KONTRAKT OM ALMINDELIG RUTEKØRSEL – A21

Trafikselskabet Movia
Toftegårds Plads
Gl. Køge Landevej 3
2500 Valby
CVR nr. 29896569
(herefter ”Movia”)
og
[Part 2]
[Adresse]
[Post nr. By]
[CVR nr. Xxx]
(herefter ”Operatøren”)
(hver for sig benævnt Part og tilsammen Parter/Parterne)
har dags dato indgået følgende aftale om udførelse af Almindelig rutekørsel (”Kontrakt”).
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1.

Formål og baggrund

1.1

Nærværende Kontrakt er indgået efter Movias forudgående udbud i henhold til direktiv
2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (Forsyningsvirksomhedsdirektivet).

1.2

Kontrakten fastsætter de indbyrdes rettigheder og forpligtelser mellem Movia og Operatøren i
forbindelse med Operatørens udførelse af de i afsnit 4 beskrevne Ydelser.

2.

Kontraktgrundlag

2.1

Kontraktgrundlaget udgøres af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge:

2.2

a)

Nærværende Kontrakt inklusive kontraktbilag

b)

Movias samlede udbudsmateriale, inkl. eventuelle spørgsmål/svar mv.

c)

Operatørens tilbud

Ovennævnte dokumenter er gældende i prioriteret rækkefølge. Ændringer og præciseringer i
udbudsperioden har dog forrang for de dokumenter, de henviser til.

2.3

Kontrakten har forrang for kontraktbilag. Kontraktbilagene har internt prioritet efter lex specialis-princippet, således at hvert kontraktbilag har forrang for øvrige bilag i relation til det emne,
som kontraktbilaget efter sin titel angår. Underbilag til kontraktbilag hører til det kontraktbilag
de angår, dog således at kontraktbilaget har forrang for egne underbilag.

2.4

Henvisning til Kontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Kontrakten hørende
kontraktbilag og underbilag, respektive de af disse bilag, der er relevante for den pågældende
bestemmelse.

3.

Definitioner

3.1

En række begreber i Kontrakten og øvrige dele af kontraktgrundlaget er defineret i kontraktbilag 0.
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4.

Operatørens Ydelser

4.1

Operatøren skal udføre de af Kontrakten omfattede Ydelser i form af Almindelig rutekørsel og
de hermed forbundne ydelser.

4.2

Kørslen er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1 og de hermed forbundne ydelser er nærmere
beskrevet i Kontrakten og de øvrige kontraktbilag.

4.2.1

Operatørens kørsel er fordelt på udbudsenhed: [indsæt]

4.2.2

Kørslen omfatter ca. [antal] Køreplantimer pr. år, der ved Kontraktstart er placeret på følgende
linjer:


[indsæt], [indsæt], [indsæt]

Nærmere oplysninger om udbudsenhederne fremgår af kontraktbilag 1C.
4.3

Operatøren er ansvarlig for alt, der vedrører udførelsen af Ydelserne, herunder indkøb af materiel, garagefaciliteter mv. Operatøren er endvidere ansvarlig for, at antallet af busser er tilstrækkeligt til at udføre kørslen.

4.4

Movia er berettiget til at ændre kørslen, herunder omfanget heraf, i overensstemmelse med
kontraktbilag 2.

5.

Operatørens forpligtelser

5.1

Operatøren skal overholde den Offentlige Regulering og opfylde sine forpligtelser under Kontrakten i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

5.2

Operatøren skal overholde den til en hver tid gældende køreplan, der er fastlagt af Movia jf.
kontraktbilag 1.
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5.3

Operatøren skal skriftligt orientere Movia, hvis Operatøren anvender de af Kontrakten omfattede Driftsbusser til at udføre anden kørsel end kørsel for Movia. Operatøren kan kun anvende
de af Kontrakten omfattede busser til anden kørsel end kørsel for Movia i henhold til nærværende Kontrakt i det omfang, det følger af Kontrakten. I dette tilfælde skal Operatøren tildække
Trafikselskabs-bomærkerne på bussen. Operatøren skal kunne frigøre Driftsbusser fra sådan
anden kørsel med 2 måneders varsel, såfremt Movia ønsker at disponere over busserne til
kørsel for Movia.

6.

Kontraktperiode og Driftsstart

6.1

Kontrakten træder i kraft ved begge Parters underskrift.

6.2

Kontraktperioden består dels af en ordinær kontraktperiode, dels af et antal optioner på forlængelse, jf. afsnit 7 nedenfor.

6.3

6.4

6.5

Driftsstart er fastsat til:


15. oktober 2023 for udbudsenhed 1, 3, 6, 7 og 8



10. december 2023 for udbudsenhed 2, 9, 10 og 13



11. februar 2024 for udbudsenhed 11 og 12



24. marts 2024 for udbudsenhed 4 og 5

Den ordinære kontraktperiode er gældende frem til:


Efterår/vinter 2025 for udbudsenhed 6



Forår/sommer 2026 for udbudsenhed 5



Efterår/vinter 2029 for udbudsenhed 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 og 13



Forår/sommer 2030 for udbudsenhed 4, 11 og 12

Den ordinære kontraktperiode, jf. 6.4 ovenfor, er angivet med forventet ophørstidspunkt. Senest seks måneder før Kontraktens ophør, meddeler Movia Operatøren den præcise ophørsdato. Den præcise ophørsdato kan ligge indtil førstkommende køreplanskift efter seneste ophørstidspunkt, jf. 6.4. Movia kan fastsætte forskellige ophørsdatoer for den af Kontrakten omfattede kørsel på udbudsenhedsniveau. Dette gælder både ved ophør af den ordinære kontraktperiode og af en forlængelsesperiode.

6.6

Medmindre Movia forlænger Kontrakten, jf. afsnit 7 nedenfor, udløber Kontrakten automatisk
på den af Movia fastsatte ophørsdato, jf. pkt. 6.5 ovenfor.
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7.

Forlængelse

7.1

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår, udover den ordinære kontraktperiode i pkt. 6.4
ovenfor, i overensstemmelse med nærværende afsnit 7 og kontraktbilag 8, afsnit 6.

7.2

Alle forlængelsesoptioner sker på udbudsenhedsniveau. Dette gælder også, hvor Operatøren
er tildelt udbudsenheder i kombination.

7.3

Antallet og varigheden af forlængelsesoptioner for hver udbudsenhed fremgår af kontraktbilag
1C. Kontrakten forlænges med én forlængelsesoption ad gangen. Ophørstidspunktet for enhver forlængelsesperiode følger principperne beskrevet i pkt. 6.5 ovenfor og 7.4 nedenfor.

7.3.1

For udbudsenhed 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 gælder, at Kontrakten kan forlænges,
hvis Parterne er enige herom, jf. dog pkt. 7.3.1.1 og 7.3.1.2 nedenfor.

7.3.1.1 Operatøren har ret til at få forlænget Kontrakten, hvis den af Operatøren leverede kvalitet
indebærer, at udbudsenheden er i ”grøn”, jf. krav-ID 8.6.5.
7.3.1.2 Kontrakten kan ikke forlænges, hvis den af Operatøren leverede kvalitet indebærer, at udbudsenheden er i ”rød”, jf. krav-ID 8.6.6.
7.3.2

Movia opgør ca. 2 år før udløbet af den igangværende kontraktperiode den samlede leverede
kvalitet for udbudsenheden og meddeler herefter Operatøren, hvorvidt den leverede kvalitet
medfører, at Operatøren har ret til udnyttelse af den førstkommende forlængelsesoption
(”grøn”), har mulighed for udnyttelse af den førstkommende forlængelsesoption under forudsætning af Movias samtykke (”gul”) eller forlængelse ikke er mulig (”rød”). Proceduren gentages for kommende forlængelsesoptioner. Modellen er illustreret i kontraktbilag 8, afsnit 6.

7.3.3

Den leverede kvalitet, dvs. om hver af udbudsenheden er i ”grøn”, ”gul” eller ”rød”, vurderes
på baggrund af den samlede forudgående kontraktperiode, dvs. som et gennemsnit af den leverede kvalitet i den ordinære kontraktperiode og eventuelle forudgående forlængelsesoptioner.
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7.3.4

Såfremt Operatøren efter samtykke fra Movia opnår udnyttelse af en forlængelsesoption, som
Operatøren ikke ensidigt havde krav på som følge af den leverede kvalitet (”gul”), kan Movia,
som betingelse for at tilbyde forlængelse, stille krav om, at alle fremtidige forlængelser forudsætter samtykke fra Movia. Dette medfører, at Movia fremadrettet skal give samtykke til udnyttelse af forlængelsesoptioner, uanset om Operatøren på baggrund af den leverede kvalitet for
den forudgående kontraktperiode ellers måtte være berettiget til at udnytte kommende forlængelsesoptioner ensidigt. Ved udnyttelse af en forlængelsesoption, som Operatøren ikke ensidigt havde krav på som følge af den leverede kvalitet (”gul”), kan Movia endvidere træffe beslutning om, at forlængelsesperioden forkortes i forhold til det oprindeligt aftalte.

7.3.5

For udbudsenhed 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 (Emissionsfrie enheder) forudsætter forlængelse fra 12 til 14 år enighed mellem Movia og Operatøren, uanset at den af Operatøren
leverede kvalitet måtte indebære, at udbudsenheden er i ”grøn”, jf. krav-ID 8.6.7.

7.3.6

For udbudsenhed 5 og 6 har Movia, uanset den leverede kvalitet, ret til at forlænge Kontrakten
med op til 2 år.

7.4

Senest seks måneder før en kontraktperiode udløber, meddeler Movia Operatøren, om/i hvilket omfang, Kontrakten kan forlænges. Hvis Kontrakten kan forlænges helt eller delvist, skal
Operatøren inden for 30 dage fra Movias meddelelse, oplyse Movia, hvorvidt Kontrakten ønskes forlænget.

7.5

Hvis Movia ensidigt kan forlænge Kontrakten helt eller delvist, oplyser Movia senest seks måneder før kontraktperiodens udløb Operatøren, hvorvidt Movia vil forlænge Kontrakten.

8.

Opsigelse

8.1

Kontrakten er uopsigelig for begge Parter.

9.

Samarbejde

9.1

Parterne er gensidigt ansvarlige for at medvirke til et loyalt og konstruktivt samarbejde i begge
Parters interesse. Parterne skal til enhver tid udvise fleksibilitet og aktivt indgå i konstruktive
drøftelser med henblik på at opnå det bedst mulige samarbejde.
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9.2

Hver Part kan indkalde til et eller flere møder, såfremt det af pågældende Part skønnes nødvendigt for at sikre Operatørens opfyldelse af Kontrakten. Medmindre Parterne aftaler andet,
afholdes møderne hos Movia.

10.

Oplysningspligt

10.1

Senest 14 dage efter indgåelse af Kontrakten, skal Operatøren indsende følgende dokumenter til Movia:


Oversigt over vognløb og opladning. Oversigten udarbejdes af Operatøren og indgår i
Kontrakten som kontraktbilag 2A


10.2

Udfyldt busoplysningsskema (kontraktbilag 3A)

Operatøren skal i Kontraktperioden straks give Movia oplysninger om samtlige forhold, der
kan hindre, forstyrre eller true Operatørens hele eller delvise opfyldelse af Kontrakten.

11.

Ejerforhold

11.1

Såfremt Operatøren er organiseret som et aktieselskab eller et anpartsselskab, kan Movia
kræve oplyst, hvem der ejer aktierne/anparterne. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af
aktie-/anpartskapitalen skal ikke oplyses, medmindre særlige forhold gør, at en aktionær/anpartshaver med en sådan aktie/anpartsbesiddelse har en bestemmende indflydelse i selskabet.

11.2

Operatøren skal skriftligt og uden unødigt ophold orientere Movia, såfremt Operatøren i Kontraktperioden foretager navneændring eller der Kontraktperioden sker ændringer i aktie-/anpartsbesiddelse.

11.3

Såfremt der i Kontraktperioden sker væsentlige ændringer i ejerforholdene til aktierne/anparterne, herunder såfremt den bestemmende indflydelse i selskabet ændres, er Movia berettiget
til at ophæve Kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel, forudsat at ophævelsen sker senest
1 måned efter, at Movia er blevet gjort bekendt med de omstændigheder, der begrunder ophævelsen.

Side 9 / 28
Trafikselskabet Movia

11.4

Movia er dog alene berettiget til at ophæve Kontrakten som følge af de ændrede ejerforhold,
såfremt vægtige grunde taler herfor. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis den eller de nye
ejer(e) er omfattet af omstændigheder, der fremgår af udbudslovens §§ 135, 136 og/eller 137,
stk. 1, nr. 1, 2 og/eller 5, jf. også afsnit 28.4 nedenfor.

12.

Operatørens medarbejdere

12.1

Operatøren er ansvarlig for, at dennes medarbejdere, der er beskæftiget med opfyldelsen af
Kontrakten, har de nødvendige kompetencer, kvalifikationer og erfaring.

12.2

Operatøren skal på Movias anmodning udskifte en medarbejder, der er beskæftiget med opfyldelsen af Kontrakten, herunder chauffører, såfremt Movias anmodning er rimeligt begrundet
f.eks. i samarbejdsvanskeligheder, manglende faglighed eller alvorlige eller gentagne klager
eller kritik.

13.

Salg af rejsehjemmel

13.1

Operatøren skal i forbindelse med kørslen forestå salg af rejsehjemmel som beskrevet i kontraktbilag 10.

13.2

Samtlige indtægter for salg af rejsehjemmel tilfalder Movia.

13.3

Indtægterne for salg af rejsehjemmel opgøres på baggrund af registreringerne i Rejsekortsystemet.

13.4

I det omfang, Operatøren anmoder om det, skal Movia fremsende en liste over det registrerede salg pr. chauffør pr. dag. Denne liste, der er baseret på data i Rejsekortsystemet, sendes til
Operatøren pr. e-mail.

14.

Betaling

14.1

Movia betaler Operatøren for Ydelserne i overensstemmelse med de af Operatøren tilbudte
priser i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B) som angivet i tilbudsnr: [xx]. Operatørens vederlag er
opdelt i:


Faste omkostninger



Busafhængige omkostninger
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Køreplantimeafhængige omkostninger

Movia betaler Operatøren for det antal Driftsbusser, som fremgår af den gældende Afregningsvognplan.
Priserne pr. udbudsenhed i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B) er gældende, uanset at en eller
flere udbudsenheder ikke forlænges. Dette gælder også, hvor Operatøren er tildelt udbudsenhederne i kombination.
14.1.1 Medmindre andet fremgår, betaler Movia kun Operatøren for faktisk udførte Ydelser, jf. pkt.
14.1.2-14.1.12 nedenfor.
14.1.2 Operatøren er alene berettiget til betaling i det omfang, dette udtrykkeligt fremgår af Kontrakten, idet øvrige elementer er indeholdt i de af Operatøren tilbudte priser uden særskilt betaling.
14.1.3 Movia betaler Operatøren for alle gennemførte ture, som Movia enten har modtaget data for
(RPS-data eller rejsekortdata), jf. kontraktbilag 8, afsnit 4 eller Movia har modtaget tro-og loveerklæring for, jf. pkt. 14.1.8 og 14.1.9 nedenfor.
14.1.4 Operatøren modtager fuld betaling for gennemførte ture, som Movia har modtaget RPS-data
for, jf. krav-ID 8.4.4 - 8.4.5.
14.1.5 Hvis Movia har modtaget RPS-data, jf. krav-ID 8.4.5, men ikke har modtaget positionsdata fra
første og sidste stoppested, men alene har modtaget RPS-data mellem 2 stoppesteder, der ikke er det første og/eller sidste stoppested på ruten, betragtes den del af turen, hvor der ikke er
data for, som udgået. Movia betaler Operatøren fuld betaling for turen mellem første og sidste
stoppested, hvorfra der er modtaget RPS-data, jf. krav-ID 8.4.6.
14.1.6 Hvis en tur udgår helt eller delvist som følge af, at bussen tilbageholdes af Movia eller at Operatøren gennemfører genopretning af den planlagte kørsel, jf. kontraktbilag 9, betaler Movia
fuld betaling for den udgåede del af turen.
14.1.7 For gennemførte ture, som Movia ikke har modtaget RPS-data for, men som Movia har modtaget rejsekortsdata for, jf. krav-ID 8.4.9, betaler Movia Operatøren 98% af den køreplantimeafhængige omkostning for hele turen.
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14.1.8 Hvis Operatøren ikke kan levere RPS-data eller rejsekortdata, jf. pkt. 14.1.3-14.1.7, kan Operatøren i stedet dokumentere gennemførelsen af en tur ved fremsendelse af en tro- og loveerklæring til Movia. I tro-og loveerklæringen skal Operatøren på tro- og love erklære, at den
planlagte tur er helt eller delvist gennemført. Tro- og loveerklæringen skal være underskrevet
af en for Operatøren tegningsberettiget person. For helt eller delvist gennemførte ture, som
Movia har modtaget tro- og loveerklæringer for, betaler Movia Operatøren 95,5% af den køreplantimeafhængige omkostning.
14.1.9 Operatøren skal afgive tro- og loveerklæringer, jf. afsnit 14.1.8, senest 30 dage efter turens
planlagte gennemførsel via Ekstranettet eller tilsvarende løsning, som Movia digitalt stiller til
rådighed. Senere afgivne tro- og loveerklæringer godkendes ikke til brug for betaling og opgørelse af Servicegrad.
14.1.10 Ture, som Movia ikke har modtaget RPS-, rejsekortdata eller Tro- og loveerklæring for og ture
omfattet af krav-ID 9.2.4, betragtes som udgået og Operatøren modtager derfor ikke betaling
herfor.
14.1.11 Movia betaler Operatøren fuld betaling for en tur, hvis manglende RPS-data eller rejsekortdata
skyldes Movias forhold jf. krav-ID 8.4.12 og 8.4.14.
14.1.12 Movia betaler Operatøren 98% af den køreplantimeafhængige omkostning for hele turen, hvis
manglende RPS-data skyldes Operatørens forhold, men manglende rejsekortdata skyldes
Movias forhold jf. krav-ID 8.4.12 og 8.4.14.
14.2

Ændringer i Operatørens betaling for Busafhængige omkostninger og Køreplantimeafhængige
omkostninger som følge af ændringer i medfør af Kontrakten, samt eventuelle øvrige betalinger, er reguleret i kontraktbilag 2.

14.3

Priserne i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B) er angivet i danske kroner inkl. moms og inkl. alle
øvrige afgifter og gebyrer, som måtte være gældende på tidspunktet for Kontraktens underskrift. Priserne i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B) omfatter alt, der er nødvendigt for levering af
Ydelserne. Operatøren kan ikke fakturere for Ydelser ud over priserne i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B), medmindre det er skriftligt aftalt mellem Parterne.

14.4

Movia betaler Operatøren bagud i månedlige rater den 4. Hverdag i efterfølgende måned.
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14.5

I betalingen modregner Movia forrige måneds:


Bod eller bonus i forbindelse med passagertilfredshed, der er pålagt Operatøren, jf. kontraktbilag 8, afsnit 3



Bod for Kvalitetsbrister, der er pålagt Operatøren, jf. kontraktbilag 8, afsnit 5



Øvrig bod, der er pålagt Operatøren, jf. kontraktbilag 14A



Reduktion for betaling af gennemførte ture med rejsekortdata eller tro- og loveerklæring,
jf. afsnit 14.1.7 og 14.1.8 ovenfor

14.6



Delvist gennemførte ture, jf. afsnit 14.1.5 ovenfor



Udgåede ture, jf. afsnit 14.1.10 ovenfor

Operatørernes kontantsalg i busserne tilfalder Movia. For kontantsalg afregner Movia Operatøren månedligt bagud på baggrund af registreringerne i rejsekortsystemet. Afregning sker i
overensstemmelse med kontraktbilag 7B.

15.

Pristalsregulering

15.1

Priserne i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B) (faste-, busafhængige-, og køreplantimeafhængige
omkostninger) reguleres efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Reguleringen foretages efter forskellige indeks afhængig af, hvilket brændstof/drivmiddel, Operatøren anvender til at udføre kørslen, jf. pkt. 15.1.1-15.1.8 nedenfor.

