduksjon av CO2 utslipp ift til drift med fossilt diesel
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Lokale utslipp – Ruters krav - resultat

▪ Utgangspunkt: pliktig overtagelse av 35 brukte busser 

med utslipp tilsvarende Euro IV (av ca. 115 busser)

▪ Minimumskrav til utslipp: Utslipp skal tilsvare Euro IV

▪ Resultat:

▪ 85 nye busser med Euro VI

▪ 30 brukte busser med ettermontert renseutstyr og utslipp 

tilsvarende Euro VI
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CO2 reduksjon - resultat

▪ Fossilfritt drivstoff fra første dag

▪ CO2 reduksjon på 60 % sammenlignet med diesel
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Oppfølging av Ruter

▪ Det må følges opp at de lokale utslippene på de 30 

brukte bussene blir som lovet:

▪ Måleutstyr montert på alle bussene

▪ Det må følges opp at CO2-reduksjonen blir som lovet:

▪ CO2 reduksjonen i alle drivsstoffleveranser skal dokumenteres

▪ CO2 reduksjonen regnes ut etter hvor stor reduksjonen er per 

leveranse

▪ Den samlede reduksjonen i løpet av 6 mnd blir vurdert opp mot 

lovnaden
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Evaluering av bussanbud



Evaluering henger sammen med krav

Detaljspesfikasjon

Funksjonskrav med minimumskrav, 
anbefalinger og begrensninger 

(eller utgangspunkt i standard om 
det finnes)

Åpne funksjonskrav
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Anskaffelsens faser

1.Planleggingsfasen – kartlegging og definering av behov

2.Kvalifikasjonsfasen – finne kvalifiserte tilbydere

3.Tildelingsfasen – hvilken tilbyder har det beste tilbudet 

(og hvorfor)

4.Realisering av gevinster – kontraktsoppfølging for å 

realisere de gevinstene Ruter har lagt opp til
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Tildelingsfasen
▪ Valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet
▪ De ulike sidene ved tilbudene må holdes opp mot hverandre for å avgjøre 

hvilket tilbud som samlet sett er best

▪ Tildelingskriteriene angir både ytelsen (leveransen) og motytelsen (prisen)

▪ Tildelingskriteriene koster penger 
▪ fordi hvert kriterium reduserer betydningen av priskriteriet

▪ Intuitivt utgangspunkt 
▪ Vurdere det lavest prisede tilbudet opp mot de øvrige

▪ Har noen av de andre tilbudene egenskaper som mer enn oppveier 
prisforskjellen ?

▪ Det intuitive utgangspunktet: Hvilket tilbud ville vært best i en verden uten 
tildelingskriterier?



Modellen er et hjelpeverktøy

▪ Bruk av evalueringsmodeller forutsetter at det beregnes en poengsum for 

uttellingen på hvert tildelingskriterium

➢ Et resultat blir ikke riktig bare fordi modellen viser det

➢ Modellen gir ikke svar på hvilken score som (alltid) er riktig

➢ Hva er verdien av et sikkert resultat om grunnlaget er usikkert?

▪ Legger man feil poengscore inn i modellen, får man feil utfall

➢ Tilbudenes uttelling på de ulike tildelingskriteriene må beregnes korrekt

▪ Gis tildelingskriteriene feil vekt – enten av oppdragsgiver eller av modellen –

blir resultatet feil

➢ Beregningsmåten må ikke forrykke vektingen av tildelingskriteriene (Ruters 

priskriterium – forklare hvorfor sterkt utslag)



Lærdom videre
▪ En poengsum er ikke en begrunnelse, men et resultat

▪ Vær nøye med hvordan poeng beregnes

▪ Innkjøp er ikke ren matematikk

▪ Alt kan ikke kvantifiseres…

▪ Ikke glem det intuitive utgangspunktet

▪ Det avgjørende er om det foreligger relevante forskjeller 
mellom tilbudene av betydning for verdien




