
19.4 Yde

 

Det ligge

overbevi

Movia vi

 

Den/de o

opnå høj

 

For at op

ratørinds

og det sk

 

Udgangs

ressourc

 

Movia er

økonom

 

Planen v

dringer k

fra Movia

til ressou

grundet.

 

Den bud

 

Udbuds

1

2

3

4

5

6

7

8

2

erligere beta

er Movia meg

isning, at såd

llig til at indg

operatør(er),

jere betaling

pnå dette ska

sats der men

kal angives, 

spunktet for 

cer hos parte

r således vill

isk, fx ved m

vil blive vurde

kan aftales i 

a vil blive vu

urcetrækket 

 Movia vil ud

dgetterede ge

senhed 

1 

2 

3 

4 
1
1

5 2

6 3

7 5

8 

1 

1

1

aling for fler

get på sinde 

danne mulig

gå i et sådant

, der vinder u

g for de passa

al operatøren

nes at kunne 

hvor høj en 

planen skal v

erne kan udn

ig til at bidra

markedsføring

eret af Movia

et samarbejd

rderet i denn

i Movia. Mov

dnytte de erfa

ennemsnitlig

Linje In

1A 
2A 
82N 
6A 
83N 
150S 
173E 
95N 
200S 
350S 
81N 
500S 
18 
40 

101A 
106 
102A 
108 
109 
121 
225 

re passager

at skabe mu

heder udvikle

t samarbejde

udbudsenhed

agerer, der k

n levere en p

øge passag

bonus pr. ek

være et sam

yttes bedst m

ge i tiltagene

gstiltag. Hvis

a med udgan

de mellem M

ne sammenh

via forbehold

aringer, der o

e indtægt pr

ndtægt pr. p
Budget 2

5,63 
5,88 
8,33 
5,71 
9,97 
9,60 
13,91
15,68
6,82 
7,24 
9,34 
10,41
5,28 
5,54 
6,11 
4,82 
8,57 
12,64
13,18
7,91 
7,13 

rer 

uligheder for 

es bedst i et 

e. 

der med pas

kommer ud o

plan til Movia

gertallet. Plan

kstra passage

marbejde mel

muligt. 

e, såvel med

s dette ønske

ngspunkt i en

Movia og ope

hæng. I den f

der sig ret til a

opnås med f

r. passager p

påstiger 
2012 

 
 
 
 
 
 
1 
8 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
4 
8 
 
 

at få flere ku

samarbejde

sagerincitam

over sammen

a, der beskriv

nen skal bes

er, der er nø

lem Movia o

 personalere

es, skal omfa

n cost-benefi

ratøren. Omf

forbindelse v

at afvise plan

forskellige tilt

på de pågæld

under i busse

e mellem part

menter, har m

nligningsgrun

ver idéer til ti

krive mål for

dvendig for a

g operatøren

essourcer og

anget beskriv

t analyse, og

fanget af det

il der også b

ner. Afvisning

tag, andre st

dende linjer k

ThecaSag-
Movit-2

erne. Det er 

terne, og de

mulighed for a

ndlaget.  

iltag, og den 

r passagerta

at nå dette m

n, for at vide

g –viden, sam

ves i planen. 

g eventuelle 

t ønskede bi

blive taget he

ger vil blive b

teder i system

kan ses her: 

138784  
017333 

1/2 

vores 

rfor er 

at 

ope-

llet, 

mål. 

n og 

mt evt. 

æn-

drag 

ensyn 

be-

met.  



Planen k

kvartal e

ren. 

 

Det unde

eventuel

passage

kan - såfremt

eller derefter,

erstreges, at

lle idéer fra o

erer vil først k

t den godken

, hvis der kræ

t der IKKE sk

operatørerne

kunne træde 

ndes af Movi

æves særlig f

kal leveres e

e indgår ikke 

i kraft efter k

ia - sættes i k

forberedelse

n plan i forbi

i tildelingen 

kontraktunde

kraft ved beg

e. Dette aftale

ndelse med 

af kontrakte

erskrivelse m

gyndelsen af 

es mellem M

tilbudsgivnin

r. Samarbejd

med de valgte

ThecaSag-
Movit-2

f førstkomme

Movia og ope

ngen i A8, og

det omkring f

e operatører

138784  
017333 

2/2 

ende 

ratø-

g 

flere 

. 