15.1.1 Hvis Operatøren anvender diesel som drivmiddel, reguleres priserne i henhold til det af Trafikselskaberne i Danmark udviklede omkostningsindeks: https://trafikselskaberne.dk/omkostningsindeks/omkostningsindeks/
15.1.2 Hvis Operatøren anvender GTL som drivmiddel, reguleres priserne i henhold til omkostnings
indekset som angivet i pkt. 15.1.1 ovenfor.
15.1.3 Hvis Operatøren anvender syntetisk diesel i form af BtL eller HVO som drivmiddel, reguleres
priserne i henhold til det af Trafikselskaberne i Danmark udviklede HVO-indeks: https://trafikselskaberne.dk/omkostningsindeks/hvo-indeks/
Parterne kan i Kontraktperioden aftale at udskifte HVO-indekset med et andet indeks, som
bedre afspejler prisudviklingen for HVO og/eller BtL i Danmark.
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Hvis der anvendes en kombination af syntetisk diesel i form af BtL/HVO og konventionel diesel, reguleres den forholdsmæssige andel, der udgøres af BtL/HVO i medfør af HVO-indekset,
mens den forholdsmæssige andel, der udgøres af konventionel diesel reguleres efter det af
Trafikselskaberne i Danmark udviklede omkostningsindeks, jf. pkt. 15.1.1 ovenfor.
15.1.4 Hvis Operatøren anvender RME (biodiesel) eller andre typer af biodiesel, som drivmiddel,
reguleres priserne i henhold til det af Trafikselskaberne i Danmark udviklede RME-omkostningsindeks: https://trafikselskaberne.dk/omkostningsindeks/rme-indeks/
Parterne kan i Kontraktperioden beslutte at udskifte RME-omkostningsindekset med et andet
indeks, som bedre afspejler prisudviklingen for RME i Danmark.
Hvis Operatøren anvender en kombination af RME (biodiesel)/andre typer af biodiesel og konventionel diesel, reguleres den forholdsmæssige andel, der udgøres af RME/andre typer af biodiesel i medfør af RME-omkostningsindekset, mens den forholdsmæssige andel, der udgøres af konventionel diesel reguleres efter det af Trafikselskaberne i Danmark udviklede omkostningsindeks, jf. pkt. 15.1.1 ovenfor.
15.1.5 Hvis Operatøren anvender gas som drivmiddel, reguleres priserne i henhold til det af Trafikselskaberne i Danmark udviklede gasomkostnings-indeks: https://trafikselskaberne.dk/omkostningsindeks/gasomkostningsindeks/
15.1.6 Hvis Operatøren anvender el som drivmiddel, reguleres priserne i henhold til det af Trafikselskaberne i Danmark udviklede el-omkostningsindeks: https://trafikselskaberne.dk/omkostningsindeks/elomkostningsindeks/
Hvis Trafikselskaberne i Danmark i løbet af Kontraktperioden udvikler et andet el-indeks, kan
Parterne aftale at benytte dette i stedet for ovennævnte el-omkostningsindeks i den resterende del af Kontraktperioden.
Afgift på el til erhvervsmæssig opladning af elbusser godtgøres som følge af lov nr. 687 af
13/02/2021). Den ikke-refunderbare andel af elafgiften udgør i 2021 0,4 øre/kWt. Der er tale
om en midlertidig ordning, som forventes at ophøre i 2030.
Hvis ordningen om lav elafgift til elbusser ophører i Kontraktperioden, og Operatøren som følge heraf ikke har mulighed for at få godtgjort elafgiften, kompenseres Operatøren af Movia for
den omkostning, som dette måtte medføre.
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Kompensationen beregnes ud fra følgende model:
Den køreplantimeafhængige pris reguleres på baggrund af gennemsnittet af det årlige forbrug
for de forudgående tre driftsår. Hvis muligheden for godtgørelse af elafgiften til elbusser bortfalder, og Operatørens omkostning som følge heraf øges fra 0,4 øre/kWt til f.eks. 90 øre/kWh
beregnes ændringen af den køreplantimeafhængige pris ved gennemsnittet for energiforbruget til opladning af elbusser de forudgående tre driftsår ganget med 89,6 øre/kWt (90 øre/kWt
– 0,4 øre/kWt) delt med gennemsnittet af årlige køreplanstimer for de forudgående tre driftsår.
Reguleringen af timeprisen gælder for resten af Kontraktperioden. Såfremt niveauet af elafgiften igen reguleres i opadgående eller nedadgående retning, reguleres timeprisen igen efter
samme metodik, som beskrevet ovenfor.
Eksempel:
Energiforbrug til opladning af elbusser i år 2028: 2.260.000 kWh. Antal køreplanstimer i 2028:
63.000. Energiforbrug til opladning af elbusser i år 2029: 2.250.000 kWh. Antal køreplanstimer
i 2029: 63.000. Energiforbrug til opladning af elbusser i år 2030: 2.300.000 kWh. Antal køreplanstimer i 2030: 66.000. Det årlige gennemsnit af energiforbrug til opladning af elbusser i
perioden er 2.270.000 kWh. Gennemsnittet af årlige køreplanstimer for perioden er 64.000.
Regulering af køreplantimeafhængig pris: (2.270.000 kWt*0,896 DKK/kWt)/64.000 = 31,78
DKK/t. Reguleringen af køreplantimeafhængige pris finder sted med virkning fra det tidspunkt,
hvor afgiftsændringen træder i kraft.
15.1.7 Hvis Operatøren anvender brint som drivmiddel, reguleres priserne i henhold til det af Trafikselskaberne i Danmark udviklede el-omkostningsindeks: https://trafikselskaberne.dk/omkostningsindeks/elomkostningsindeks/
Hvis Movia i løbet af Kontraktperioden udvikler et indeks for brint, kan Parterne aftale at benytte dette i stedet for ovennævnte el-omkostningsindeks.
15.1.8 Ændring af indeks skal kunne rummes inden for de til enhver tid gældende udbudsregler.
15.2

Hvis Movia i henhold til Kontrakten træffer beslutning om, at Operatøren skal ændre drivmiddel, anvendes ved den følgende regulering det i henhold til afsnit 15.1.1-15.1.6 angivne indeks
for det drivmiddel – eller kombination heraf – der anvendes fremadrettet.
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15.3

Den aftalte tilbudssum reguleres hver måned efter udviklingen i det relevante indeks for den
pågældende måned. Der foretages regulering af priser fra første afregning. Principperne illustreres af nedenstående eksempel:
Tilbud afgivet i prisniveau november 2019, (indeks 115,3). Tilbud er på 100.000 kr. pr. måned.
Betalingen for oktober 2021 skal reguleres i forhold til udviklingen i reguleringsindekset fra
november 2019 til oktober 2021 (indeks 120,2).

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 2021 =

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑥 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 2021
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2019

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 2021 =
15.4

100.000 𝑘𝑟. 𝑥 120,2
115,3

= 104.250

Hvis de i det samlede reguleringsindeks indgåede delindeks bortfalder eller ændrer indhold i
Kontraktperioden, forbeholder Movia sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt dette sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks.

16.

Lovændring mv.

16.1

Såfremt der i Kontraktperioden indtræffer lovindgreb eller anden ændring af offentligretlig regulering, der medfører væsentlige økonomiske ændringer i de forudsætninger, der ligger til
grund for de af Operatøren afgivne priser i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B), har Operatøren
ret til at kræve regulering af det i Kontrakten fastsatte vederlag med henblik på, at Operatøren
kompenseres for den økonomiske nettokonsekvens af de pågældende lovindgreb mv.

17.

Underleverandører

17.1

Såfremt Operatøren anvender Underleverandører til opfyldelsen af sine forpligtelser under
Kontrakten, garanterer Operatøren opfyldelsen af Kontrakten i samme omfang, som hvis Operatøren selv havde udført Ydelserne. Operatøren hæfter for sine Underleverandørers forhold
på samme vis som for egne forhold.

17.2

Movia har alene et aftaleforhold med Operatøren, og Movia kan til enhver tid forlange, at drøftelser, koordinering mm. om Kontraktens opfyldelse alene sker med Operatøren.
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17.3

Operatøren skal sikre, at eventuelle Underleverandører, der udfører kørsel i henhold til Kontrakten, har samtlige nødvendige godkendelser og tilladelser til at udføre kørslen. Operatøren
skal på anmodning fra Movia dokumentere, at dette er tilfældet.

17.4

Movia skal forud for Kontraktstart skriftligt godkende Operatørens eventuelle Underleverandører, der skal udføre kørsel i henhold til Kontrakten.

17.5

Operatøren skal senest 8 dage forud for Kontraktstart skriftligt oplyse Movia om navn, kontaktoplysninger og repræsentant på de eventuelle Underleverandører, Operatøren måtte anvende til at udføre kørsel i henhold til Kontrakten. Movia kan nægte at godkende en Underleverandør, hvis Movia har saglig grund hertil.

17.6

Operatøren skal sikre, at Movia altid er i besiddelse af opdaterede oplysninger om Operatørens Underleverandører, der udfører kørsel i henhold til Kontrakten.

17.7

Operatøren kan i Kontraktperioden alene skifte Underleverandør, der udfører kørsel i henhold
til Kontrakten, efter forudgående skriftlig godkendelse fra Movia. Movia kan nægte at godkende en Underleverandør, hvis Movia har saglig grund hertil.

17.8

Movia kan forlange, at Operatøren med et rimeligt varsel udskifter Underleverandører, der udfører kørsel i henhold til Kontrakten, og som i Kontraktperioden er eller bliver omfattet af de
omstændigheder, der er beskrevet i udbudslovens §§ 135, 136 og/eller 137, stk. 1, nr. 1, 2 og
5. Movia er berettiget til at give adgang til self-cleaning, men ikke forpligtet hertil.

18.

Forsikring

18.1

Operatøren skal i Kontraktperioden opretholde sædvanlig erhvervsansvarsforsikring med en
dækningssum for personskade på minimum 10 mio. DKK pr. år og en dækningssum for tingskade på minimum 2 mio. DKK pr. år.

18.2

Operatøren skal på anmodning fra Movia dokumentere, at erhvervsansvarsforsikringen er i
kraft og har den krævede dækning.
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19.

Sikkerhedsstillelse

19.1

Til sikkerhed for Operatørens opfyldelse af Kontrakten, skal Operatøren gennem anerkendt
pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti
på minimum 100.000 DKK pr. Driftsbus. Garantien skal udformes med den specifikke ordlyd,
der fremgår af kontraktbilag 16. Såfremt Operatøren har flere kontrakter med Movia om udførelse af Almindelig rutekørsel, tjener garantien til sikkerhed for Operatørens opfyldelse af sine
forpligtelser i henhold til samtlige af disse kontrakter. Movia er således berettiget til at kræve
garantien udbetalt, såfremt Operatøren misligholder Kontrakten eller en anden mellem Movia
og Operatøren indgået kontrakt om udførelse af Almindelig rutekørsel.

19.2

Garantien skal stilles og kopi af denne fremsendes til Movia forud for Kontraktindgåelse. Såfremt dette i helt særlige tilfælde efter forudgående, skriftlig godkendelse fra Movia ikke er
sket, skal garantien stilles og kopi af denne fremsendes til Movia inden Kontraktstart.

19.3

Garantien skal være gældende i hele Kontraktperioden inkl. forlængelsesoptioner plus 3 måneder efter Kontraktens udløb, medmindre Movia forinden har rejst krav i henhold til garantien.

19.4

Hvis antallet af Driftsbusser ændres i opadgående retning i Kontraktperioden, skal Operatøren
tilsvarende regulere størrelsen af den stillede garanti, således at den samlede garantistillelse
som minimum svarer til det aktuelle antal Driftsbusser. Operatøren skal fremsende kopi af revideret garanti til Movia senest 3 måneder før datoen udvidelsens Driftsstart.

19.5

Hvis antallet af Driftsbusser ændres i nedadgående retning i Kontraktperioden, er Operatøren
berettiget til at reducere størrelsen af den stillede garanti, således at den samlede garantistillelse som minimum svarer til det aktuelle antal Driftsbusser. Eventuel reduktion skal foretages
tidligst på datoen for reduktionens Driftsstart. Kopi af garantien skal fremsendes til Movia senest én måned efter reduktionens Driftsstart.

20.

Konsortium

20.1

Såfremt Operatøren er et konsortium, hæfter de i konsortiet deltagende fysiske/juridiske personer ubegrænset, solidarisk og direkte for opfyldelse af Kontrakten.
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21.

Tavshedspligt, aktindsigt, reference og markedsføring

21.1

I det omfang, Operatøren i forbindelse med Kontrakten modtager oplysninger om Movias forhold, herunder om Movia eller Movias medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl., har
Operatøren alene brugsret til de pågældende oplysninger, så længe Operatøren udfører Ydelser omfattet af Kontrakten, og alene med henblik på udførelse af disse.

21.2

Alt materiale, som Movia har udleveret til Operatøren relateret til Kontrakten, tilhører Movia og
skal efter Movias anmodning vederlagsfrit tilbageleveres til Movia eller slettes efter instruks fra
Movia.

21.3

Operatøren og dennes medarbejdere har ubegrænset tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten, og som efter
deres karakter er fortrolige eller i øvrigt forretningsfølsomme for Movia.

21.4

Enhver person, der gennem sin tilknytning til Operatøren er beskæftiget med opfyldelsen af
Kontrakten eller på anden måde får kendskab til oplysninger i tilknytning til opfyldelse af Kontrakten, er undergivet den samme tavshedspligt som Operatøren. Tilsvarende gør sig gældende for evt. Underleverandører og deres personale.

21.5

Operatøren er forpligtet til at sikre, at Operatørens ansatte og andre personer, samt Underleverandører og deres ansatte, som gennem tilknytning til Operatøren får kendskab til oplysninger i tilknytning til Kontrakten kender og overholder de forpligtelser, som følger af tavshedspligten.

21.6

Movia har tilsvarende ubegrænset tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som Movia måtte
blive bekendt med i forbindelse med Kontrakten, og som efter deres karakter er fortrolige eller
i øvrigt forretningsfølsomme for Operatøren. Movia er under alle omstændigheder berettiget til
at dele oplysninger, som Movia måtte blive bekendt med under Kontrakten, med Movias ejere.

21.7

Kontrakten er undergivet aktindsigt efter lovgivningens almindelige regler herom, og Movia
kan som følge heraf være forpligtet til at udlevere oplysninger om Operatøren til tredjemand.

21.8

Movia er berettiget til at offentliggøre navnet på Operatøren og den af Operatøren under det
forudgående udbud tilbudte evalueringstekniske pris pr. udbudsenhed på Movias hjemmeside.
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21.9

Operatøren må ikke uden Movias forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold. Som led i ovenstående
forpligtelse må Operatøren ikke tage kontakt til medier eller besvare henvendelser fra medier
relateret til Kontrakten uden forudgående skriftlig aftale med Movia.

21.10

Operatøren er kun berettiget til at anvende Movias navn og varemærke i egen markedsføring
efter forudgående, skriftligt samtykke fra Movia.

21.11

De i nærværende afsnit 21 angivne forpligtelser gælder også efter Kontraktens ophør.

22.

Samfundsansvar og CSR

22.1

Operatøren skal overholde de i kontraktbilag 12 fastsatte krav.

22.2

Operatøren skal desuden sikre, at Operatørens eventuelle Underleverandører som fastsat i
kontraktbilag 12, tilsvarende overholder de i kontraktbilag 12 fastsatte krav.

23.

Overdragelse

23.1

Operatøren kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kontrakten uden
Movias forudgående skriftlige samtykke.

23.2

Movia er berettiget til på uændrede vilkår helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Kontrakten til anden offentlig institution eller en institution, der ejes
af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler.

24.

Konkurs

24.1

I tilfælde af Operatørens rekonstruktionsbehandling, konkurs, insolvens, likvidation eller anden
manglende økonomiske rådighedsevne forbeholder Movia sig ret til at ophæve Kontrakten i
det omfang, konkursloven ikke hindrer dette.

24.2

Hvis konkursboet måtte have ret til at indtræde i Kontrakten i medfør af konkurslovens regler,
skal konkursboet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om,
hvorvidt det vil indtræde.
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24.3

Hvis Operatøren er et kapitalselskab, kan Movia ophæve Kontrakten, hvis selskabet tvangsopløses. Tilsvarende gælder for juridiske personer etableret i andre lande end Danmark.

25.

Kontrol

25.1

Movia er berettiget til at føre kontrol med Operatørens opfyldelse af Kontrakten, herunder ved
inspektion i de anvendte busser, mens disse er i drift.

25.2

Movia er endvidere berettiget til at føre kontrol med Operatørens overholdelse og opfyldelse af
sine forpligtelser i henhold til Kontrakten ved besøg på Operatørens forretningssted, på Operatørens Garageanlæg, på gaden og/eller som databaseret opfølgning. Operatøren er forpligtet til uden vederlag at bistå i forbindelse med sådanne inspektioner.

25.3

Såfremt Operatøren lader Kontrakten udføre helt eller delvist ved Underleverandører, er Operatøren forpligtet til at sikre, at Movia overfor underleverandørerne har ret til at foretage inspektion hos Underleverandørerne i samme omfang som hos Operatøren.

25.4

Movias kontrol fritager ikke Operatøren for ansvaret for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, ligesom Operatøren ikke kan påberåbe sig passivitet som følge af Movias
kontrol.

26.

Bod

26.1

Operatøren er forpligtet til at betale bod ved Operatørens manglende opfyldelse af kravet til
passagertilfredshed samt ved Operatørens Kvalitetsbrister, jf. kontraktbilag 8. Operatøren er
desuden forpligtet til at betale bod i overensstemmelse med kontraktbilag 14A.

26.2

Såfremt Movia kan dokumentere et tab, der overstiger bodsbeløbet for samme forhold, kan
Movia kræve sit fulde tab erstattet. Erlagt bod modregnes ikke i Movias erstatning.

26.3

Operatørens betaling af bod, fritager ikke Operatøren fra at bringe de påtalte forhold i orden.
Sker dette ikke, må Operatøren, også for samme forhold, tåle yderligere bod, ligesom andre
sanktioner i henhold til Kontrakten kan bringes i anvendelse.

27.

Årsrapporter
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27.1

Uanset hvordan Operatørens virksomhed er organiseret, er Operatøren i Kontraktperioden
forpligtet til på opfordring at fremsende årsrapporter til Movia. Årsrapporterne skal indeholde
resultatopgørelse og balance og være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

27.2

Movia har, uanset hvordan Operatørens virksomhed er organiseret, ret til at få indsigt i budgettet for det første fulde driftsår. Dette budget skal ligeledes vise, hvorledes såvel nødvendige nyanskaffelser som den løbende drift finansieres.

27.3

Operatørens økonomiske oplysninger, der ikke allerede er offentligt tilgængelige, vil blive behandlet fortroligt af Movia. Dog kan Movia være forpligtet til at offentliggøre visse af oplysningerne som led i aktindsigt.

28.

Misligholdelse og ophævelse

28.1

Ved en Parts misligholdelse eller forventede misligholdelse af Kontrakten, er den misligholdende Part forpligtet til straks at underrette den anden Part om misligholdelsen samt årsagen
hertil. Den misligholdende Part skal endvidere oplyse den anden Part, hvornår misligholdelsen
forventes afhjulpet og med hvilke midler.

28.2

En Part kan ved den anden Parts misligholdelse anvende dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser, blandt andet forholdsmæssigt afslag.

28.3

I tilfælde af en af Parternes væsentlige misligholdelse, kan den anden Part ophæve Kontrakten uden varsel.

28.4

Væsentlig misligholdelse fra Operatørens side udgøres blandt andet af, men er ikke begrænset til, følgende forhold:
a)

Væsentlig mangelfuldhed i de af Operatøren levede Ydelsers omfang og/eller kvalitet.

b)

Operatørens Passagertilfredshedsindeks opgøres i en Måleperiode til under 675.

c)

Anvendelse af andet materiel end Emissionsfri busser, medmindre anvendelse af andet
materiel er aftalt med Movia.
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d)

Operatørens eller dennes Underleverandørers manglende overholdelse af tavshedspligten i henhold til afsnit 21.

e)

Operatørens manglende dokumentation for opfyldelse af krav til miljøledelse, jf. kontraktbilag 12, der har medført bod i mere end 30 dage, jf. kontraktbilag 14A.

f)

Operatøren eller dennes Underleverandører er eller bliver omfattet af en eller flere af de
omstændigheder, der er beskrevet i udbudslovens §§ 135, 136 og/eller 137, stk. 1, nr. 1,
2 og/eller 5.

g)

Operatøren eller dennes Underleverandører har modtaget endelig dom for overtrædelse
af gældende skattelovgivning inden for det område, som virksomheden udfører sit erhverv.

h)

Operatørens rekonstruktionsbehandling, konkurs, insolvens, likvidation eller anden manglende økonomisk rådighedsevne, jf. afsnit 24.

i)

Operatørens ophør med sin virksomhed eller indtræden af andre omstændigheder, der
bringer opfyldelsen af Kontrakten i alvorlig fare.

j)

Operatørens eller dennes Underleverandørs manglende overholdelse af forpligtelserne i
kontraktbilag 12 (Samfundsansvar og CSR).

k)

Andre forhold, som ikke selvstændigt udgør væsentlig misligholdelse, men som ved deres antal eller karakter med føje væsentligt svækker Movias tillid til Operatøren.

28.5

I tilfælde af væsentlig misligholdelse for én udbudsenhed kan Movia vælge om ophævelsen
alene skal angå den pågældende udbudsenhed eller Kontrakten som helhed.

28.6

Væsentlig misligholdelse fra Movias side udgøres bl.a. af manglende betaling efter Operatørens fremsendelse af påkrav med betalingsfrist på minimum 30 dage.

28.7

Ovenstående oplistning i pkt. 28.4 er ikke udtømmende.

28.8

Uanset ophørsgrunden er Operatøren berettiget til honorar for de Ydelser, der er leveret i henhold til Kontrakten indtil ophørstidspunktet, dog med fradrag for eventuelle mangler eller
manglende nytteværdi som følge af Kontraktens ophør.
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28.9

Eventuel ophævelse af Kontrakten sker med virkning for fremtiden.

28.10

Anvendelse af misligholdelsesbeføjelser begrænser ikke en Parts mulighed for at kræve erstatning for dokumenterbare tab.

29.

Pålagt ophør

29.1

Movia kan bringe Kontrakten til ophør med rimeligt varsel, hvis Klagenævnet for Udbud eller
en domstol erklærer Kontrakten for ”uden virkning” eller annullerer den tildelingsbeslutning,
der har ledt til indgåelse af Kontrakten. Dette gælder uanset, at kendelsen eller dommen måtte
være eller blive indbragt for højere instans.

29.2

I ovenstående tilfælde har Operatøren krav på vederlag for leverede Ydelser samt rimeligt vederlag for sin eventuelle ophørsbistand.

29.3

Operatøren har udover ovenstående intet krav mod Movia.

30.

Ophørsbistand

30.1

Ved ophør af Kontrakten, uanset årsagen hertil, er Operatøren i en overgangsperiode på op til
6 måneder forpligtet til at opretholde Ydelser omfattet af Kontrakten overfor Movia på de hidtil
gældende vilkår.

