
Ændring i afsnit 19.1 i udbudsbetingelserne for A9 

 

3. afsnit i udbudsbetingelsernes afsnit 19.1: 

Ved slutningen af kontraktperioden udbetales passagerbetaling sidste gang i sidste hele kvartal inden 

kontraktophør. 

Rettes til: 

Ved slutningen af kontraktperioden udbetales passagerbetaling efter opgørelsen af sidste kvartal, hvor 

kontrakten har været gældende. Passagerbetaling udbetales forholdsmæssigt ift. antallet af hhv. hverdage, 

lørdage og søndage, hvor kontrakten har kørt.  

Eksempel: 

En kontrakt udløber den 10. december 2011. Passagertal for perioden beregnes som 

hverdagspassagertallet for henholdsvis oktober og november, samt det gennemsnitlige hverdagspassagertal 

for december ganget med antallet af hverdage, der er kørt i december. Hertil lægges det gennemsnitlige 

lørdagspassagertal ganget med antallet af lørdage, der er kørt i 4. kvartal, samt det gennemsnitlige 

søndagspassagertal ganget med antallet af søndage, der er kørt i 4. kvartal. Sammenligningsgrundlaget 

nedskrives efter samme metode, ift. antallet af hverdage, lørdage og søndage i det kvartal, hvor kontrakten 

ophører, uafhængigt af, om antallet af hhv. hverdage, lørdage og søndage er forskelligt i 

sammenligningskvartalet.  

 2011 2010 (Sammenligningsgrundlag) 

Hverdagspassagertal oktober 80.000 75.000 

Hverdagspassagertal november 90.000 85.000 

Hverdagspassagertal december 100.000 95.000 

Antal hverdage december 2011 21  

Antal kørte hverdage i december 
2011 

7  

Lørdagspassagertal 4. kv.  30.000 25.000 

Søndagspassagertal 4. kv. 20.000 15.000 

Antal lørdage 4. kv. 2011 14  

Antal søndage 4. kv. 2011 (inkl. 
helligdage) 

14  

Antal kørte lørdage 4. kv. 2011 11  

Antal kørte søndage 4. kv. 2011 10  

 

Forholdsmæssigt pass.tal hverdage 4. kvartal 2011:  80.000 + 90.000 + (100.000 / 21 * 7) = 203.333 

Forholdsmæssigt pass.tal i sammenlign.kvartalet:  75.000 + 85.000 + (95.000 / 21 *7) = 191.667 

Forholdsmæssigt pass.tal lørdage 4. kvartal 2011:  (30.000 / 14 * 11) = 23.571 

Forholdsmæssigt pass.tal lørdage i sammenlign.kvartalet:  (25.000 / 14 * 11) = 19.643 

Forholdsmæssigt pass.tal søndage 4. kvartal 2011:  (20.000 / 14 * 10) = 14.286 

Forholdsmæssigt pass.tal søndage i sammenlign.grundlaget:(15.000 / 14 * 10) = 10.714 

Opnået pass.tal 4. kvartal 2011:  203.333 + 23.571 + 14.286 = 241.190 



Pass.tal i sammenligningsgrundlaget:  191.667 + 19.643 + 10.714 = 222.024 

Det vil sige, at passagerbetalingen beregnes ud fra disse tal. 

 

 