30.2

Operatøren er ved Kontraktens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til aktivt og på absolut
bedste vis at medvirke til, at de af Kontrakten omfattede Ydelser overgår til tredjemand uden
problemer.

30.3

Operatøren er i den forbindelse forpligtet til at overdrage alle relevante materialer, dokumentation, informationer, data mv. med henblik på at sikre, at opgaven kan videreføres uden gener
for Movia. Operatøren er opmærksom på, at Operatørens opfyldelse af denne forpligtelse kan
være væsentlig for opretholdelse af busdriften.

31.

Erstatning og modregning

31.1

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.
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31.2

Parterne er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab.

31.3

Betaling af bod begrænser ikke Movias adgang til at kræve erstatning eller gøre brug af andre
misligholdelsesbeføjelser.

31.4

Movia er berettiget til at foretage modregning af erstatningskrav mod Operatøren i Movias betalinger til Operatøren i henhold til Kontrakten.

31.5

Såfremt Operatøren har flere kontrakter med Movia om udførelse af Almindelig rutekørsel, er
Movia berettiget til at foretage modregning på tværs af disse kontrakter.

32.

Force majeure

32.1

Ingen af Parterne er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde betale kompensation for
forsinkelse, når en sådan forsinkelse skyldes force majeure.

32.2

Force majeure reguleres i henhold til dansk rets almindelige regler.

32.3

Uanset ovenstående, modtager Operatøren ikke betaling for udgået kørsel, der er en følge af
konflikt i form af lovlige strejker, lock out og arbejdsnedlæggelser, jf. krav-ID 9.2.6. Herudover
kan Movia, uanset 32.1 og 32.2, modregne Operatøren som beskrevet i krav-ID 9.2.5 i tilfælde
af driftsafbrydelse på grund af trafikuheld eller ekstreme vejrforhold, og hvor Operatøren ikke
genopretter kørslen.

33.

Større krisetilfælde, der ikke nødvendigvis udgør force majeure

33.1

I tilfælde af større kriser, f.eks. pandemier, epidemier, strejke eller lign., der medfører et ændret transportbehov, kan Movia med skriftligt varsel på minimum 5 dage tilpasse den af Kontrakten omfattede kørsel i nedadgående retning, herunder suspendere kørslen helt eller delvist. Genetablering af kørslen til normal drift kan ske med samme varsel. Tilpasning kan ske
pr. linje og følger således ikke nødvendigvis udbudsenhederne.

33.2

Movia varsler tilpasninger ved fremsendelse af e-mail til Operatøren. Ved større tilpasninger
fremsendes ny vognplan.
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33.3

Movia kan genetablere kørslen gradvist, således at kapaciteten opfylder de aktuelle transportbehov.

33.4

Ved Movias tilpasning af kørslen i overensstemmelse med nærværende afsnit 33, betaler
Movia Operatøren for det fulde Kørselsomfang, dvs. efter den forud for tilpasningen gældende
Afregningsvognplan men med fradrag af Operatørernes besparelser som følge af den tilpassede kørsel, herunder særligt brændstof/drivmidler og vedligeholdelse af materiel. Movia
modregner Operatørens besparelser ved den tilpassede kørsel i Operatørens vederlag.

33.5

Operatøren er forpligtet til at benytte sig af alle relevante offentlige hjælpepakker og lign., som
Operatøren måtte være berettiget til som følge af det pågældende krisetilfælde, og til at videregive besparelserne til Movia via reduktioner i sit vederlag.

33.5.1 Operatøren er forpligtet til at begrænse sit realiserede tab via mulige besparelser til chauffører
og øvrige relevante personalekategorier i form af indhentelse af mulig refusion fra statens
hjælpepakke for sygedagpengerefusion og lign.
33.5.2 Såfremt Operatøren i øvrigt frigør sig for eller omdisponerer lønomkostninger f.eks. i henhold
til aftaler med arbejdsmarkedets parter, skal disse besparelser videregives til Movia.
33.6

Operatøren forpligter sig til at give Movia indsigt i de opnåede besparelser, herunder modtaget
kompensation fra diverse hjælpepakker. Operatøren skal på Movias anmodning dokumentere
at have begrænset sit tab, herunder give Movia indsigt i den søgte og opnåede kompensation
via hjælpepakker. Movia kan kræve revisionspåtegnet dokumentation fra Operatørens
statsautoriserede revisor. Udgiften til revisionspåtegning afholdes af Movia.

33.7

Movias modregning for opnåede besparelser via hjælpepakker og lign. vil tidligst finde sted,
når Operatøren har modtaget kompensation fra myndigheder og andre parter ansvarlige for
udbetaling af kompensation. Såfremt Operatøren modtager beløbet som et engangsbeløb, har
Movia ligeledes ret til at modregne dette som et engangsbeløb. Beløbet kan modregnes i den
førstkommende afregning efter Operatøren har modtaget pengene. Såfremt Operatøren modtager beløbet løbende, vil Movia ligeledes modregne løbende. Beløbet modregnes i den ordinære afregning, og afregnes en måned forskudt.
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33.8

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at Operatøren ikke har anvendt hjælpepakker på en
sådan måde, at det har bidraget til at mindske Movias tab, kan Movia fradrage differencen,
som måtte blive påpeget i en revisionspåtegnet dokumentation, via en efterfølgende modregning i betalingen til Operatøren.

34.

Ændringer af Kontrakten

34.1

Parterne kan aftale ændringer af Kontrakten, såfremt disse kan gennemføres inden for rammerne af de til enhver tid gældende udbudsregler.

34.2

Kontrakten kan kun ændres ved en af begge Parter underskrevet tillægsaftale, der vedlægges
Kontrakten.

35.

Tvister

35.1

Kontrakten er undergivet dansk ret.

35.2

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende Kontrakt, skal søges løst via aktiv, loyal og løsningsorienteret forhandling mellem Parterne.

35.3

Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandling, kan Parterne vælge at søge tvisten løst ved hjælp
af mediation. Medmindre Parterne aftaler andet, afholdes udgiften til mediation af Parterne i
fællesskab, hvor hver Part betaler halvdelen.

35.4

Hver af Parterne er berettiget til at kræve en tvist afgjort ved de danske domstole med Københavns Byret som værneting i første instans.

36.

Underskrift
Kontrakten underskrives elektronisk.

37.

Bilag


Kontraktbilag 0: Definitioner og kravstruktur



Kontraktbilag 1: Kørslens omfang
o

Kontraktbilag 1A: Hastus og tekstfiler

o

Kontraktbilag 1B: Afregningsark
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o

Kontraktbilag 1C: Krav til udbudsenhederne

o

Kontraktbilag 1C1: Udbudsenhed 1

o

Kontraktbilag 1C2: Udbudsenhed 2

o

Kontraktbilag 1C3: Udbudsenhed 3

o

Kontraktbilag 1C4: Udbudsenhed 4

Kontraktbilag 2: Ændringer i kørslen
o



Kontraktbilag 2A: Oversigt over vognløb og opladning (udarbejdes af Operatøren)

Kontraktbilag 3: Busmateriel
Kontraktbilag 3A: Busoplysningsskema

o


Kontraktbilag 4: Design



Kontraktbilag 5: Reklamer



Kontraktbilag 6: Digital trafikinformation



o

Kontraktbilag 6A: Infotainment – webservice og anvendelse

o

Kontraktbilag 6B: Specifikation for grafisk opsætning af infotainmentskærme

Kontraktbilag 7: IT
o

Kontraktbilag 7A: Passagertællesystem

o

Kontraktbilag 7B: Rejsekort

o

Kontraktbilag 7B1: Specifikation for præinstallation af rejsekort i busser

o

Kontraktbilag 7C: Realtid

o

Kontraktbilag 7C1: Movia Real-time System – krav til busudstyr

o

Kontraktbilag 7D: Automatisk datalogning



Kontraktbilag 8: Leveret kvalitet



Kontraktbilag 9: Drifts- og trafikstyring



Kontraktbilag 10: Chauffører, uddannelse og chaufførfaciliteter



Kontraktbilag 11: Miljø
o





Kontraktbilag 12: Samfundsansvar og CSR
o

Kontraktbilag 12A: Kortlægningsmanual

o

Kontraktbilag 12A1: Skema til kortlægning af miljøforhold hos Operatøren

Kontraktbilag 13: Virksomhedsoverdragelse
o





Kontraktbilag 11A: Miljøsynsmanual – Del I-III

Kontraktbilag 13A: Oversigt over medarbejdere

Kontraktbilag 14: Betaling
o

Kontraktbilag 14A: Øvrig bod

o

Kontraktbilag 14B: Tilbudsliste

Kontraktbilag 15: Regulering af timepris (K-faktor og Tomkørsel)
o



Kontraktbilag 15A: Skema ang. Tomkørsel

Kontraktbilag 16: Anfordringsgaranti
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Kontraktbilag 0 – Definitioner og kravstruktur

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse
1.

Definitioner ....................................................................................................................................3

2.

Kravstruktur .................................................................................................................................10

2.1.

Undtagelser til kravstruktur..........................................................................................................11

Side 2 / 10
Trafikselskabet Movia

1.

Definitioner

Afregningsvognplaner

De af Movia udarbejdede afregningsvognplaner,
jf. kontraktbilag 1C. Afregningsvognplaner indeholdende de ture, som skal køres i den pågældende udbudsenhed.
Turene er sammensat i vognløb (afregningsvognløb), som dokumenterer, at turene kan køres
med det antal Driftsbusser, der er i udbudsenheden

Almindelig rutekørsel

Kørsel udbudt i Movias A-kontrakter.

Back Office

Brugerfladen på det centrale Rejsekortsystem.
Anvendes bl.a. til oprettelse af chauffører.

Brugte busser

Busser, som ikke er fabriksnye ved idriftsættelse i
given udbudsenhed. Busser kan ikke betragtes
som fabriksnye, hvis de har været indregistreret
tidligere end 3 måneder før idriftsættelse i given
udbudsenhed.

Busleverandør

Operatørens underleverandør, der leverer busser
til Operatøren, som Operatøren skal anvende til
kørsel i henhold til Kontrakten.

Depot

Rum/skab på Operatørens Garage, hvor Operatøren opbevarer udskiftningsdele til Rejsekortudstyret (pt kortlæsere og printere, som Operatøren
udskifter som en del af 1. line service)

Den gennemsnitlige timepris for hele

Movias samlede budgetterede udgifter pr. år til

Movia

samtlige Operatører der udfører Almindelig rutekørsel delt med antallet af budgetterede Køreplantimer.

Dumpet miljøsyn

Det forhold, at udledning af PM/PN (partikler) fra
bussens motor overskrider de grænseværdier,
som fremgår af Krav-ID 11.3.3, og/eller, at udledning af NOx fra bussens motor overskrider de
grænseværdier, som fremgår af Krav-ID 11.3.2,
og/eller udledningen af støj fra bussen overskrider de grænseværdier, som fremgår af Krav-ID
11.4.1, og/eller udledning af CO2, CO (middel),
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CO (maks.), røggastemperatur (maks.) og sodtal
fra bussens fyr overskrider de grænseværdier,
som fremgår af Krav-ID 11.3.14.
Driftsbusser

Antallet af busser, som Movia betaler busafhængige omkostninger for.

Driftsperioden

Perioden fra Driftsstart til kontraktophør som
fastsat i Kontraktens pkt. 4.2.

Driftsstart

Det i Kontraktens pkt. 6.3 fastsatte tidspunkt,
hvor kørslen påbegyndes. Udbudsenhederne kan
have forskellig Driftsstart (se også Samlet Driftsstart).

Drivhusgasreducerende brændstoffer

Brændstoffer, der reducerer vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. energienhed målt i
forhold til 94,1 gCO2eq/MJ.

Emissionsfri busser/Driftsbusser

Busser, der ikke udleder CO2æ eller lokal luftforurening (NOx og partikler) fra bussens motor.
Emissionsfri busser omfatter elbusser og brintbusser.

Emissionsfri udbudsenheder

De i kontraktbilag 1C anførte emissionsfrie udbudsenheder, hvor Operatøren alene må anvende Emissionsfrie busser til kørslen.

Ekstranettet

Movias IT-platform, der blandt andet indeholder
vejledninger til Operatøren. Ekstranettet kan tilgås via www.ekstranet.moviatrafik.dk

Euro ½6

Busser, der indfrier kravene for Euro VI for så vidt
angår udledning af NOx og PM/PN, jf. krav-ID
11.3.2 og 11.3.3.

Fossile busser

Busser, der anvender almindelig diesel (diesel
B7), herunder også i opblanding med f.eks. HVO
eller RME.

Fossilfri busser

Busser, som anvender et fossilfrit drivmiddel, jf.
Fossilfrihed.

Fossilfrihed

At Operatøren ikke anvender fossile brændstoffer
i afviklingen af busdriften, og at driften gennemføres uden nettoudledning af CO2æ. Movia anlægger i forhold til biobrændstoffer den betragtning,
at CO2-udledningen fra selve forbrændingen i
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bussen er nul, idet der ved forbrænding kun udskilles den CO2, som afgrøden under sin vækst
har optaget fra atmosfæren via fotosyntese. Fossilfri busdrift omfatter f.eks. busser, som anvender biogas, biodiesel, HVO-biodiesel, VE-brændstoffer, el eller brint.
Garage/

Operatørejet/lejet facilitet, hvor busserne parke-

Garageanlæg

res (overnatter), rengøres, vedligeholdes og evt.
repareres. Garageanlægget er også stedet, hvor
Movia foretager installation, reparation og afinstallation af Model A IT-udstyr, og stedet hvor
Rejsekortudstyret i busserne synkroniseres med
de centrale systemer.

Garagetur

Ture uden passagerer mellem Garagen og
start/slut på et vognløb.

Grøn strøm

El-produkter med oprindelsesgarantier, som indfrier kategori 2 i Forbrugerombudsmandens
mærkningsordning til elprodukter jf. Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres
brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring
af strøm, 2019. Som Grøn strøm anses desuden
dokumenteret Grøn strøm fra Operatørens egenproduktion af strøm fra vedvarende energikilder.

Hverdag(e)

Mandag til fredag, ekskl. helligdage, grundlovsdag, den 24. december og den 1. januar.

Indskudsbus

Yderligere Emissionsfri busser, som ikke er
Driftsbusser eller Reservebusser, og som er nødvendige for Operatørens afvikling af driften.

Installation

Movias montering af Rejsekortudstyret i bussen.

IT-skab

Skab eller aflukke hvori Operatøren placerer ITudstyr, der er omfattet af Model A, jf. kontraktbilag 7A.

Knudepunkt

Et stop, hvor passagerer kan skifte mellem forskellige trafiktyper (bus, tog, S-tog, metro, Lokaltog, Letbane).

Kontraktstart

Det i Kontraktens pkt. 6.1 definerede tidspunkt
(Kontraktens underskrift).
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Kontraktperioden

Perioden fra Kontraktstart til kontraktophør, som
fastsat i Kontraktens pkt. 6.2.

Kvalitetsbrist

En af Movia udstedt ”advarsel” som følge af Operatørens fejl og mangler, og som ved sin art eller
omfang kan udløse bod til Operatøren, jf. kontraktbilag 8, afsnit 5.

Køreplantid

Køreplantiden defineres som den tid, der bruges
på de ture, der indgår i de køreplaner, som Movia
fastlægger. Hele turen medregnes som Køreplantid, også hvis turen indeholder forskellig ankomst- og afgangstid ved et checkpunkt midt på
en tur, hvor der kan være passagerer i bussen.
Tidsintervallet mellem ovennævnte ankomst- og
afgangstid indgår i Køreplantiden.
Turene i vognløbene i Afregningsvognplanerne er
bundet sammen med et ophold. Ophold medregnes ikke i Køreplantiden

Køreplantimer

Enheden for Køreplantiden.

Kørselsomfang

Antal Køreplantimer og Driftsbusser, som er angivet i Afregningsvognplanerne.

Midlertidige busser

Busser som Operatøren efter skriftlig aftale med
Movia kan indsætte midlertidigt, jf. krav-ID 3.4.4
og 3.4.8

Minimumsophold

Minimumstid i afregningsvognløbene fra en tur
ankommer til endestation til den næste tur afgår.

Model A/Model A-udstyr

IT-udstyr, der er ejet af Movia, jf. kontraktbilag 7.

Model B/Model B-udstyr

IT-udstyr, der er ejet af Operatøren, jf. kontraktbilag 7.

Måleperiode

Den i krav-ID 8.2.1, 8.3.6 og 8.3.7 anførte tidsperiode, hvor Movia opgør den af Operatøren leverede kvalitet.

Målepunkt

De i krav-ID 8.3.12 anførte elementer, som Passertilfredsindekset opgøres på baggrund af.

Normaluge

1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag. En normaluge indeholder ikke helligdage eller skoleferie.

Nye busser

Busser, som er fabriksnye ved idriftsættelse i
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given udbudsenhed. Busser kan ikke betragtes
som fabriksnye, hvis de har været indregistreret
tidligere end 3 måneder før idriftsættelse i given
udbudsenhed.
Offentlig Regulering

De til enhver tid gældende love, bekendtgørelser,
cirkulærer, bindende EU-retsakter og statsligt
udstedte cirkulærer og forskrifter.

Oprindeligt aftalte

Antallet af timer, som fremgår af Kontraktens pkt.

antal Køreplantimer

4.2.2.

Oprindeligt aftalte

Antallet af Driftsbusser, som fremgår af Kontrak-

antal Driftsbusser

tens pkt. 4.2.2.

Overtagelsestidspunkt

Sammenfaldende med Driftsstart

Parentestur

Ture på linjer, hvor hovedparten af turene på
linjen ligger på en anden udbudsenhed eller afregningsvognplan. Parantesture er markeret med
() i kontraktbilag 1C skema 1.

Passagertilfredshedsindeks:

Vægtet måling af passagernes oplevelse af kvaliteten af Operatørens buskørsel, jf. kontraktbilag
8, afsnit 3.

Prækabling

Montering af IT-skab, elektriske relæer og alle
nødvendige kabler i busserne. Omfatter også
forboring af huller til kabeltræk samt monteringshuller.

Rejsekortsystem

Landsdækkende billetteringssystem til salg af
rejsehjemmel, herunder både i form af kontantbilletter og check ind/ud med passagerers rejsekort.
Rejsekortsystemet kan opdeles i en central del
(backend), som Back Office er en del af, og en
decentral del, som bl.a. omfatter udstyr i busser.

Rejsekortudstyr

Det fysiske udstyr, som installeres i bussen for at
muliggøre anvendelsen af Rejsekortsystemet.

Rejsekort WLAN

Det trådløse netværk, som etableres på Operatørens Garage og anvendes til (og er en forudsætning for) synkronisering af Rejsekortudstyr i bussen.

Reservebusser

Busser, som udgør en reservekapacitet, som
Operatøren kan anvende til at opretholde driften i
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tilfælde af planlagt vedligehold samt evt. nedbrud. Reservebusser er ikke nødvendige for at
kunne gennemføre driften, når der ses bort fra
planlagt vedligehold og evt. nedbrud.
RPS

Real‐Time Positioning System, Realtidssystemet,
som håndterer data om køretøjers position, linje
og tur, jf. kontraktbilag 7C.

Samlet Driftsstart

Den under Kontrakten tidligste Driftsstart. Hvis
udbudsenhed 1 har Driftsstart den 1. januar, og
udbudsenhed 2 har Driftsstart den 1. februar, er
den Samlede Driftsstart den 1. januar. (Se også
Driftsstart)

Servicegrad

Den af Operatøren udførte procentdel af de planlagte Køreplantimer, som Movia har modtaget
tilstrækkelige data for, jf. kontraktbilag 8.

Synkronisering

Den daglige udveksling af data mellem busserne
og det centrale Rejsekortsystem. Under Synkroniseringen afleveres data fra bussen (bl.a. chaufførens salg af billetter) og bussen modtager data
fra det centrale system (om bl.a. kunders optankninger samt ændringer i rutenet, takster mm.)

Tilbudslisten

Den af Operatøren i forbindelse med udbuddet
udfyldte Tilbudsliste, indeholdende Operatørens
priser for udførelse af kørsel under Kontrakten.

Tomkørsel

Tomture og/eller Garageture.

Tomture

Ture uden passagerer mellem ture i et vognløb,
hvor en tur slutter et andet sted end den næste
tur starter.

Tællebus

Driftsbus, der er udstyret med passagertælleudstyr til brug for en automatisk registrering af antallet af passagerer.

VE-brændstoffer

Flydende eller gasformige brændstoffer, som
bruges i transportsektoren, undtagen biobrændstoffer eller biogas, og hvis energiindhold stammer fra andre vedvarende energikilder end biomasse.

Vigtighed

Passagerernes vurdering af et Målepunktets
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vigtighed i relation til kvalitet som beskrevet i
krav-ID 8.3.11 og 8.3.12.
Vores Movia

Movias sociale vidensplatform, der kan tilgås via
www.voresmovia.dk.

WLAN:

Wifi.

Ydelser:

De ydelser, som Operatøren skal levere under
Kontrakten, og som fremgår af Kontraktens afsnit
4.

Ændringer i kørslen

Alle ændringer i kørslen, der er beskrevet i kontraktbilag 2.

1. line service:

Service på Rejsekortudstyret, som Operatøren
selv yder inden fejlmelding til Movia.

2.

Kravstruktur

Kontraktbilagene og underbilag indeholder krav, som Operatøren skal opfylde i kontraktperioden.
Bilagene indeholder desuden krav til Movia.
Bilagene indeholder tre typer af oplysninger:
Krav til operatøren
Forpligtelser for Movia
Generel information til operatøren
Bilagene er struktureret således, at krav til Operatøren og forpligtelser for Movia fremgår af såkaldte
kravbokse. Der gælder få undtagelser hertil, jf. afsnit 2.1 nedenfor.
For hver kravboks fremgår, om der er tale om et krav til Operatøren (”K”) eller en forpligtelse for Movia
(”MF”). De to typer kravbokse er desuden angivet med to forskellige farver, så de let kan skelnes fra
hinanden:
Krav-ID:

Kravtype:

Movias krav:
Krav-ID:

Kravtype:

Movias forpligtelser:
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Alle kravbokse er påført et individuelt krav-ID, dvs. et unikt nummer.
Opbygningen af krav-ID er som følger: ”Bilagsnummer”- ”Hovedafsnit” - ”ID-nummer” - ”Kravtype”, dvs. at krav-ID 1.4.10 er kontraktbilag 1, hovedafsnit 4, ID-nr. 10.
ID-nummeret er som udgangspunkt fortløbende, men der kan forekomme afvigelser herfra,
herunder hvis et krav er slettet eller hvis et krav ikke er relevant for nærværende udbud. Nye
krav vil endvidere få et nyt unikt ID-nummer med det første ledige nr. i relevante hovedafsnit,
men vil blive sat ind i det underafsnit, hvor kravet er relevant.
Ved hovedafsnit forstår afsnit 1, 2, 3 osv.
Anvendelsen af kravbokse har til formål at hjælpe Operatøren med at opnå overblik over materialet og de heri anførte krav og forpligtelser.
Oplysninger, der ikke fremgår af en kravboks, har karakter af generel information til Operatøren.
Samtlige oplysninger i bilaget, uanset om disse fremgår af en kravboks eller ej, er dog gældende og forpligtende for Operatøren.
1.1.

Undtagelser til kravstruktur

Miljøsynsmanualen indeholder krav til Operatøren, som Operatøren skal opfylde under Kontrakten. Miljøsynsmanualen er ikke opsat med den ovenfor beskrevne kravstruktur med kravbokse.
På trods heraf, indeholder Miljøsynsmanualen krav til Operatøren, som Operatøren skal opfylde
under Kontrakten. Miljøsynsmanualen er udarbejdet af Movia i samarbejde med de øvrige danske trafikselskaber, og har som følge heraf sin oprindelig form og struktur.
3.

Håndbøger og vejledninger

Håndbøger og vejledninger er en del af Kontrakten, men anvendes på tværs af Movias kontrakter med
forskellige operatører. Definitioner, jf. afsnit 1 ovenfor anvendes derfor ikke i håndbøger og vejledninger.
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Kontraktbilag 1 – Kørslens omfang
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1.

Indledning

Nærværende bilag beskriver den af Kontrakten omfattede kørsel, som Operatøren skal udføre. Kørslen
skal udføres i Movias område.
Kontraktbilag 1A indeholder oplysninger om vognløb og køreplaner med de tilhørende ture og afgangstider fra checkpunkter.
Kontraktbilag 1B ”Afregningsark” giver en oversigt over kørslen (timer, km mm.) i de enkelte udbudsenheder.
Kørslen tager med få undtagelser udgangspunkt i linjernes nuværende ruteføring og køreplan. Eventuelle ændringer i forhold til nuværende ruteføring og køreplan er beskrevet neden for i afsnit 1.1.
De nuværende køreplaner kan findes på DOT’s hjemmeside www.dinoffentligetransport.dk.
Movias muligheder for at gennemføre Ændringer i kørslen er reguleret i kontraktbilag 2.
1.1.

Væsentlige ændringer i forhold til de nuværende køreplaner

I forhold til de nuværende køreplaner er der justeret på ruteføring og køreplan på følgende linjer:


Udbudsenhed 4: Linje 15E er afkortet til Rævehøjvej.
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2.

Generelt om køreplaner, Afregningsvognplaner og afleveringsfrister

Krav-ID:

1.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal overholde de af Movia fastsatte ruteføringer, køreplaner,
driftsomfang, overordnede korrespondancer, stoppestedsplaceringer, øvrige
stoppestedsforhold mv., som fremgår af dette kontraktbilag, herunder kontraktbilag 1A og 1C1-1C13.

Movia varetager forhandlinger med kommuner, regioner, politi og vejmyndigheder om ovenstående.
Operatøren inddrages så vidt muligt via de årlige køreplanmøder med Operatørerne.
Krav-ID:

1.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten indeholder køreplaner med ture og tilhørende Afregningsvognplaner, som danner grundlag for beregning af det antal Køreplantimer og de busser, der afregnes efter.

Krav-ID:

1.2.3

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia leverer Afregningsvognplanerne med de specifikke ture og vognløb til
Operatøren. Afregningsvognplanerne leveres kun elektronisk som standardeksport-filer fra Movias offesystem HASTUS og som tekstfiler (se kontraktbilag
1A).

Krav-ID:

1.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten indeholder Afregningsvognplaner for Hverdage opdelt i skoledage
og feriedage samt for lørdage og søndage.
Der kan være yderligere variationer af hverdagsvognplanerne (f.eks. omkring
ungdomsskole-kørsel og forskellige ferieperioder for uddannelsesinstitutioner),
lørdagsplanerne (f.eks. nytårsaften) og søndagsplanerne (f.eks. juleaften), som
ikke påvirker det årlige antal Køreplantimer nævneværdigt.
Vognplaner for disse variationer indgår ikke i normalåret, jf. ovenstående.

Krav-ID:

1.2.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Antallet af Køreplantimer for et normalår er beregnet som daglig produktion pr.
dagtype ganget med antallet af dage for et år, som er fastsat til 250 dage med
hverdagsplan (200 skoledage og 50 feriedage), 50 dage med lørdagsplan og
65 dage med søndagsplan. Reduceret drift, som følge af ferie, er fratrukket
Køreplantime-tallet for normalåret.

Trafikselskabet Movia

3.

Køreplanskvalitet

Movias mål for køreplanernes pålidelighed er 85% (82% for højfrekvente linjer, dvs. linjer med 6 eller
flere afgange i timen i dagtimerne). Pålidelighedsmålet gælder pr. måned for hver af dagtyperne Hverdage, lørdage og søndage.
Pålideligheden sammensættes af rettidigheden (køreplanoverholdelse på -1 til + 5 minutter på tjekpunktsniveau) for linjer med færre end 6 afgange pr. time, og regularitet (intervaloverholdelse på intervallet + maks. ½ x intervallet på tjekpunktsniveau) på linjer med 6 eller flere afgange i timen. Køreplanen er dannet og bliver vedligeholdt med udgangspunkt i dette mål.
Krav-ID:

1.3.1

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis køreplanernes udførelse har en pålidelighed på under 80% i tre måneder i
træk, skal Movia på Operatørens anmodning indgå i dialog med Operatøren
om årsager og muligheder for ændringer i betingelserne for køreplanen eller
justering af selve køreplanen således, at der målrettet arbejdes mod en pålidelighed på mindst 85% (82% for højfrekvente linjer).

Krav-ID:

1.3.2

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia er i samarbejde med vejmyndighederne ansvarlig for, at kørslen under
normale forhold kan gennemføres ad de anviste ruter i køreplanerne, og har
pligt til at drøfte eventuelle afvigelser med Operatøren.
Med normale forhold menes normale danske vejr- og vejforhold, dvs. at de
anviste ruter, når der ses bort fra vejarbejder og lignende, er farbare og egnede
til buskørsel.

4.

Minimumsophold

Krav-ID:

1.4.1

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia skal planlægge turene på linjerne i Afregningsvognplanerne med Minimumsophold på normalt 2 minutter.
For linjer i det centrale København planlægges med Minimumsophold på 5
minutter. Noget af de 5 minutters Minimumsophold kan flyttes mellem endestationerne dog med den forudsætning, at det totale ophold på et omløb er mindst
10 minutter (f.eks. 4 og 6 minutter).
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Minimumsophold er angivet i de enkelte udbudsenheder i kontraktbilag 1C1-1C13.
Krav-ID:

1.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

I specielle tilfælde (f.eks. hvis der er tilladt chaufførskifte andre steder end på
endestationen) kan Movia flytte Minimumsopholdet fra endestationen til et andet sted på linjen.

Krav-ID:

1.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Minimumsophold skal anvendes til at opfange variationer i køreplanen, og Operatøren må derfor ikke anvende Minimumsopholdet til pausetid eller chaufførskift.

Efter nærmere aftale med Operatøren, vil Movia ved behov afsøge muligheden for at øge Minimumsopholdet på bestemte linjer og tidspunkter.
I specielle tilfælde kan Parterne aftale, at Minimumsopholdet reduceres, såfremt dette kan gøres uden
at påvirke udførslen af køreplanen.
5.

Chaufførafløsning

Krav-ID:

1.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførafløsning skal finde sted ved linjens endestationer, således at passagererne berøres mindst muligt.

Krav-ID:

1.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

I de situationer, hvor et chaufførlokale er beliggende på strækningen, f.eks.
ved en større terminal, kan Movia på baggrund af en konkret vurdering godkende og indgå aftale med Operatøren om, at denne foretager chaufførafløsning det pågældende sted. Arbejdsmiljømæssige hensyn kan indgå som begrundelse for afløsning på strækningen.

Krav-ID:

1.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movias godkendelse af chaufførafløsning på strækningen, jf. krav-ID 1.5.2 kan
kun finde sted, såfremt Operatøren indestår for, at dette sker på under 2 minutter ud over ekspedition af passagerer. Manglende overholdelse af dette er
bodsbelagt, jf. kontraktbilag 8, afsnit 5, eller Movia kan ved manglende overholdelse opsige aftalen om afløsning på strækningen jf. krav-ID 1.5.2.
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6.

Aflevering af Afregningsvognplaner

Krav-ID:

1.6.1

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia skal fremsende Afregningsvognplanerne til Operatøren senest 3 måneder før Driftsstart eller før første driftsdag for den pågældende Afregningsvognplan for henholdsvis hverdags-, lørdags- og søndags-Afregningsvognplaner.
Hverdagsvognløb mandag til fredag regnes som ét vognløb.

Krav-ID:

1.6.2

Movias krav:

Kravtype:

K

De senest fremsendte Afregningsvognplaner træder i stedet for kontraktbilag
1C.

Krav-ID:

1.6.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal komme med indsigelser og ændringsønsker til Afregningsvognplaner og køreplaner senest 2 uger efter modtagelsen af Afregningsvognplanerne.
I tilfælde af, at Parterne indgår aftale om ændring af Afregningsvognplaner
eller køreplanen, vil Movias afleveringsfrist for Afregningsvognplanerne være 2
måneder før første driftsdag for henholdsvis Hverdags-, lørdags- og søndagsAfregningsvognplaner og dermed fraviges fristen på 3 måneder i krav-ID 1.6.1.

Krav-ID:

1.6.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved midlertidige linjeomlægninger og køreplanændringer som følge af vejarbejde, arrangementer, sporarbejder og lignende skal Movia fremsende Afregningsvognplaner senest 2 måneder før første driftsdag for henholdsvis Hverdags-, lørdags- og søndags-Afregningsvognplaner og dermed fraviges fristen
på 3 måneder i krav-ID 1.6.1.

Krav-ID:

1.6.5

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia ikke overholder afleveringsfristen for Afregningsvognplanerne, jf.
krav-ID 1.6.1, 1.6.3 og 1.6.4 kompenserer Movia Operatøren med 250 kr. pr.
ændret vognløb for hver Hverdag (ekskl. lørdag), afleveringsfristen er overskredet, for at dække Operatørens meromkostninger.
Kompensationen kan maksimalt udgøre 10.000 kr. pr Driftsbus, som er nødvendige for at udføre driften på de pågældende vognløb samlet for Hverdags-,
lørdags- og søndagsvognløb.
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Eksempel:
Movia afleverer 5 hverdagsvognløb, 3 lørdagsvognløb og 2 søndagsvognløb omfattende i alt 5 Driftsbusser for sent. Den maksimale kompensation udgør 5 x 10.000 kr. = 50.000 kr. (i dette tilfælde rammes grænsen, når der afleveres mere end 20 arbejdsdage for sent – havde det kun været hverdagsplanerne, så rammes grænsen efter 40 arbejdsdage for sent).
Krav-ID: 1.6.6

Kravtype:

K

Movias krav:

Hvis Movia ikke overholder afleveringsfristen for Afregningsvognplanerne, men
kun ændrer i tiderne, uden at vognløbene og chaufførafløsningstidspunkterne i
turene ændres, udløser dette ikke kompensation til Operatøren efter krav-ID
1.6.5.

Krav-ID: 1.6.7

Kravtype:

K

Movias krav:

Hvis Operatøren mener, at Movia ikke har overholdt fristerne for aflevering af
Afregningsvognplaner, skal Operatøren senest 14 dage efter Movias aflevering
af Afregningsvognplaner, skriftligt fremsætte et eventuelt krav om kompensation, jf. krav-ID 1.6.5, idet retten til kompensation ellers bortfalder.

Ønsker Movia ændringer uden for ordinære køreplanskift og/eller efter afleveringsfristen for Afregningsvognplanen, jf. krav-ID 1.6.1, kan der indhentes "tilbud" fra Operatøren på meromkostningerne
ved hurtig gennemførelse af ændringerne. I så fald ses der bort fra krav-ID 1.6.5.
Krav-ID: 1.6.8

Kravtype:

K

Movias krav:

Den 24.december køres der efter søndagsplan. Movia kan med en måneds
varsel til Operatøren, annullere ture, der skulle køres i tidsrummet ca. 17.30 til
22.00. De reducerede søndagsplaner er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser om kompensation i krav-ID 1.6.5.

7.

Køreplanskift

Krav-ID: 1.7.1

Kravtype:

K

Movias krav:

Movia kan uden at kompensere Operatøren herfor gennemføre 5 køreplanskift
pr. udbudsenhed pr. kalenderår.
Det årlige køreplanskift og overgang til og fra ferieplaner og andre planskift,
som er beskrevet under de enkelte linjer i kontraktbilag 1C1-1C13, indgår ikke i
de 5 køreplanskift, som Movia kan gennemføre uden kompensation.
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Midlertidige ændringer pga. større arrangementer – op til og med 10 dage –
betragtes ikke som et køreplanskift.
Krav-ID:

1.7.2

Kravtype:

MF

Movias forpligtel-

Ved flere årlige køreplanskift end anført i krav 1.7.1, betaler Movia Operatøren

se:

1.000 kr. pr. vognløb for den pågældende Afregningsvognplan.
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Kontraktbilag 1C
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INDHOLDSFORTEGNELSE
1.

Oversigt over udbudsenheder............................................................................................3
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1.

Oversigt over udbudsenheder

Krav-ID:

1.1.1

Kravtype:

Movias krav:

K

Operatøren skal overholde de krav, der fremgår af skema 1 for de enkelte udbudsenheder.

Skema 1
Udbuds- Ejere
enhed

Linjer

Timer

Driftbusser

Buslængde

Bustype

Driftstart

Kontraktlængde

Miljø

1

København, Frederiksberg,
Tårnby, Dragør

31, 34, 35, 36, 77

98.980

30

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

15. okt. ’23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

2

København, Brøndby, Glostrup,
Herlev, Hvidovre, Rødovre

13, 22, 132, 137, 139, 161

93.731

24

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

10. dec. ’23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

3

København, Frederiksberg,
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk

26, 27, 68

92.388

23

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

15. okt. ’23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

4

Region H

150S, 15E**

74.239

29

14,5 - 15,0

TB4

24. mar. ’24

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

5

Region H

350S****

A: 12,9 - 13,7
B: 11,9 - 12,2

A: TB3
B: TB1

24. mar. ’24

2+2

Fossil***

6

Region H

500S

79.848

25

11,9 - 12,2

TB1

15. okt. ’23

2+2

Fossil***

7

Region H

55E

6.975

5

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

15. okt. ’ 23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

8

Region H

65E

5.388

2

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

15. okt. ’ 23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

9

Hillerød, Frederikssund

301, 302, 303, 305, 307,
337, (301), (305), (307)

47.545

13

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

10. dec. ’23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

10

Helsingør, Region H

801A, 340, 345, 347, 90N

51.813

12

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

10. dec. ’23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

11

Høje-Taastrup, Greve,
Region Sj., Ishøj

114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 127, 128, 225

66.524

18

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

11. feb. ’24

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

12

Køge, Region Sjælland,
Stevns, Solrød

101A, 102A, 103, 106, 108,
109, 121, 245R, 246, 99N

104.559

27

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

11. feb. ’24

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

13

Ringsted

405, 406, 408, 415,
467, 469, (401A), (465)

14.415

8

11,9 - 12,2

LB2 / TB1

10. dec. ’23

6+2+2+2(+2)*

Emissionsfri

A: 44.536
B: 47.186

A: 10
B: 12

Linjer i () betyder, at det er enkeltture på linjer, hvor hovedparten af turene på linjen ligger i en anden udbudsenhed eller vognplan.
* Perioden for den ordinære kontraktlængde indgår som forhandlingstema, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 12.2.1 og fastsættes inden afgivelse af endeligt tilbud. Den ordinære
kontraktlængde kan for emissionsfrie udbudsenheder således forlænges fra 6 år op til 10 år. Den samlede kontraktlængde ændres ikke. Den besluttede kontraktlængde vil blive
indsat i skemaet inden afgivelse af endeligt tilbud.
** Linje 15E udbydes med krav om blå hjørner således, at designkrav er ens for hhv. 150S og 15E. Det er fortsat uafklaret, hvilken betegnelse linje 15E får med driftsstart i A21.
*** Med mulighed for senere tilkøb af fossilfrihed.
**** Det er muligt at byde med enten 12,9-13,7 meter busser eller 11,9-12,2 meter busser. Hvis der tilbydes 12,9-13,7 meter busser, gælder A-kravene. Hvis der tilbydes 11,9-12,2
meter busser, gælder B-kravene.
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Kontraktbilag 1C1 – Udbudsenhed 1

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 1. Vognplaner 0031 og 0035..................................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................4

1.

Udbudsenhed 1. Vognplaner 0031 og 0035

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 98.980 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 31

Ålekistevej, Sløjfen – Ålekistevej – Jydeholmen - Jernbane Allé – Finsensvej – Smallegade - Gammel Kongevej - Ved Vesterport – Bernstorffsgade – Tietgensgade – Vindebrogade – Børsgade – Torvegade – Amagerbrogade – Holmbladsgade – Østrigsgade – Backersvej – Kastrupvej – Alleen - Ved Stationen - Kastrup St.

Linje 34

Center Østvej - Vejlands Allé – Englandsvej – Løjtegårdsvej - Amager Landevej – Tømmerupvej – Englandsvej – Ugandavej - Kongelundsvej

Linje 35

Linje 36

Sundbyvester Plads – Amagerbrogade - Amager Landevej – Tømmerupvej – Englandsvej
– Kirkevej – Stationsvej - Nordre Dragørvej – A.P. Møllers Allé – Kystvejen – Ellehammersvej - Københavns Lufthavn
Ellehammersvej, Københavns Lufthavn - Amager Strandvej – Skøjtevej – Kastruplundgade – Saltværksvej – Tårnbyvej – Englandsvej – Løjtegårdsvej – Oliefabriksvej – Kongelundsvej

Linje 77

Sundbyvester Plads – Amagerbrogade – Elbagade – Italiensvej – Øresundsvej – Englandsvej – Sundholmsvej – Njalsgade – Sturlasgade -Artillerivej - Vejlands Allé - Center
Østvej

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.
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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

235,51
75,93
235,51
75,93
235,51
75,93
235,51
75,93
235,51

0.00-6.00 og 18.00-24.00

75,93

6.00-14.00

86,98

0.00-6.00 og 14.00-24.00

117,07

6.00-18.00

105,28

0.00-6.00 og 18.00-24.00

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

62,63

311,44

30

311,44

30

311,44

30

311,44

30

311,44

30

204,05

15

167,91

13

1.929,16
504,01
209.701,75

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
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Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 31 er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.



Linje 34 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 35 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 36 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 77 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C2 – Udbudsenhed 2

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 2. Vognplaner 0013, 0022, 0132, 0137 og 0161....................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................4

1.

Udbudsenhed 2. Vognplaner 0013, 0022, 0132, 0137 og 0161

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 93.731 køreplantimer
Rutebeskrivelser:
Linje 22

Husum Torv – Husumvej – Ålekistevej – Jyllingevej - Jernbane Allé – Jydeholmen – Ålekistevej – Ålholmvej – Roskildevej – Hvidovrevej - Hvidovre St. – Hvidovrevej - Kettegård
Allé – Kettevej – Byvej – Brøndbyøstervej - Brøndbyøster Boulevard - Brøndbyøster Torv Brøndbyøster St. - Brøndbyøster Torv - Højstens Boulevard - Park Allé - Kirkebjerg
Parkvej – Glosemosevej – Banemarksvej – Midtager - Vallensbækvej – Abildager – Banemarksvej – Glosemosevej, Glostrup St.

Linje 132

Friheden St. – Hvidovrevej - Hvidovre Enghavevej – Strandmarksvej - Gammel Køge Landevej - Friheden St. – Hvidovrevej - Hvidovre St. -Hvidovrevej – Roskildevej – Rødovrevej
- Rødovre Parkvej – Tårnvej – Jyllingevej – Rødovrevej – Slotsherrensvej – Tårnvej –
Islevhusvej -Storegårdsvej – Gadelandet - Åkandevej – Ruten – Langhusvej – Gavlhusvej
– Terrasserne - Tingbjerg

Linje 13

Brøndby Strand St. – Strandesplanaden - Brøndbyvester Boulevard - Park Allé - Højstens
Boulevard - Nygårds Plads – Roskildevej – Tårnvej - Rødovre Parkvej

Linje 161

Stationsalleen, Herlev St. - Herlev Hovedgade - Herlev Ringvej - Nordre Ringvej – Slotsherrensvej – Bjerringbrovej – Hvidsværmervej – Jyllingevej – Tårnvej – Nørrekær – Agerkær - Rødovre St.

Linje 137

Friheden St. - Avedøre Havnevej – Stamholmen – Kanalholmen – Kystholmen – Avedøreholmen – Valseholmen – Industriholmen – Kystholmen – Jernholmen – Stamholmen Avedøre Havnevej - Gammel Køge Landevej - Friheden St.

Linje 139

Friheden St. - Avedøre Havnevej – Stamholmen – Jernholmen – Kystholmen – Industriholmen - Avedøre Havnevej - Gammel Køge Landevej - Friheden St.
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Uddybende oplysninger
Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

223,81
69,32
223,81
69,32
223,81
69,32
223,81
69,32
223,81

0.00-6.00 og 18.00-24.00

69,32

6.00-14.00

88,48

0.00-6.00 og 14.00-24.00

110,29

6.00-18.00

100,08

0.00-6.00 og 18.00-24.00

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

51,23

293,13

24

293,13

24

293,13

24

293,13

24

293,13

24

198,77

17

151,31

13

1.815,73
455,84
196.760,30

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
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Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 13 er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.



Linje 22 er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.



Linje 132 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 137 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Enkelte ture kører ikke på feriedage.



Linje 139 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Enkelte ture kører ikke på feriedage.



Linje 161 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C3 – Udbudsenhed 3

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 3. Vognplaner 0026, 0027 og 0068........................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................4

1.

Udbudsenhed 3. Vognplaner 0026, 0027 og 0068

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 92.388 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 26

Linje 27

Frederikssundsvej – Bellahøjvej – Jyllingevej - Jernbane Allé - Vanløse Allé – Apollovej Grøndals Parkvej – Ålholmvej - Valby Langgade Pile Allé - Frederiksberg Allé – Alhambravej - Gammel Kongevej - Ved Vesterport – Bernstorffsgade - Kalvebod Brygge - Christians
Brygge - Holmens Kanal – Holbergsgade - Sankt Annæ Plads
Oslo Plads, Østerport St. – Indiakaj – Langeliniekaj – Indiakaj – Kalkbrænderihavnsgade –
Dampfærgevej

Linje 68

Center Østvej - Vejlands Allé – Artillerivej – Leifsgade – Isafjordsgade – Njalsgade –
Klaksvigsgade – Rysensteensgade – Polititorvet - Bernstorffsgade – Farimagsgade –
Gyldenløvesgade – Åboulevard – Rantzausgade - Borups Allé – Utterslevvej – Horsebakken - Maglegårds Allé - Grønnemose Allé - Mars Allé – Gladsaxevej – Vandtårnsvej Gladsaxe Trafikplads - Gladsaxe Møllevej – Møllemarken - Gammelmosevej - Stengårds
Allé – Engelsborgvej - Christian X’s Allé - Lyngby St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00

199,37
76,47

275,84

23
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Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

199,37
76,47
199,37
76,47
199,37
76,47
199,37

0.00-6.00 og 18.00-24.00

76,47

6.00-14.00

92,62

0.00-6.00 og 14.00-24.00

124,71

6.00-18.00

125,47

0.00-6.00 og 18.00-24.00

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

67,70

275,84

23

275,84

23

275,84

23

275,84

23

217,33

17

193,17

16

1.789,70
501,43
197.249,90

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
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Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 26 er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.



Linje 27 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 68 er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C4 – Udbudsenhed 4

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 4. Vognplan 150S ..................................................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................3

1.

Udbudsenhed 4. Vognplan 150S

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 74.239 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 15E

Nørre Voldgade – Tagensvej - Nørre Allé – Lyngbyvej – Helsingørmotorvejen - Hørsholm
Kongevej - Dr Neergaards Vej - Agern Allé - Bøge Allé, Forskerparken

Linje 150S

Kokkedal St. – Ådalsvej – Egedalsvej - Usserød Kongevej – Rungstedvej - Hørsholm Kongevej – Helsingørmotorvejen – Lyngbyvej - Nørre Allé – Tagensvej – Fredensgade – Sølvgade - Nørre Voldgade, Nørreport St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00

188,62
54,20
188,62
54,20
188,62
54,20
188,62
54,20
188,62
54,20

242,82

29

242,82

29

242,82

29

242,82

29

242,82

29
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Lørdag
Søndag

6.00-14.00

53,92

0.00-6.00 og 14.00-24.00

86,88

6.00-18.00

53,48

0.00-6.00 og 18.00-24.00

46,42

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

140,80

11

99,90

8

1.454,80
454,48
156.539,50

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 15E er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.



Linje 150S er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C5 – Udbudsenhed 5

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 5. Vognplaner 350S a og b ....................................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................4

1.2

Særlige forhold ..............................................................................................................................4

1.

Udbudsenhed 5. Vognplaner 350S a og b

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: a: 44.536 / b: 47.186 køreplantimer
Ved afgivelse af tilbud med 12,9-13,7 meter busser skal køreplan a benyttes (44.536 køreplantimer og
10 driftsbusser). Ved afgivelse af tilbud med 11,9-12,2 meter busser skal køreplan b benyttes (47.186
køreplantimer og 12 driftsbusser).
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 350S

Banegårdspladsen, Ballerup St. - Ballerup Boulevard – Malmparken – Lautrupparken –
Lautrupvang - Skovlunde Byvej - Herlev Hovedgade – Frederikssundsvej – Nørrebrogade
- Nørre Voldgade, Nørreport St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering for vognplan a
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

6.00-18.00

92,55

0.00-6.00 og 18.00-24.00

40,72

6.00-18.00

92,55

0.00-6.00 og 18.00-24.00

40,72

6.00-18.00

92,55

0.00-6.00 og 18.00-24.00

40,72

6.00-18.00

92,55

133,27

10

133,27

10

133,27

10

133,27

10
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Fredag
Lørdag
Søndag

0.00-6.00 og 18.00-24.00

40,72

6.00-18.00

92,55

0.00-6.00 og 18.00-24.00

40,72

6.00-14.00

42,27

0.00-6.00 og 14.00-24.00

65,22

6.00-18.00

53,77

0.00-6.00 og 18.00-24.00

36,15

Køreplantimer i alt i uge 4

863,76

Tillægstid i uge 4

206,83

Vægtede køreplantimer i uge 4

133,27

10

107,49

8

89,92

6

95.446,55

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering for vognplan b
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00

102,80
41,07
102,80
41,07

143,87

12

143,87

12
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Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

102,80
41,07
102,80
41,07
102,80

0.00-6.00 og 18.00-24.00

41,07

6.00-14.00

42,27

0.00-6.00 og 14.00-24.00

65,22

6.00-18.00

53,77

0.00-6.00 og 18.00-24.00

36,15

Køreplantimer i alt i uge 4

916,76

Tillægstid i uge 4

217,83

Vægtede køreplantimer i uge 4

143,87

12

143,87

12

143,87

12

107,49

8

89,92

6

100.772,80

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


1.2

Linje 350S er planlagt med 5 minutters Minimumsophold.
Særlige forhold

Ved afgivelse af tilbud med 12,9-13,7 meter busser skal køreplan a benyttes (44.536 køreplantimer og
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10 driftsbusser). Ved afgivelse af tilbud med 11,9-12,2 meter busser skal køreplan b benyttes (47.186
køreplantimer og 12 driftsbusser).
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Kontraktbilag 1C6 – Udbudsenhed 6

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 6. Vognplan 500S ..................................................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................3

1.2

Særlige forhold ..............................................................................................................................4

1.

Udbudsenhed 6. Vognplan 500S

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 79.848 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 500S

Kokkedal St. – Højmosen - Usserød Kongevej – Rungstedvej – Frederiksborgvej –
Ravnsnæsvej – Stationsvej - Birkerød St. - Bistrup Trafikplads – Bistrupvej – Frederiksborgvej – Fiskebækvej – Ballerupvej – Skovvej - Hold-an Vej – Banegårdspladsen - Holdan Vej - Sydbuen – Fabriksparken - Nordre Ringvej – Hovedvejen - Glostrup St. – Østbrovej - Park Allé - Brøndbyvester Boulevard – Brøndby Strand St. - Gammel Køge Landevej – Stamholmen - Avedøre Havnevej - Ørestads Boulevard - Ørestad St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00

215,57
51,90
215,57
51,90
215,57
51,90
215,57
51,90

267,47

25

267,47

25

267,47

25

267,47

25
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Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00

215,57

0.00-6.00 og 18.00-24.00

52,97

6.00-14.00

59,98

0.00-6.00 og 14.00-24.00

84,08

6.00-18.00

88,35

0.00-6.00 og 18.00-24.00

41,57

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

268,54

25

144,06

11

129,92

11

1.612,40
260,30
173.529,30

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 500S er planlagt med 5 minutters Minimumsophold. Linjen har speciel ferieplan på feriedage hele året.

Side 3 / 4
Trafikselskabet Movia

1.2

Særlige forhold

Krav-ID:

1C.1.1

Movias Krav:

Kravtype:

K

Strækningen for linje 500S er over 50 km, hvormed Operatøren er forpligtet
til at følge særlige EU-regler om køre- og hviletid, jf. krav-ID 12.3.10.
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Kontraktbilag 1C7 – Udbudsenhed 7

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 7. Vognplan 055e...................................................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................3

1.

Udbudsenhed 7. Vognplan 055e

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 6.975 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelse:
Linje 55E

Allerød St. – Rådhusvej – Frederiksborgvej – Fiskebækvej – Egebjergvej – Nordbuen –
Klausdalsbrovej – Lautrupparken – Lautrupvang - Malmparken St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

27,90
0,00
27,90
0,00
27,90
0,00
27,90
0,00
27,90

0.00-6.00 og 18.00-24.00

0,00

6.00-14.00

0,00

0.00-6.00 og 14.00-24.00

0,00

27,90

5

27,90

5

27,90

5

27,90

5

27,90

5

0,00

0
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Søndag

6.00-18.00

0,00

0.00-6.00 og 18.00-24.00

0,00

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

0,00

0

139,50
46,60
13.950,00

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 55E er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C8 – Udbudsenhed 8

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 8. Vognplaner 065e................................................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................3

1.

Udbudsenhed 8. Vognplaner 065e

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 5.388 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelse:
Linje 65E

Hovedgaden – Skibbyvej – Lyngerupvej - Willumsens Vej – Frederiksborggade - Frederikssund St. - Willumsens Vej - Hørup Skovvej – Strandstræde – Rutebilstation – Kongensgade – Roskildevej - Peder Oxes Allé – Milnersvej - Hillerød St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

20,60
0,95
20,60
0,95
20,60
0,95
20,60
0,95
20,60

0.00-6.00 og 18.00-24.00

0,95

6.00-14.00

0,00

0.00-6.00 og 14.00-24.00

0,00

21,55

2

21,55

2

21,55

2

21,55

2

21,55

2

0,00

0
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Søndag

6.00-18.00

0,00

0.00-6.00 og 18.00-24.00

0,00

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

0,00

0

107,75
20,25
10.846,25

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 65E er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C9 – Udbudsenhed 9

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 9. Vognplaner 0301, 0302, 0303, 0305, 0307 og 0337..........................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................4

1.

Udbudsenhed 9. Vognplaner 0301, 0302, 0303, 0305, 0307 og 0337

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 47.545 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 301

Linje 302

Linje 303

Linje 305

Kongens Vænge – Østervang – Tolvkarlevej – Højager – Jespervej – Skovledet – Dyrehavevej – Skansevej – Helsingørsgade - Nordre Jernbanevej - Hillerød St. - Søndre Jernbanevej – Hostrupsvej – Nordstensvej – Slangerupgade – Frederiksværksgade – Ålholmparken - Tulstrupvej – Månepletvej - Frederiksværksgade

Sophienborg Allé – Rugvangen - Kirsebær Allé - Hillerødsholms Allé – Frederiksværksgade – Slangerupgade – Nordstensvej – Hostrupsvej - Hillerød St. - Nordre Jernbanevej –
Helsingørsgade – Skansevej – Dyrehavevej – Fredskovhellet

Hillerød St. - Søndre Jernbanevej – Hostrupsvej – Nordstensvej – Slangerupgade – Kalvehavevej – Stutterivænget – Stutmestervej - Selskovvej – Gadevangsvej – Gadeledsvej
– Fredensborgvej – Holmegårdsvej – Helsingørsgade - Nordre Jernbanevej - Hillerød St.
Hillerød St. – Milnersvej - Peder Oxes Allé - Trollesminde Allé - Peder Oxes Allé – Milnersvej - Hillerød St.

Linje 307

Hillerød St. - Nordre Jernbanevej – Helsingørsgade – Skansevej – Tamsborgvej – Jespervej – Stenholtsvej – Nødebovej – Nødebo Skovskole

Linje 337

Hillerød St. – Hammersholtvej – Funkevej - Gl. Frederiksborgvej – Brødeskovvej – Bygaden – Uvelsevej – Enghaven - Uvelse Byvej - Gørløsevej – Lystrupvej – Kongensgade Slangerup Rutebilstation
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Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

121,64
33,93
121,64
33,93
121,64
33,93
122,54
34,23
121,34

0.00-6.00 og 18.00-24.00

34,64

6.00-14.00

47,38

0.00-6.00 og 14.00-24.00

47,76

6.00-18.00

38,93

0.00-6.00 og 18.00-24.00

22,53

Køreplantimer i alt i uge 4

936,06

Tillægstid i uge 4

191,26

Vægtede køreplantimer i uge 4

155,57

13

155,57

13

155,57

13

156,77

13

155,98

13

95,14

10

61,46

6

100.293,25

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
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Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 301 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Enkelte ture kører ikke i skoleferie i
Hillerød kommune.



Linje 302 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 303 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 305 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Linjen har ferieplan i skoleferier i Hillerød kommune.
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Linje 307 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 337 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C10 – Udbudsenhed 10

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 10. Vognplaner 0340, 801a og 090n......................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................4

1.

Udbudsenhed 10. Vognplaner 0340, 801a og 090n

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 51.813 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 90N

Linje 340

Linje 345

Linje 347

Linje 801A

Helsingør St. – Allegade - Sankt Anna Gade – Lappen - Nordre Strandvej – Krogebakken
– Ellekildehavevej - Skibstrup Stationsvej - Saunte Bygade – Sauntevej - Nordre Strandvej
- Dronningmølle Strandvej - Munkerup Strandvej - Nakkehoved Strandvej – Bonderupvejen - Gilleleje Hovedgade - Gilleleje St.

Espergærde St. – Kløvermarken – Søndermarken – Hovvej – Hornbækvej - Kvistgård St.
– Munkegårdsvej – Hornbækvej – Kvistgårdsvej - Fredensborgvej – Søgårdsvej – Harreshøjvej – Hornbækvej – Esrumvej – Bøtterupvej – Klosterrisvej – Havreholmvej – Hornebyvej - Nordre Strandvej - Hornbæk St.

Espergærde St. – Kløvermarken – Søndermarken – Hovvej – Mørdrupvej – Ørsholtvej –
Hellebækvej – Skindersøvej – Gørlundevej - Skibstrup Stationsvej – Ellekildehavevej Ålsgårde St.

Helsingør St. – Allegade – Nygade – Esrumvej – Horserødvej – Borsholmvej - Carl Bødker Nielsens Vej – Holmegårdsvej - Sauntevej - Hornbæk St.

Espergærde St. – Kløvermarken - Kofod Anchers Vej – Hornbækvej – Hovvej – Agnetevej
– Nørrevej – Smakkevej – Klostermosevej - Prøvestenscentret - Rønnebær Allé – Kongevejen - Helsingør St. – Allegade – Nygade – Gurrevej – Gefionsvej – Blichersvej – Kingosvej - Abildgaardsvej - Kronborg Ladegårds Vej – Klostermosevej Nord
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Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

121,40
42,19
121,40
42,19
121,40
42,19
121,40
42,19
121,40

0.00-6.00 og 18.00-24.00

42,19

6.00-14.00

38,17

0.00-6.00 og 14.00-24.00

57,10

6.00-18.00

59,39

0.00-6.00 og 18.00-24.00

35,27

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

163,59

12

163,59

12

163,59

12

163,59

12

163,59

12

95,27

7

94,66

7

1.007,88
215,00
110.070,80

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
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Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 0340 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 0345 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 0347 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 801A er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 90N er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C11 – Udbudsenhed 11

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 11. Vognplaner 0116, 0117, 0119, 0120, 0127 og 0225........................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................5

1.

Udbudsenhed 11. Vognplaner 0116, 0117, 0119, 0120, 0127 og 0225

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 66.524 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 117

Linje 118

Linje 119

Taastrup St. – Kirkevej – Taastrupgårdsvej – Gadehavegårdsvej - Høje Taastrup Boulevard - Høje Taastrup St. - Høje Taastrup Boulevard - Nørreby Torv - Vesterby Torv - Sønderby Torv - Østerby Torv - City 2 – Køgevej – Skolevej – Vejtoften – Sydskellet – Mølleholmen – Parkvej - Taastrup St.

Taastrup St. – Parkvej – Mølleholmen – Sydskellet – Vejtoften – Skolevej – Køgevej Hveen Boulevard - City 2 - Østerby Torv - Sønderby Torv - Vesterby Torv - Nørreby Torv Taastrup Boulevard - Høje Taastrup St. - Taastrup Boulevard – Gadehavegårdsvej – Taastrupgårdsvej - Selsmosevej - Taastrup St.
Høje Taastrup St. - Skåne Boulevard - Bohus Boulevard - Estland Allé - Litauen Allé Estland Allé - Sønderby Torv - Vesterby Torv - Nørreby Torv - Høje Taastrup Boulevard Høje Taastrup St.

Linje 127

Ishøj St. – Gildbrovej – Vildtbanevej - Ishøj Boulevard - Ishøj Søvej - Ishøj Parkvej - Ishøj
Stationsvej – Industribuen - Ishøj Bygade – Køgevej – Røjlevangen – Køgevej - Høje Taastrup Vej – Vesterparken - Taastrup St. - Taastrup Hovedgade – Hørskætten – Mårkærvej
- Ikea - Helgeshøj Allé – Gregersensvej - Hallands Boulevard - Høje Taastrup St.

Linje 128

Ishøj St. – Skovvej – Arken – Skovvej - Ishøj St.

Linje 114

Sengeløsehallen - Spangåvej – Landsbygaden – Bondehøjvej - Frøgård Allé - Høje Taastrup Boulevard - Høje Taastrup St. - Bornholms Allé – City 2
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Linje 115

Linje 116

Linje 120

Høje Taastrup Boulev., Høje Taastrup St. - Høje Taastrup Boulevard – Gadehavegårdsvej
- Hveen Boulevard – Snubbekorsvej - Ole Rømers Vej – Landsbygaden – Spangåvej –
Midtervej – Ågeholmsvej - Vadsby Bygade – Vadsbyvej – Vendesløjfen – Nørreled –
Østerled – Sønderled - Hedevej – Hedetoften – Vesterkøb - Hedehusene St. – Hovedgaden – Charlotteager - Frøgård Allé - Høje Taastrup Boulev., Høje Taastrup St.

Høje Taastrup St. - Frøgård Allé – Charlotteager – Hovedgaden - Hedehusene St. – Vesterkøb – Hedetoften – Hedevej – Sønderled - Østerled – Nørreled – Vendesløjfen – Vadsbyvej - Vadsby Bygade – Ågeholmsvej – Midtervej – Spangåvej – Landsbygaden - Ole
Rømers Vej – Snubbekorsvej - Hveen Boulevard – Gadehavegårdsvej - Høje Taastrup
Boulevard - Høje Taastrup St.
Høje Taastrup Boulev - Bornholms Allé – Køgevej - Kappelev Landevej - Kildebrønde
Landevej - Greve Landevej - Mosede Landevej - Greve Main – Trafikvejen – Metalgangen
- Karlslunde Centervej - Karlslunde Parkvej – Stationsager - Karlslunde St.

Linje 225

Hundige St. - Anders Plougs Allé – Godsvej – Lillevangsvej - Greve St. – Holmagervej –
Nældebjergvej – Blågårdsvej - Mosede Parkvej - Holmeagervej - Karlslunde St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

157,24
50,72
160,04
50,72
160,12
51,63
160,04
50,72
160,04

0.00-6.00 og 18.00-24.00

50,72

6.00-14.00

62,97

0.00-6.00 og 14.00-24.00

71,73

6.00-18.00

71,48

207,96

18

210,76

18

211,75

18

210,76

18

210,76

18

134,70

11

107,00

9
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0.00-6.00 og 18.00-24.00
Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

35,52
1.293,69
337,77
140.145,40

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
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1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 116 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 117 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. De korte ture udgår i skoleferie i Høje
Taastrup kommune.



Linje 118 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. De korte ture udgår i skoleferie i Høje
Taastrup kommune.



Linje 119 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 120 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 127 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 128 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Linje køre når Arken har åbent og har
en sommerplan (fra Påske til uge 42) med udvidet drift.



Linje 225 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C12 – Udbudsenhed 12

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 12. Vognplaner 0099, 0108, 0121, 0245, 0246, 0101a og 0102a .........................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................5

1.

Udbudsenhed 12. Vognplaner 0099, 0108, 0121, 0245, 0246, 0101a og 0102a

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 104.559 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Linje 101A

Linje 102A

Linje 103

Køge Nord St. - Nordstjernen - Ølsemagle Kirkevej – Mimersvej – Lyngvej – Nordhøj –
Karlemosevej - Søndre Centervej – Stensbjergvej – Lykkebækvej - Stensbjergvej - Nørre
Boulevard - Niels Juels Gade - Ivar Huitfeldtsvej - Bag Haverne – Blegdammen – Parkvej
– Marksvinget – Søsvinget – Langelandsvej - Hastrup, Fasanvej

Præstø St. – Havnevej – Rødeledvej – Faksevej - Præstø Overdrev – Strandvejen –
Smidstrupvej – Hovedvejen – Karlshøj – Rønnedevej – Vordingborgvej – Hestehavevej –
Møllebækvej – Tessebøllevej – Billesborgvej – Vordingborgvej - Søndre Allé - Bag Haverne - Køge St.
Ølby St. – Stensbjergvej – Lykkebækvej – Stensbjergvej – Agerskovvej – Ølbyvej – Vestergade – Blegdammen – Parkvej – Skellet – Parkvej – Astersvej – Bellisvej – Langelandsvej – Søsvinget – Langelandsvej – Fasanvej – Moltkesvej – Bregnevej – Marksvinget – Parkvej – Skellet - Parkvej – Blegdammen – Vestergade – Ølbyvej – Agerskovvej –
Lykkebækvej - Ølby St.

Linje 106
Linje 108

Køge St. - Østre Banevej– Sandvej - Bornholmerfærgen
Køge St. - Østre Banevej – Toldbodvej – Strandvejen – Stevnsvej – Kystvejen – Uglemosevej - Nederste Linievej – Stevnsvej - Strøby Bygade – Damgårdsvej – Klippingevej –
Maglebyvej - Øverste Linievej – Kokgårdsvej - Nederste Linievej – Uglemosevej – Kystvejen – Strandvejen - Strøby Bygade – Stevnsvej – Lendrumvej – Stevnsvej – Strandvejen –
Toldbodvej - Østre Banevej – Køge St.
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Linje 109

Linje 121

Linje 245R

Køge St. - Østre Banevej - Toldbodvej, - Strandvejen – Stevnsvej – Lendrumvej – Stevnsvej - Strøby Bygade – Strandvejen - Nederste Linievej - Strøby Bygade – Damgårdsvej –
Klippingevej – Maglebyvej - Øverste Linievej – Kokgårdsvej - Nederste Linievej – Uglemosevej - Kystvejen – Stevnsvej – Strandvejen – Toldbodvej - Østre Banevej – Køge St.

Solrød Strand St. - Solrød Strandvej - Jersie Strandvej – Københavnsvej – Egedesvej –
Karlsvognen – Egedesvej – Nylandsvej - Lille Lyngvej - Ølby St. – Tangmosevej – Bådehavnen - Østre Banevej - Køge St.
Køge St. - Ivar Huitfeldtsvej - Bag Haverne – Blegdammen – Ringvejen – Ølbyvej – Salbyvej – Gemsevej – Dalbyvej – Møllevej – Hovedgaden - Borup St.

Linje 99N

Køge St. - Østre Banevej – Toldbodvej – Strandvejen – Stevnsvej - Strøby Bygade - Varpelev Bygade – Køgevej - Hårlev Bygade – Hovedgaden - Hårlev St.

Linje 246

Borup St. – Kimmerslevvej – Dalbyvej – Kulerupvej - Vestre Ringvej – Slimmingevej –
Ringstedvej – Ejbyvej – Gemsevej – Salbyvej – Højelsevej – Lyngvej – Nordhøj – Mimersvej - Ølsemagle Kirkevej - Køge Nord St. – Egedesvej – Yderholmvej – Åsvej – Taastrupvej - Solrød Byvej - Solrød Strand St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

244,33
84,39
244,33
84,39
244,33
84,39
244,33
84,39
244,33

0.00-6.00 og 18.00-24.00

84,39

6.00-14.00

89,28

0.00-6.00 og 14.00-24.00

125,21

328,72

27

328,72

27

328,72

27

328,72

27

328,72

27

214,49

19
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Søndag

6.00-18.00

98,50

0.00-6.00 og 18.00-24.00

81,17

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

179,67

14

2.037,76
586,74
222.184,45

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
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Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 101A er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Enkelte ture kører ikke på feriedage
på Campus Køge.



Linje 102A er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 103 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 106 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 108 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 109 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 121 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 245R er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 246 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 99N er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.
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Kontraktbilag 1C13 – Udbudsenhed 13

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Udbudsenhed 13. Vognplan 0406.................................................................................................2

1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger: ........................................................4

1.

Udbudsenhed 13. Vognplan 0406

Samlet driftsomfang for et normalår er beregnet til: 14.415 køreplantimer
Uddybende oplysninger
Rutebeskrivelser:
Line (401A)

Linje 405

Benløseparken – Fredensvej – Roskildevej - Nordre Ringvej – Nørregade – Sjællandsgade - Ringsted St. – Næstvedvej – Søndervang - Søndre Parkvej - Ahorn Allé - Bengerds
Allé
Ringsted St. - Nordre Ringvej - Kærup Industrivej - Kærup Parkvej - Kaserne Parkvej Klosterparks Allé – Klostervangen - Ringsted St.

Linje 406

Linje 408

Ringsted St. – Mosevænget – Sorøvej – Englerupvej – Sorøvej – Bringstrupvej – Egerupvej – Ørslevunderskovvej – Ørslevvestervej - Bakkegårdsvej - Gyrstinge Bygade - Gyrstinge
Ringsted St. - Vestervej– Sjællandsgade – Køgevej - Nordre Ringvej - Kaserne Parkvej –
Køgevej – Kværkebyvej – Bjergvej – Vigersted – Bygade – Ågerupvej – Snekkerupvej –
Borupvej - Borup St.

Linje 415

Ringsted St. - Nordre Ringvej – Holbækvej – Eventyrvej – Fluebæksvej – Smålodsvej Benløse By – Præstevej – Roskildevej – Haraldstedvej – Kastrupvej – Langebjergvej Skeevej

Linje (465)

Byskovskolen, Benløse – Præstevej – Smålodsvej – Fluebæksvej – Ørslevvestervej –
Bakkegårdsvej - Gyrstinge Bygade – Bondebjergvej – Gyrstingevej – Gårdstofte – Holbækvej – Allindemaglevej – Allindelillevej – Kastrupvej – Mølleskovvej – Skeevej - Knud Lavardsvej – Valsømaglevej – Roskildevej – Præstevej - Byskovskolen, Benløse
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Linje 467

Vigersted - Vigersted Bygade – Roskildevej – Egemosevej - Jystrup Bygade – Skjoldenæsvej – Mortenstrupvej – Skjoldenæsvej – Svalmstrupvej – Valsømaglevej – Roskildevej
- Vigersted Bygade - Vigersted

Linje 469

Ringsted St. – Næstvedvej – Søndervang - Søndre Parkvej - Ahorn Allé - Bengerds Allé –
Næstvedvej – Englerupvej - Gammel Næstvedvej - Næstvedvej - Bengerds Allé - Ahorn
Allé - Søndre Parkvej – Søndervang - Ringsted St. – Sorøvej – Bringstrupvej – Sorøvej –
Englerupvej - Sorøvej - Ringsted St.

Driftsomfang pr. Normaluge (uge 4) – udgangspunkt for K-faktorregulering
En Normaluge er opgjort som 1 mandag, 1 tirsdag, 1 onsdag, 1 torsdag, 1 fredag, 1 lørdag og 1 søndag, jf. kontraktbilag 0.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00
0.00-6.00 og 18.00-24.00
6.00-18.00

54,08
6,70
54,08
6,70
54,08
6,70
54,08
6,70
54,08

0.00-6.00 og 18.00-24.00

6,70

6.00-14.00

0,00

0.00-6.00 og 14.00-24.00

0,00

6.00-18.00

0,00

0.00-6.00 og 18.00-24.00

0,00

Køreplantimer i alt i uge 4
Tillægstid i uge 4
Vægtede køreplantimer i uge 4

60,78

1

60,78

1

60,78

1

60,78

1

60,78

1

0,00

0

0,00

0

303,90
84,35
30.892,50

Se beregningsmetode af tillægstid og vægtede køreplantimer i kontraktbilag 15.
Vognplanfiler med vognløb og ture for denne kontraktenhed (HASTUS-filer og tekst-filer):
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HASTUS-filer

Tekstfiler

Filerne kan downloades på Ethics under menupunktet udbudsmateriale.
I Kontraktperioden fremsender Movia vognplaner direkte til Operatøren.
Kilometertal og andre detailoplysninger fremgår af ”Afregningsark” (Kontraktbilag 1B).
1.1

Minimumsophold ved endestation og andre bemærkninger:


Linje 405 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold.



Linje 406 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Kører ikke om skolerne på skoleferiedage i Ringsted kommune.



Linje 408 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Enkelte ture kører ikke på skoleferiedage i Ringsted kommune.



Linje 415 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Enkelte ture kører ikke på skoleferiedage i Ringsted kommune.



Linje 465 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Kører kun på skoledage i Ringsted
kommune.



Linje 467 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Kører kun på skoledage i Ringsted
kommune.



Linje 469 er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Kører kun på skoledage i Ringsted
kommune.



Linje (401A) er planlagt med 2 minutters Minimumsophold. Turene kører ikke på skoleferiedage i Ringsted kommune.
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Kontraktbilag 2 – Ændringer i kørslen

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Fastlæggelse af kørsel og Kørselsomfang....................................................................................3

2.

Ekstra- og dubleringskørsel...........................................................................................................4

3.

Ændring i og flytning af linjer .........................................................................................................4

4.

Forsøg, prøvekørsler og kørsel til events......................................................................................7

5.

Udvidelser og reduktioner af Kørselsomfanget .............................................................................8

5.1

Generelt…. ....................................................................................................................................8

5.2

Opgørelse… ..................................................................................................................................9

5.3

Udvidelser i Kørselsomfanget .....................................................................................................10

5.3.1 Udvidelse af antal Køreplantimer ................................................................................................10
5.3.2 Udvidelse af antal Driftsbusser....................................................................................................10
5.4

Reduktion af Kørselsomfanget ....................................................................................................11

5.4.1 Reduktion af antal Køreplantimer................................................................................................11
5.4.2 Reduktion af antal Driftsbusser ...................................................................................................13
6.

Særligt for Emissionsfri busser, udbudsenhed 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.....................14

6.1

Driftsfleksibilitet for Emissionsfri Driftsbusser..............................................................................14

7.
Kompensation - Særligt for Emissionsfri busser, udbudsenhed 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og
13………… ............................................................................................................................................17
7.1

Kompensation for udvidelse af antal Emissionsfri busser ...........................................................17

7.2

Kompensation for reduktion af antal Emissionsfri busser ...........................................................20
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1.

Fastlæggelse af kørsel og Kørselsomfang

Krav-ID:

2.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal udføre kørsel som anført i kontraktbilag 1C samt Kontraktens afsnit 4.

Krav-ID:

2.1.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren udfører Almindelig rutekørsel for Movia i henhold til anden
kontrakt, kan Movia kombinere anvendelsen af Driftsbusserne på tværs af
samtlige kontrakter om Almindelig rutekørsel med Operatøren.
Movia betaler således kun for det antal Driftsbusser, der er påkrævet til at
udføre Operatørens samlede mængde Almindelig rutekørsel for Movia.
Kørslen afregnes i den vognplan/udbudsenhed, hvori kørslen ligger.

Krav-ID:

2.1.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan i overensstemmelse med nærværende kontraktbilag 2 løbende
foretage Ændringer i kørslen således, at dette til enhver tid er tilpasset
Movias faktiske behov.
Ændringer i kørslen, jf. nærværende kontraktbilag 2, gennemføres – medmindre andet aftales – i forbindelse med køreplanskiftene.
Forsøg og prøvekørsler, jf. afsnit 4 nedenfor igangsættes uafhængigt af
køreplanskiftene.

Krav-ID: 2.1.4

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Medmindre Parterne aftaler andet, skal Movia varsle Ændringer i kørslen i
overensstemmelse med fristerne i kontraktbilag 1, afsnit 6.
I det omfang, der er frister ud over dem i kontraktbilag 1, fremgår disse af
nærværende kontraktbilag 2.

Krav-ID:

2.1.5

Movias krav:

Kravtype:

K

I overensstemmelse med Kontraktens afsnit 14 og Tilbudslisten afregnes
Operatøren hver måned for


Faste omkostninger



Busafhængige omkostninger



Køreplantimeafhængige omkostninger
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Krav-ID:

2.1.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Ændringer i kørslen afspejles i afregningen, idet Operatøren afregnes for
gældende Køreplantimer og Driftsbusser som fremgår af den gældende
Afregningsvognplan.

Krav-ID:

2.1.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens vederlag for faste omkostninger reguleres ikke som følge af
Ændringer i kørslen.

2.

Ekstra- og dubleringskørsel

Krav-ID:

2.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Movia ikke udnytter Driftsbussernes fulde kapacitet, jf. kontraktbilag 1,
kan Movia pålægge Operatøren at udføre ekstrakørsel eller dubleringskørsel på de linjer, som Operatøren betjener, eller på andre linjer eller strækninger.
Kørslen skal have en varighed på mindst 1 måned for, at Movia kan udnytte
ovenstående ret.

Krav-ID: 2.2.2

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

For udførsel af ekstra- og dubleringskørsel betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med den til enhver tid gældende sats for den køreplantimeafhængige omkostning for den pågældende udbudsenhed, som kørslen
ligger i. Operatøren opnår ikke vederlag herudover.

Krav-ID

2.2.3

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Medmindre Parterne skriftligt aftaler andet, skal Movia varsle ekstra- og
dubleringskørsel i overensstemmelse med krav-ID 1.6.1.

3.

Ændring i og flytning af linjer

Krav-ID:

2.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at ændre:


Linjenummer



Eksisterende ruters linjeføring



Eksisterende linjers start- og slutdestination inden for det geografiske nærområde
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Flytte den aftalte kørselsmængde til andre dele af Movias dækningsområde

Krav-ID:

2.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til helt eller delvist at flytte linjer mellem gældende kontrakter om Almindelig rutekørsel, herunder kontrakter indgået med forskellige operatører, samt flytte linjer mellem de enkelte udbudsenheder.
Flytning kan kun ske, hvis det er teknisk muligt (f.eks. i forhold til rækkevidde for Emissionsfri busser).

Krav-ID:

2.3.3

Kravtype:

K

Movias krav:

Movia er berettiget til at oprette nye linjer.

Krav-ID:

Kravtype:

2.3.4

Movias krav:

K

Kørsel, der er ændret som anført i krav-ID 2.3.1 og 2.3.2 omfattes af vilkårene i Kontrakten for den udbudsenhed, som kørslen omlægges til, medmindre andet fremgår af Kontrakten.
Det er vilkårene på tidspunktet for ændringens ikrafttræden, der er gældende.

Krav-ID:

2.3.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved oprettelse af nye linjer, jf. krav-ID 2.3.3, omfattes disse af Kontraktens
vilkår for den udbudsenhed, som kørslen placeres i, medmindre Parterne
skriftligt aftaler andet.
Det er vilkårene på tidspunktet for ændringens ikrafttræden, der er gældende.

Krav-ID: 2.3.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Ved ændringer, som anført i krav-ID 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3, betaler eller
modregner Movia de dokumenterede mer- eller mindre omkostninger, som
en sådan ændring medfører for Operatøren for så vidt angår Tomkørsel,
ændret tidsforbrug til ophold (K1) og ændret dag- og døgnfordeling (K2), jf.
kontraktbilag 15.
Betalingens eller modregningens størrelse beregnes i medfør af principperne i kontraktbilag 15 dog således, at tidspunktet for beregningen er en Normaluge i tidsmæssig nærhed til ændringens gennemførelse. Den præcise
uge aftales mellem Movia og Operatøren.
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Krav-ID:

2.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia afholder/modregner kun Operatørens mer- eller mindre omkostninger
jf. krav-ID 2.3.6 til ændret tidsforbrug til ophold (K1) og ændret dag- og
døgnfordeling (K2), hvis ændringen bevirker, at K-faktoren stiger eller falder
med mindst 5%. Ændringer under 5% reguleres ved næste ordinære K-faktorregulering jf. krav-ID 15.2.6.

Regulering af K-faktor er beskrevet i kontraktbilag 15.
Krav-ID:

2.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia afholder/modregner kun Operatørens mer- eller mindre omkostninger
til Tomkørsel jf. krav-ID 2.3.6, hvis ændringen overstiger ± 2 timer om ugen.
Ændringer under ± 2 timer om ugen reguleres ved næste ordinære Tomkørselsregulering jf. krav-ID 15.3.7.

Krav-ID: 2.3.9

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

I tilfælde af Ændringer, som anført i krav-ID 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 betaler
Movia Operatøren for dennes dokumenterede omkostninger til indøvelse af
chauffører. Movia betaler kun for indøvning af chauffører, som er nødvendig
for at udføre driften på de ændrede linjer. Movia betaler Operatøren med kr.
300,- pr. time (prisindeks marts 2022). Indeksregulering fremgår af Kontrakten afsnit 15.

Krav-ID:

2.3.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Dækning af omkostninger til indøvning af chauffører, jf. krav-ID 2.3.9 vil kun
ske efter forudgående aftale mellem Movia og Operatøren og kun ved større ændringer, herunder flytning af linjer eller linjeforløb.

Movia kan efter forudgående aftale med Operatøren kompensere Operatøren for dennes dokumenterede meromkostninger, der måtte være en følge af ændringerne, som beskrevet i krav-ID 2.3.1-2.3.3,
og som ikke er reguleret i Kontrakten.
Movia kan f.eks. kompensere Operatøren for dennes merudgifter til kørsel til og fra pausefaciliteter,
hvis ændringen har medført, at de eksisterende faciliteter på linjen ikke kan anvendes. Der kompenseres alene for medgået tid til kørsel samt brændstofudgifter for kørsel i bil til pausefaciliteter.
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4.

Forsøg, prøvekørsler og kørsel til events

Krav-ID:

2.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er på Movias anmodning forpligtet til at deltage i forsøgsprojekter på Operatørens linjer eller inden for Operatørens område f.eks. test af
nyt IT-udstyr, driftsstyringsmæssige tiltag og test af ændringer af busser.

Movia kan efter forudgående aftale betale Operatørens dokumenterede merudgifter, der er en følge af
et forsøgsprojekt, og som ikke er reguleret i Kontrakten.
Krav-ID:

2.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Forsøg, jf. krav-ID 2.4.1 gennemføres i henhold til de i Kontrakten gældende vilkår for den udbudsenhed, som forsøgskørslen er placeret i, medmindre Parterne aftaler andet.

Eksempelvis kan det aftales, at en eller flere typer af Kvalitetsbrister suspenderes i forsøgsperioden.
Krav-ID:

2.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er på Movias anmodning forpligtet til at deltage ved prøvekørsler i Operatørens område samt kørsel ved events, der gennemføres af
Movia til promovering og markedsføring af bustrafikken.

Krav-ID: 2.4.4

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Medmindre Parterne skriftligt aftaler andet, skal Movia varsle prøvekørsel
og kørsel ved events, jf. krav-ID 2.4.3 med mindst en uge.

Krav-ID: 2.4.5

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia skal ved planlægningen af prøvekørsel og kørsel ved events, jf. kravID 2.4.3, tage hensyn til, hvornår Operatørens busser kan være tilgængelige til disse typer kørsler.

Krav-ID: 2.4.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

For prøvekørsler og events, jf. krav-ID 2.4.3, betaler Movia Operatøren for
antallet af timer brugt på prøvekørslen, arrangementet eller lignende samt
til- og frakørsel og ½ time før og efter til klargøring og aflevering. Der betales dog mindst for 4 timer.
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Der afregnes til Den gennemsnitlige timepris for hele Movia (aktuelt kalenderår).
Krav-ID:

2.4.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren modtager ikke betaling for prøvekørsler, der gennemføres på
Operatørens foranledning.

5.

Udvidelser og reduktioner af Kørselsomfanget

5.1

Generelt

Movias reguleringsbestemmelser er opdelt i to niveauer:
1) Generelle krav til udvidelser og reduktioner i antal Køreplantimer og Driftsbusser, jf. dette afsnit 5.
2) Særlige vilkår for Emissionsfri udbudsenheder, jf. afsnit 6 og 7 nedenfor.
For at en ændring kan gennemføres i forhold til Emissionsfri udbudsenheder, skal ændringen være
gennemførbar på begge niveauer. Der ligger både i niveau 1 og niveau 2 en beskyttelse for Operatøren i forhold til udvidelse og reduktion af antallet af Driftsbusser og en beskyttelse af Operatøren i
forhold til udvidelse og reduktion af Driftsomfanget.
Niveau 1 regulerer de generelle krav til udvidelser og reduktioner på kontraktniveau, mens niveau 2
regulerer krav til driftsfleksibiliteten for Emissionsfri udbudsenheder på enhedsniveau. Niveau 2 er
udelukkende bestemmende for, hvornår der udløses en økonomisk kompensation til Operatøren og
udgør derfor ikke en begrænsning af fleksibiliteten i forhold til udvidelser og reduktioner for Emissionsfri udbudsenheder.
Krav-ID:

2.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at foretage udvidelser og reduktioner i Kørselsomfanget som angivet i nærværende kontraktbilag 2.

Krav-ID:

2.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Kørsel, der er ændret som følge af afsnit 2 og 3 i nærværende kontraktbilag
2, er tillige omfattet af bestemmelserne om udvidelser og reduktioner i afsnit
5 og 6 i nærværende kontraktbilag.

Side 8 / 21
Trafikselskabet Movia

5.2

Opgørelse

Krav-ID:

2.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten er opdelt i 2 perioder:


Periode 1 løber fra Samlet Driftsstart til udløb af kalenderåret + de
følgende 6 hele kalenderår.



Periode 2 starter dagen efter udløbet af 1. periode og løber til Kontraktens ophør.

Afsnit 5.3 og 5.4 i nærværende kontraktbilag er gældende for både 1. og 2.
periode. Beregningsgrundlaget for 1. og 2. periode er dog forskelligt, jf.
krav-ID 2.5.4 og 2.5.5.
Eksempel 1:
Hvis Kontrakten har haft Driftsstart 11. december 2022, vil 1. periode løbe fra 11. december 2022 til
31. december 2028.
Eksempel 2:
1. periode løber fra 11. december 2022 til 31. december 2028. 2. periode løber fra 1. januar 2029 til
Kontraktens ophør.
Krav-ID:

2.5.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er i Kontraktens 1. periode berettiget til at udvide og/eller reducere
Kørselsomfanget med udgangspunkt i det Oprindeligt aftalte Kørselsomfang.

Krav-ID:

2.5.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er i Kontraktens 2. periode berettiget til at udvide og/eller reducere
Kørselsomfanget med udgangspunkt i Kørselsomfanget i det sidste hele
kalenderår i 1. periode.

Eksempel:
Beregningsgrundlaget for 2. periode er Kørselsomfanget i perioden 1. januar 2028 til 31. december
2028.
Krav-ID:

2.5.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia opgør udvidelser og reduktioner i Kørselsomfanget pr. kalenderår.
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Krav-ID:

2.5.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia opgør udvidelser og reduktioner i Kørselsomfanget for hele Kontrakten og ikke pr. udbudsenhed. Udvidelser og reduktioner i Kørselsomfanget
opgøres således på tværs af udbudsenheder, linjer og linjeforløb.
Der gælder for niveau 2 jf. afsnit 5.1 yderligere krav til driftsfleksibilitet, som
opgøres pr. udbudsenhed, jf. afsnit 6.1.

Krav-ID:

2.5.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis der sker udvidelser og reduktioner i Kørselsomfanget i perioden mellem tilbudsgivning og Driftsstart indgår disse i opgørelsen af forbrugte udvidelses- og reduktionsmuligheder, som Movia har jf. krav-ID 2.5.9, 2.5.11,
2.5.15 og 2.5.17.

5.3

Udvidelser i Kørselsomfanget

5.3.1

Udvidelse af antal Køreplantimer

Krav-ID:

2.5.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at udvide antallet af Køreplantimer med op til 30 % i
forhold til udgangspunktet jf. krav-ID 2.5.4 og 2.5.5.

Eksempel:
Kørselsomfanget er 100.000 Køreplantimer. Kontrakten kan i 1. periode udvides til 130.000 Køreplantimer.
Kørselsomfanget er i det sidste hele kalenderår i 1. periode 130.000 Køreplantimer. Kontrakten kan i
2. periode udvides til 169.000 timer.
Krav-ID:

2.5.10

Movias krav:
5.3.2

Kravtype:

K

Parterne kan aftale yderligere udvidelser i antallet af Køreplantimer.

Udvidelse af antal Driftsbusser

Krav-ID:

2.5.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at udvide Kontrakten med nedenstående antal Drifts-
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busser i forhold til udgangspunktet jf. krav-ID 2.5.4 og 2.5.5:


Op til 3 Driftsbusser ved 1-20 Driftsbusser.



Op til 6 Driftsbusser ved 21-40 Driftsbusser



Op til 9 Driftsbusser ved 41-60 Driftsbusser



Op til 12 Driftsbusser ved 61-80 Driftsbusser



Osv.

Eksempel 1:
Det Oprindeligt aftalte antal Driftsbusser er 18. Kontrakten kan udvides med op til 3 Driftsbusser til i alt
21 Driftsbusser.
Eksempel 2:
Det Oprindeligt aftalte antal Driftsbusser er 42. Kontrakten kan udvides med op til 9 Driftsbusser til i alt
51 Driftsbusser.
Krav-ID:

2.5.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten kan dog ikke udvides med flere Driftsbusser end Kontraktens
Oprindelige antal Driftsbusser.

Eksempel:
En Kontrakt med 2 Oprindeligt aftalte antal Driftsbusser kan maksimalt udvides til 4 Driftsbusser.
Krav-ID:

2.5.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia og Operatøren kan aftale, at det Oprindeligt aftalte antal Driftsbusser
– ud over udvidelsen jf. krav-ID 2.5.11 - kan udvides med op til yderligere 3
Driftsbusser for hver påbegyndt 20 Driftsbusser, der indgår i Kontrakten.

Krav-ID:

2.5.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved en udvidelse af Kontrakten er Driftsbusserne – medmindre andet fremgår af kontraktbilaget - omfattet af Kontraktens gældende vilkår for den
udbudsenhed hvor udvidelsen finder sted.

5.4

Reduktion af Kørselsomfanget

5.4.1

Reduktion af antal Køreplantimer

Krav-ID:

2.5.15

Kravtype:

K
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Movias krav:

Movia er berettiget til at reducere antallet af Køreplantimer med op til 20 % i
forhold til udgangspunktet jf. krav-ID 2.5.4 og 2.5.5.

Eksempel:
Kørselsomfanget er 100.000 Køreplantimer. Kontrakten kan i 1. periode reduceres til 80.000 Køreplantimer.
Kørselsomfanget er i det sidste hele kalenderår i 1. periode 80.000 Køreplantimer. Kontrakten kan i 2.
periode udvides til 64.000 timer.
Krav-ID: 2.5.16

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis Movia reducerer antallet af Køreplantimer med mere end 20 %, jf.
krav-ID 2.5.15, skal Movia kompensere Operatøren på en – efter Movias
valg – af følgende to måder:
1. Movia tilfører Kontrakten kørsel, enten i form af nye linjer eller ved
at flytte kørsel fra andre - inklusive Operatørens egne - kontrakter.
Den tilførte kørsel er omfattet af Kontraktens gældende vilkår for
den udbudsenhed, som Kørslen placeres i, medmindre Parterne
skriftligt aftaler andet, eller
2. Movia betaler kompensation til Operatøren svarende til 60 % af satsen for den køreplantimeafhængige omkostning, jf. Kontrakten afsnit 14 (inkl. K-faktorregulering og indeksering) for det antal reducerede Køreplantimer, der overstiger reduktionsmuligheden i en periode på 6 måneder.
Såfremt Kontraktens resterende løbetid er mindre end 6 måneder,
yder Movia alene kompensation for perioden indtil kontraktudløb.
Kompensationen udbetales som et engangsbeløb med køreplantimeprisen for december i det år, hvor ændringen er effektueret (inkl.
K-faktorregulering og indeksering) sammen med afregningen for
december måned.

Eksempel på beregning af kompensationen:


Kontraktudgangspunktet er 100.000 Køreplantimer.



Reduktionsmulighed er 20.000 Køreplantimer uden kompensation.



Normalåret efter reduktion svarer til 70.000 Køreplantimer.



Satsen for den køreplantimeafhængige omkostning er 613 kr. (inkl. K-faktorregulering og indeksering)
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Reduktionen overstiger det tilladte med 10.000 Køreplantimer pr. normalår. Der kompenseres i 6 måneder, hvilket svarer til, at der bliver kompenseret 5.000 timer.
Timerne afregnes med 60 % af den køreplantimeafhængige omkostning, hvilket svarer til en sats på
613 𝑘𝑟. ∗

60
= 367,80 𝑘𝑟.
100

Kompensationen er:
367,80 𝑘𝑟 ⋅ 5.000 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 = 1.839.000 𝑘𝑟
5.4.2

Reduktion af antal Driftsbusser

Krav-ID:

2.5.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at reducere Kontrakten med nedenstående antal
Driftsbusser i forhold til det Oprindeligt aftalte antal jf. 2.5.4 og 2.5.5:


1 Driftsbus ved 2-9 Driftsbusser.



Op til 2 Driftsbusser ved 10-14 Driftsbusser

Hvis Kontrakten indeholder 15 eller flere Driftsbusser er Movia berettiget til
at reducere Kontrakten med nedenstående antal Driftsbusser i forhold til
udgangspunktet jf. krav-ID 2.5.4 og 2.5.5, dvs.:


Op til 3 Driftsbusser ved 15-20 Driftsbusser.



Op til 6 Driftsbusser ved 21-40 Driftsbusser



Op til 9 Driftsbusser ved 41-60 Driftsbusser



Op til 12 Driftsbusser ved 61-80 Driftsbusser



Osv.

Eksempel 1:
Kontraktudgangspunktet er 18 Driftsbusser. Kontrakten kan i 1. periode reduceres med op til 3 Driftsbusser til i alt 15 Driftsbusser.
Eksempel 2:
Kontraktudgangspunktet er 42 Driftsbusser. Kontrakten kan i 1. periode reduceres med op til 9 Driftsbusser til i alt 33 Driftsbusser.
Krav-ID:

2.5.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Movia reducerer antallet af Driftsbusser udover antallet anført i
krav-ID 2.5.17, kan Movia tilføre Kontrakten kørsel, enten i form af nye linjer
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eller ved at flytte kørsel fra andre - inklusive Operatørens egne - kontrakter.
Den tilførte kørsel er omfattet af Kontraktens gældende vilkår for den udbudsenhed, som Kørslen fremadrettet placeres i, medmindre Parterne
skriftligt aftaler andet.
Krav-ID:

2.5.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis der i en udbudsenhed indgår busser med forskellige egenskaber f.eks.
forskellig buslængde, kan Movia træffe beslutning om, hvilken bus der udgår i forbindelse med reduktionen.

6.

Særligt for Emissionsfri busser, udbudsenhed 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13

For Emissionsfri busser gælder – foruden samtlige ovenstående bestemmelser – en række særlige
krav, jf. nærværende afsnit 6.
Kravene gælder dog kun for udbudsenheder, hvor Movia i henhold til kontraktbilag 1C har stillet krav
om Emissionsfri busser. Kravene gælder således ikke for udbudsenheder, hvor Operatøren af egen
drift har tilbudt Emissionsfri busser.
6.1

Driftsfleksibilitet for Emissionsfri Driftsbusser

Krav-ID:

2.6.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia opgør driftsfleksibilitet for Emissionsfri Driftsbusser pr. udbudsenhed
på baggrund af køreplantimeantallet, jf. krav-ID 2.6.3.
Driftsfleksibiliteten opgøres således på tværs af linjer og linjeforløb.

Krav-ID:

2.6.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er – under hensyntagen til vilkårene i afsnit 5 – forpligtet til at
anskaffe det nødvendige antal ekstra Emissionsfri Driftsbusser, hvis Movias
udvidelse af det Oprindeligt aftalte antal Køreplantimer samlet set medfører
et behov for flere Emissionsfri Driftsbusser.

Krav-ID:

2.6.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at udvide antallet af Køreplantimer på udbudsenhedsniveau med op til 25,0 %, såfremt gennemsnitshastigheden for busdriften, jf.
krav-ID 2.6.4, er uændret.
Procentsatsen er dynamisk og korrigeres, hvis gennemsnitshastigheden for

Side 14 / 21
Trafikselskabet Movia

busdriften ændres, jf. krav-ID 2.6.4. Procentsatsen opgøres med en decimal.
Krav-ID:

2.6.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis en ændring af antallet af Køreplantimer medfører en ændring i gennemsnitshastigheden for busdriften, korrigeres procentsatsen for Movias
mulighed for udvidelse af Kørselsomfanget ud fra følgende formel:

𝑈𝑁 = 𝑈𝐸 ‒

𝑇𝑁 ‒ 𝑇𝐸 𝑉 𝐸
⋅
𝑇𝐸
𝑉𝑁

hvor:
UN = Ny udvidelsesmulighed (%)
UE = Eksisterende udvidelsesmulighed (%)
TN = Nyt køreplantimeantal (Køreplantimer/normalår)
TE = Eksisterende køreplantimeantal (Køreplantimer/normalår)
VE = Eksisterende gennemsnitshastighed (km/t)
VN = Ny gennemsnitshastighed (km/t)
Gennemsnitshastigheden beregnes ud fra følgende formel:
𝑉=

𝑅
𝑇

hvor:
V = Gennemsnitshastighed (km/t)
R = Trafikarbejdet (rutekilometer/år)
T = Køreplantimeantal (Køreplantimer/normalår)
Eksempel:
Enhed A ønskes udvidet fra 30.000 Køreplantimer (TE) til 33.000 Køreplantimer (TN). Movias eksisterende mulighed for udvidelse af Kørselsomfanget (UE) er 25,0 % og gennemsnitshastigheden 19 km/t
(VE). Ny gennemsnitshastighed (VN) er 22 km/t.

(

33.000

𝑁𝑦 𝑢𝑑𝑣𝑖𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 = 25,0% ‒

)( )

𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑘𝑚
‒ 30.000
19
å𝑟
å𝑟
𝑡𝑖𝑚𝑒
⋅
= 13,0%
𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
22𝑘𝑚
30.000
å𝑟
𝑡𝑖𝑚𝑒
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Krav-ID:

2.6.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved ændring af antallet af Emissionsfri Driftsbusser korrigeres Movias mulighed for udvidelse af Kørselsomfanget ud fra følgende formel:
𝑈𝑁 = 𝑈𝐸 ‒

𝑇𝑁 ‒ 𝑇𝐸
𝑇𝐸

𝑉𝐸

⋅ 𝑉𝑁 +

𝑁𝑁 ‒ 𝑁𝐸
𝑁𝐸

hvor:
UN = Ny udvidelsesmulighed (%)
UE = Eksisterende udvidelsesmulighed (%)
TN = Nyt køreplantimeantal (Køreplantimer/normalår)
TE = Eksisterende køreplantimeantal (Køreplantimer/normalår)
VE = Eksisterende gennemsnitshastighed (km/t)
VN = Ny gennemsnitshastighed (km/t)
NN = Nyt Driftsbusantal (stk.)
NE = Eksisterende Driftsbusantal (stk.)
Eksempel 1:
Enhed A ønskes udvidet fra 10 Emissionsfri Driftsbusser (NE) til 11 Emissionsfri Driftsbusser (NN) og
fra 30.000 Køreplantimer (TE) til 36.000 Køreplantimer (TN). Movias eksisterende mulighed for udvidelse af Kørselsomfanget (UE) er 25,0 %. Gennemsnitshastigheden er uændret (VE / VN = 1).

(

36.000

𝑁𝑦 𝑢𝑑𝑣𝑖𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 = 25,0% ‒

)

𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
‒ 30.000
å𝑟
å𝑟
11 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟 ‒ 10 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟
⋅1+
= 15,0%
𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
10 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟
30.000
å𝑟

Eksempel 2:
Enhed B ønskes reduceret fra 10 Emissionsfri Driftsbusser (NE) til 9 Emissionsfri Driftsbusser (NN) og
fra 30.000 Køreplantimer (TE) til 28.000 Køreplantimer (TN). Movias eksisterende mulighed for udvidelse af Kørselsomfanget (UE) er 20,0 %. Gennemsnitshastigheden er uændret (VE / VN = 1).

(

28.000

𝑁𝑦 𝑢𝑑𝑣𝑖𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑚𝑢𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 = 20,0% ‒

)

𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
‒ 30.000
å𝑟
å𝑟
9 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟 ‒ 10 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟
⋅1+
= 17,0%
𝑘ø𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
10 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟
30.000
å𝑟
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Krav-ID:

2.6.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Ovenstående principper anvendes ved ændringer i den enkelte udbudsenhed samt ved flytning af kørsel mellem udbudsenheder.

Krav-ID: 2.6.7

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

En gang årligt (senest inden udgangen af februar måned) oplyser Movia
Operatøren om UN (Ny udvidelsesmulighed) på baggrund af gennemførte
ændringer i det forudgående kalenderår.
I forbindelse med løbende ændringer i Kørselsomfanget oplyser Movia på
Operatørens opfordring UN.

7.

Kompensation - Særligt for Emissionsfri busser, udbudsenhed 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
12 og 13

For Emissionsfri busser gælder foruden samtlige ovenstående bestemmelser en række særlige krav,
jf. nærværende afsnit 7.
Kravene gælder dog kun for udbudsenheder, hvor Movia i henhold til kontraktbilag 1C har stillet krav
om Emissionsfri busser. Kravene gælder således ikke for udbudsenheder, hvor Operatøren af egen
drift har tilbudt Emissionsfri busser.
7.1

Kompensation for udvidelse af antal Emissionsfri busser

Krav-ID: 2.7.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis en ændring af driften medfører behov for udvidelse af antallet af Emissionsfri Driftsbusser, er Movia forpligtet til at afholde busafhængige omkostninger til ekstra Emissionsfri Driftsbusser og kompensere Operatøren for
anskaffelse af ekstra Emissionsfri Driftsbusser jf. krav-ID 2.7.5

Krav-ID: 2.7.2

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

En ændring vil medføre udvidelse af antallet af Emissionsfri Driftsbusser,
hvis en udvidelse af antallet af Køreplantimer ikke kan indeholdes inden for
Movias ret til udvidelse af antallet af Køreplantimer for Emissionsfri udbudsenheder, jf. 2.6.3, og Operatøren fremlægger fyldestgørende dokumentation herfor, jf. krav-ID 2.7.3 og 2.7.4.
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Hvis en udvidelse af antallet af Køreplanstimer, som holder sig inden for Movia ret til at udvide antallet
af Køreplanstimer jf. krav-ID 2.6.3 medfører, at Operatøren må anskaffe ekstra Indskudsbusser, udvides antallet af Driftsbusser ikke. Operatøren vil således ikke være berettiget til kompensation i henhold til krav-ID 2.7.5 eller afregning af busafhængige omkostninger for disse busser.
Krav-ID:

2.7.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis en udvidelse af antallet af Køreplantimer ikke kan indeholdes inden for
Movias ret til udvidelse heraf for Emissionsfri udbudsenheder, jf. 2.6.3, er
Operatøren forpligtet til at fremlægge fyldestgørende dokumentation for
behovet for ekstra Emissionsfri Driftsbusser i form af simuleringer af driftsafviklingen, herunder de anvendte beregningsforudsætninger for behovet for
udvidelse af antallet af Emissionsfri Driftsbusser.

Krav-ID:

2.7.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal ved simulering af driftsafviklingen benytte det samlede
antal disponible, Emissionsfri busser, som er knyttet til udbudsenheden,
hvilket omfatter både Emissionsfri Driftsbusser og Indskudsbusser jf. kontraktbilag 2A.

Krav-ID: 2.7.5

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at yde kompensation for anskaffelse af det antal ekstra
Emissionsfri Driftsbusser, som Operatøren har dokumenteret, er nødvendigt
for afvikling af driften, jf. krav-ID 2.7.3.
Movia yder ikke kompensation for eventuelt øget antal Reservebusser, som
Operatøren måtte vurdere nødvendige for afvikling af driften.

Eksempel
Udbudsenhed A omfatter 20 vognløb. Operatørens samlede Emissionsfri busflåde for udbudsenheden
omfatter 24 Emissionsfri busser fordelt på 20 Driftsbusser, 2 Indskudsbusser og 2 Reservebusser.
Movia ønsker at udvide driften med 2 vognløb. En fyldestgørende simulering af driften viser et behov
for udvidelse af den disponible flåde med 1 Emissionsfri bus, idet de eksisterende disponible Emissionsfri busser (Driftsbusser og Indskudsbusser) kan absorbere udvidelsen af ét af de nye vognløb.
Movia kompenserer Operatøren for anskaffelse af 1 ekstra Emissionsfri Driftsbus og betaler Busafhængige omkostninger for denne.
Krav-ID: 2.7.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Størrelsen af kompensationen, jf. krav-ID 2.7.5 for udvidelser i antallet af
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Emissionsfri Driftsbusser er den i nedenstående tabel angivne procentsats
for Operatørens dokumenterede anskaffelsespris inkl. moms:
Kontraktår

Kompensation
pr. Emissionsfri
Driftsbus (% af
den dokumenterede anskaffelsespris inkl.
moms)

Krav-ID:

2.7.7

Movias krav:

Kravtype:

1

8%

2

16%

3

23%

4

17%

5

11%

6

5%

7

0%

8

0%

9

0%

10

0%

11

0%

12

0%
K

Movia kan vælge at udbetale kompensationen, jf. krav-ID 2.7.6:


Senest med månedsafregningen for idriftsættelse af den nye Emissionsfri Driftsbus, eller



I månedlige rater fra den nye Emissionsfri Driftsbus’ idriftsættelse
og i den resterende ordinære Kontraktperiode. Antallet af rater tilpasses kontraktophør således, at ratebetalingen ophører 30. juni
hvis Kontrakten udløber i perioden 1. juli til 31. december samme
kalenderår ratebetalingen ophører 31. december hvis Kontrakten
udløber i perioden 1. januar til 30. juni det efterfølgende kalenderår.

Krav-ID:

2.7.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ikke berettiget til kompensation, hvis antallet af Emissionsfri
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Driftsbusser udvides med idriftsættelse til udbudsenhedens Driftsstart.
7.2

Kompensation for reduktion af antal Emissionsfri busser

Krav-ID: 2.7.9

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis Movia reducerer antallet af Emissionsfri Driftsbusser, jf. krav-ID 2.5.17,
skal Movia kompensere Operatøren på en – efter Movias valg – af følgende
to måder:
1. Movia kan flytte de overskydende Emissionsfri Driftsbusser til andre
af Operatørens kontrakter. Den tilførte kørsel er omfattet af Kontraktens gældende vilkår for den udbudsenhed, som Kørslen placeres i, medmindre Parterne skriftligt aftaler andet, eller
2. Movia betaler kompensation til Operatøren i overensstemmelse
med krav-ID 2.7.10 og 2.7.11.

Krav-ID: 2.7.10

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Størrelsen af kompensationen er den i nedenstående tabel angivne procentsats for den dokumenterede anskaffelsespris inkl. moms:
Bussens alder i
år

Kompensation pr.
Emissionsfri Driftsbus (% af den dokumenterede anskaffelsessum inkl.
moms)

0

68%

1

62%

2

56%

3

51%

4

45%

5

39%

6

33%

7

27%

8

21%

9

16%

10

10%
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Krav-ID:

2.7.11

Movias krav:

Kravtype:

11

4%

12 +

0%

K

Movia kan vælge at udbetale kompensationen, jf. krav-ID 2.7.10:


Senest med månedsafregningen fra måneden hvor den Emissionsfri Driftsbus tages ud af drift, eller



I månedlige rater fra den Emissionsfri Driftsbus tages ud af drift og
i den resterende ordinære Kontraktperiode. Antallet af rater tilpasses kontraktophør således, at ratebetalingen ophører 30. juni hvis
Kontrakten udløber i perioden 1. juli til 31. december samme kalenderår ratebetalingen ophører 31. december hvis Kontrakten udløber i perioden 1. januar til 30. juni det efterfølgende kalenderår.

Krav-ID:

2.7.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ikke berettiget til kompensation, hvis antallet af Emissionsfri
Driftsbusser reduceres inden Kontrakten underskrives.
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Kontraktbilag 3 – Busmateriel

Trafikselskabet Movia
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1.

Grundlæggende krav til busser

Krav-ID:

3.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal i hele Kontraktperioden være i besiddelse af det fornødne
antal Drifts- og Reservebusser til opfyldelse af Kontrakten.

Krav-ID:

3.1.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at alle busser lever op til den til enhver tid gældende
Offentlige Regulering.

Krav-ID:

3.1.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at busserne overholder krav til buslængder, som fremgår af udbudsenhedsoversigten i kontraktbilag 1C.

Krav-ID:

3.1.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at busserne overholder krav til bustyper,
som fremgår af udbudsenhedsoversigten i kontraktbilag 1C.

Krav-ID:

3.1.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser, herunder Reservebusser, skal til enhver tid opfylde kravene,
der gælder for den respektive udbudsenhed, og som er angivet i denne
Kontrakt.

Krav-ID:

3.1.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er til enhver tid forpligtet til at oplyse Movia, hvilke Drifts- og
Reservebusser, der anvendes, samt om eventuelle ændringer i Drifts- og
Reservebusser i Kontraktperioden.

Krav-ID:

3.1.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ansvarlig for, at de busser, der anvendes til kørslen, er egnede til kørselsopgaven, tilpasset kørslen på linjerne og kan følge køreplanen.
Dette forudsætter, at Operatøren forud for Driftsstart samt i Kontraktperioden
undersøger de for linjerne relevante strækninger for bump, broer og andre
vejforhold, der kan have indflydelse på, hvilke bustyper, der kan betjene de
enkelte linjer.
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2.

Opladning

Krav-ID:

3.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren anvender elbusser, er Operatøren ansvarlig for al opladning, herunder etablering og drift af ladestationer på Garageanlægget.

3.

Rengøring og vedligeholdelse

Krav-ID:

3.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at alle busser til enhver tid er velvedligeholdte, rene
og præsentable.

4.

Udskiftning og udvidelse af busser

Krav-ID: 3.4.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia skal acceptere Operatørens udskiftning af busser i Kontraktperioden,
i det omfang Operatøren har angivet det i kontraktbilag 3A.

Krav-ID:

3.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis udskiftningen af busser ikke fremgår af Operatørens kontraktbilag 3A,
kan hver af Parterne uden særlig årsag og til en hver tid anmode om en
udskiftning af busserne.

Krav-ID:

3.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved eventuel udvidelse i antallet af Driftsbusser jf. kontraktbilag 2, afsnit 5
eller ved udskiftning af busser, er Operatøren forpligtet til at sikre, at de
indsatte busser opfylder de i Kontrakten fastsatte krav til den udbudsenhed,
bussen indsættes i.

Krav-ID:

3.4.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved såvel udvidelser i antallet af Driftsbusser jf. kontraktbilag 2, afsnit 5,
flytning af busser jf. kontraktbilag 2, afsnit 3 samt ved udskiftninger af busser, kan Operatøren efter skriftlig aftale med Movia permanent indsætte
busser, der ikke opfylder Kontraktens krav til den udbudsenhed busserne
indsættes i.
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Krav-ID:

3.4.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Movia vurderer, at de indsatte bussers egenskaber er ringere end
de oprindelige bussers, kan Movia foretage en reduktion af de Busafhængige omkostninger for de nyindsatte busser på mellem 0 og 10%. Movia fastsætter ensidigt reduktionens størrelse på baggrund af bussernes egenskaber. Det er de Busafhængige omkostninger på tidspunktet, hvor reduktionen
besluttes, der lægges til grund for størrelsen. En tilbudt forbedring i forhold
til det oprindeligt tilbudte kan indgå i vurderingen af reduktionens størrelse.

Krav-ID:

3.4.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens anvendelse af andre busser end Emissionsfri busser til drift af
Emissionsfrie udbudsenheder i tilfælde, hvor dette ikke udtrykkeligt er tilladt
i henhold til Kontrakten, kræver forudgående skriftligt samtykke fra Movia.
Ved udvidelser i antallet af Driftsbusser jf. kontraktbilag 2, afsnit 5 vil Operatøren altid opnå Movias accept til midlertidig anvendelse af andet materiel
forudsat at kravene i afsnit 4.1 nedenfor er opfyldt.

Movia vil som hovedregel ikke tillade anvendelse af ikke-emissionsfrie busser i videre omfang, end
hvad der fremgår af Kontrakten. Movia kan kun undtagelsesvis forventes at give tilladelse hertil i
kortvarige perioder med det formål at afbøde væsentlige forsyningssikkerhedsmæssige konsekvenser
af driftsnedbrud mv.
4.1

Midlertidige busser

Krav-ID:

3.4.7

Movias krav:

Kravtype:

K

For Midlertidige busser, der indsættes som følge af krav-ID 3.4.4 og 3.4.8
gælder følgende krav ikke:

Krav-ID:

3.4.8

Movias krav:



Krav-ID 3.6.13 vedr. siddepladser



Krav-ID 3.6.15 vedr. sæder



Krav-ID 3.6.17 vedr. sædeafstand

Kravtype:

K

Ved såvel udvidelser i antallet af Driftsbusser jf. kontraktbilag 2, afsnit 5,
flytning af busser jf. kontraktbilag 2, afsnit 3 samt ved udskiftninger af busser, kan Operatøren efter skriftlig aftale med Movia midlertidigt indsætte
busser, der ikke opfylder Kontraktens krav til den udbudsenhed busserne
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indsættes i.
Movia kan reducere de busafhængige omkostninger som beskrevet i kravID 3.4.5. For emissionsfri enheder reduceres de busafhængige omkostninger med op til 20%.
En midlertidig aftale kan maksimalt have en varighed på maksimalt 13 måneder.

Krav-ID:

3.4.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Midlertidige busser i Emissionsfrie udbudsenheder skal overholde emissionskravene for hvad angår NOx og partikler for Euro VI jf. krav-ID 11.3.2
og 11.3.3.
Bussen skal endvidere leve op til alle øvrige krav i nærværende kontraktbilag. Der gælder dog følgende reducerede miljøkrav:

Krav-ID:

3.4.10

Movias krav:

-

Indvendig støj: Maksimalt 72 dB

-

Udvendig støj: Maksimalt 77 dB

Kravtype:

K

Hvis Operatøren i medfør af krav-ID 3.4.9 anvender de reducerede miljøkrav, skal Operatøren indkøbe et volumen biobrændstof, der modsvarer
bussernes faktiske forbrug, og som indfrier Movias krav til biobrændstoffer,
jf. krav-ID 11.2.2

5.

Frister

Krav-ID:

3.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at leveringen af de tilbudte busser overholder de frister, der fremgår af kontraktbilag 3A, og at busserne sættes i
drift fra datoen for Driftsstart.
En bus betragtes først som idriftsat, når den fremstår i fuldt funktionsdygtig
stand og er til fuld rådighed for normal drift, og når Movia har modtaget
skriftlig meddelelse om datoen for bussens idriftsættelse.
Ydermere skal Operatøren, inden bussen regnes for idriftsat, have indsendt
en udfyldt blanket med oplysninger til brug for Movias busdatabase.
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Krav-ID:

3.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Medmindre Parterne skriftligt aftaler andet, skal Operatøren senest 30 dage
før Driftsstart stille busserne til rådighed for Movia med henblik på installation af Movias IT-udstyr.

Krav-ID:

3.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 6 måneder før forventet Driftsstart bekræfte endelige antal busser samt model og type af hensyn til bestilling og planlægningen
af installation af Rejsekortudstyr mv.

6.

Krav til indretning

6.1

Generelle krav til bussens indretning

Krav-ID:

3.6.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at busserne enten:


Har lavt gulv (ingen trin) ved fordøre og midterdøre og i gangen
mellem disse døre samt efter midterdøren, hævet gulv og udelukkende fremadvendte sæder (Laventrébusser), eller



Har lavt gulv (ingen trin) ved alle døre og i gangarealet gennem hele bussen (Lavgulvsbusser)

Krav-ID:

3.6.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal indrettes således, at indstigning foregår via den forreste
dør og udstigning via de øvrige døre.
Undtaget herfra er passagerer med rollator, barnevogn, cykel eller kørestol,
der benytter den dør, der er nærmest flexarealet til både ind- og udstigning.

Krav-ID:

3.6.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at alle busser lever op til kravene til
dørkombination. Krav til dørkombination er angivet som antallet af for-, midter- og bagdøre.
Bustype:

Krav:

LB

1-2-0

TB

2-2-1

Der tillades i alle tilfælde flere døre, såfremt øvrige krav er opfyldt.
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Krav-ID:

3.6.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Den fri dørbredde ved åbning af dobbeltdøre skal være minimum 110 cm og
ved åbning af enkeltdøre minimum 70 cm.
Ved åbning af enkeltdøre med kørestolsrampe, skal den fri døråbning være
minimum 90 cm.
Såfremt kravet til fri dørbredde opfyldes, kan en dobbeltdør, jf. krav-ID
3.6.3, erstattes af en enkeltdør.
Skydedøre samt ud- og indadsvingende fordøre accepteres for busser af
typen LB
Skydedøre samt indadsvingende fordøre accepteres for busser af typen TB.
Skydedøre samt udadsvingende midter- og bagdøre accepteres.

Krav-ID:

3.6.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal være forsynet med holdebremse, der sikrer, at bussen
ikke kan køre med åbne midter- og bagdøre.

Krav-ID:

3.6.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle døre skal være forsynet med en eller flere former for sikring, således at
passagererne under ingen omstændigheder kan fastklemmes i dørarrangementet ved åbning og lukning af dørene. Det må heller ikke utilsigtet være
muligt at hænge fast i døråbningen med frakke eller lignende ved passage
af åben dør.

Krav-ID:

3.6.7

Movias krav:

Kravtype:

K

I alle busser skal der ved hver udstigningsdør være placeret en lydgiver,
som aktiveres automatisk ved åbning og lukning af midter- og bagdøre. Der
skal være tale om en enkelt tone, der ikke gentages. Lydniveauet skal sikre,
at lydgiveren er tydelig samtidig med, at den ikke virker generende for passagerer. Der må ikke være lydgiver ved fordørene.

Krav-ID:

3.6.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved midter- og bagdøre skal der være en lyskilde, som lyser ned over udstigningsarealerne, dvs. på fortov/grøftekant mm.
Udstigningslyset må kun være aktiveret, når udstigningsdørene er åbne.
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Krav-ID:

3.6.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufføren skal via TV-overvågning kunne overvåge alle døre, der ikke er
placeret direkte til højre for chaufføren.

Krav-ID:

3.6.10

Movias krav:

Kravtype:

K

I alle busser skal evt. autoradio automatisk frakobles (mute-funktion), når
fordøren er åben.

Krav-ID:

3.6.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal kunne knæle, således at ind- og udstigningshøjden reduceres med mindst 7 cm.

Krav-ID:

3.6.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser der benyttes på udbudsenhed 4, 7 og 8(*), skal være forsynet
med elektrisk udskydelig kørestolsrampe. Rampen skal betjenes af chaufføren, fra chaufførpladsen, hvorfra chaufføren skal kunne overvåge det
område rampen skydes ud i. Passagererne skal kunne bestille betjening af
rampen ved hjælp af trykknap både ind- og udvendigt på bussen, men ikke
selv have adgang til at betjene udskydning af rampen.

*Der kan blive tale om, at krav om elektrisk udskydelige ramper vil blive gældende på yderligere
udbudsenheder med emissionsfri drift. Dette annonceres inden afgivelse af tilbud.
Krav-ID:

3.6.65

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser der benyttes på andre udbudsenheder end udbudsenhed 4, 7
og 8, skal være forsynet med enten elektrisk udskydelig kørestolsrampe,
eller manuel svingrampe. Såfremt busserne er udstyret med elektrisk udskydelig kørestolsrampe, skal rampen fungere som beskrevet under krav-ID
3.6.12.

Krav-ID:

3.6.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal være indrettet med flest mulige siddepladser under hensyntagen til krav om sædeafstand, jf. krav-ID 3.6.17 og flexareal, jf. krav-ID
3.6.18.
Bustypen LB2 skal minimum have 29 siddepladser.
Bustypen TB1 skal minimum have 25 siddepladser
Bustypen TB3 skal minimum have 38 siddepladser
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Bustypen TB4 skal minimum have 42 siddepladser
Klapsædepladser anerkendes også som siddepladser. Faste siddepladser
og klapsædepladser skal angives hver for sig i kontraktbilag 3A.
Krav-ID:

3.6.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Busserne skal være godkendt til at kunne medtage mindst 4 passagerer pr.
m2 i alle tilgængelige gangarealer.

Opmærksomheden henledes desuden på, at der er krav til bussens længde, jf. kontraktbilag 1C.
Krav-ID:

3.6.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Bussernes sæder skal være polstrede med stofbetræk.
Polstertykkelsen på siddeflade og stoleryg skal sikre høj komfort.
Der gælder følgende, særlige krav:


Polstertykkelse ved sædeforkant skal være minimum 5 cm



Intet sted i sædet må polstringen være mindre end 4 cm



Intet sted på hhv. siddeflade og stoleryg må polstringen være mindre end 2 cm



Sæderyggens højde skal være minimum 70 cm målt fra øverste
punkt på siddefladen til øverste kant af ryggens polstring.

Krav-ID:

3.6.16

Kravtype:

K

Movias krav:

Eventuelle armlæn skal kunne klappes op.

Krav-ID:

Kravtype:

3.6.17

Movias krav:

K

Sædeafstanden skal være 70 cm eller mere i Brugte busser samt 72 cm
eller mere i Nye busser.
Movia kan acceptere kortere sædeafstand ved enkelte sæderækker, f.eks.
ved hjulkasser samt bag skille- og chaufførbagvæg. Dette skal i alle tilfælde
godkendes skriftligt af Movia.

Krav-ID:

3.6.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal være indrettet med et flexareal.
Der er følgende krav til antallet af kørestols-, barnevogns- og cykelpladser
(”enheder”):
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Bustype:

Antal enheder:

LB2, TB1, TB3, TB4

Minimum 2

Der er i alle tilfælde kun krav om medtagning af 1 kørestol ad gangen.
Når en kørestolsplads ikke benyttes af en kørestolsbruger, skal pladsen
kunne benyttes til barnevogn eller cykel.
Krav-ID:

3.6.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Plads til de i krav-ID 3.6.18 antal enheder, opfyldes ved
tilstedeværelsen af vandretliggende perron med en bredde på minimum 90
cm samt antal og længde som følger:
Antal enheder:

Kan opfyldes med antal og
Længde på minimum:

2 enheder

Krav-ID:

3.6.20

Movias krav:

Kravtype:

1 x 200 cm

K

Minimum 1 flexareal skal være placeret i umiddelbar nærhed af dør med
rampe. Flexarealet kan placeres i bussens højre eller venstre side.

Krav-ID:

3.6.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at der er monteret velcrobånd, sele eller lignende til
sikker fastgørelse af barnevogne og cykler.

Krav-ID:

3.6.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Kørestole skal på flexarealet kunne placeres med ryggen mod kørselsretningen og med sidestøtte mod midtergangen. 60–80 cm over gulvfladen
skal Operatøren montere enkeltstrenget sele til fastholdelse af kørestolen.

Krav-ID:

3.6.23

Movias krav:

Kravtype:

K

I Nye busser skal den fri gangbredde være minimum 55 cm. Reducerer
eventuelle armlæn den fri gangbredde yderligere, kan der ses bort fra disse
armlæn. I podesterhøjde kan gangbredden være ned til 45 cm.

Krav-ID:

3.6.24

Movias krav:

Kravtype:

K

På gulvbelægningen skal Operatøren sikre et godt fodfæste under alle forhold.
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Krav-ID:

3.6.25

Movias krav:

Kravtype:

K

Niveauforskelle samt trinforkanter skal markeres klart og tydeligt, f.eks. med
farven RAL1028.

Krav-ID:

3.6.26

Movias krav:

Kravtype:

K

I laventré- og lavgulvsbusser skal podesterhøjden være mellem 0-20 cm i
bussens forreste halvdel (mellem fordør og midterdør) og mellem 0-25 cm i
bussens bageste halvdel (fra midterdør til bussens bagende).

Krav-ID:

3.6.27

Movias krav:

Kravtype:

K

Afgivelser fra krav-ID 3.6.26 kan accepteres ved enkelte sæderækker,
f.eks. ved hjulkasser samt bag skille-og chaufførbagvæg, men skal i alle
tilfælde godkendes skriftligt af Movia.

Krav-ID:

3.6.29

Movias krav:

Kravtype:

K

For busser af typen TB skal der være lodrette holdestænger mellem stoleryg
og loft i bussens lavgulvsområder. På øvrige sæderækker skal der være
holdegreb på sædet på hver side af midtergangen.

Krav-ID:

3.6.30

Movias krav:

Kravtype:

K

For busser af typen LB skal der være holdegreb på sædet på hver side af
midtergangen. Lodrette holdestænger mellem stoleryg og lofter dog tilladt.

Krav-ID:

3.6.31

Movias krav:

Kravtype:

K

Der skal placeres stoptryk ved alle stolerækker på begge sider af midtergangen på et for passagererne lettilgængeligt sted. På sæderækker med
holdestænger skal stoptrykket placeres på holdestangen i en højde af 100 –
150 cm over gulvet.

Krav-ID:

3.6.32

Movias krav:

Kravtype:

K

Der skal jingle ”ding”, når passagererne trykker stop.
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6.2

Indeklima

Krav-ID:

3.6.33

Movias krav:

Kravtype:

K

Der gælder følgende krav til indeklima i busserne:
Temperaturen i bussen skal ligge mellem 18°C og 22°C. Movia er indforstået med, at temperaturkravet først kan opnås, når bussen har kørt i 20 minutter. I tilfælde af højere udendørstemperatur end 22°C, accepterer Movia, at
der kan forekomme afvigelser fra temperaturkravet.
Movia (eller dennes samarbejdspartner) kan til enhver tid vælge at gennemføre temperaturmåling i bussen ved en såkaldt standmåling, hvor motoren
kører og dørene er lukkede. Temperaturmålingen foretages 1,2 m over gulv
i midtergangen ved hhv. for- og bagaksel. Gennemsnittet af de målte temperaturer anses som udtryk for bussens indvendige temperatur. Af hensyn
til målingens pålidelighed foretages målingen 3 gange med 1 minuts mellemrum.
Målemetoden kan efterfølgende justeres, hvis de anførte forudsætninger
ikke er hensigtsmæssige at arbejde med.
Operatøren kan ikke påberåbe sig Movias temperaturmålinger eller mangel
på samme i tilfælde af Operatørens manglende overholdelse af de fastsatte
krav til indeklima i busserne.

Der gælder særlige krav for busser med klimaanlæg, jf. krav-ID 3.6.35, 3.6.36, 3.6.37 og 3.6.38 nedenfor.
Krav-ID:

3.6.34

Movias krav:

Kravtype:

K

Der gælder følgende særlige krav til Emissionsfrie udbudsenheder:
Temperaturen i bussen skal som minimum være 16 °C i vintermånederne
(december, januar og februar). For øvrige årstider gælder kravene angivet i
Krav-ID 3.6.33 til temperatur i bussen.

Krav-ID:

3.6.35

Kravtype:

K

Movias krav:

Passagerdelen i A-, C-, E-, R- og S-busser skal have klimaanlæg.

Krav-ID:

Kravtype:

3.6.36

Movias krav:

K

I busserne med klimaanlæg gælder følgende krav til funktionaliteten: Når
den nærmeste udvendige skyggetemperatur overstiger 22°C, skal det til
enhver tid kunne konstateres, at klimaanlægget udsender afkølet luft.
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Krav-ID:

3.6.37

Movias krav:

Kravtype:

K

I busser med klimaanlæg gælder følgende krav til funktionaliteten: Efter
tilkobling af klimaanlægget skal den målte temperatur i bussen kunne sænkes med 3-6 grader i forhold til den udvendige skyggetemperatur. Temperatursænkningen skal kunne opnås inden for 10 minutter, når bussens døre er
lukkede.

Krav-ID:

3.6.38

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis klimaanlægget er automatisk styret, skal det kunne tilkobles/frakobles
af chaufføren fra chaufførpladsen, mens bussen er i drift.

Krav-ID:

3.6.39

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle ruder i bussen skal til enhver tid holdes dugfri – uanset vejr og temperatur.
Der er ikke krav om termoruder, hvis ruderne til enhver tid kan holdes dugfri
på anden måde, f.eks. ved hjælp af ventilation eller klimaanlæg.

Krav-ID:

3.6.40

Movias krav:

Kravtype:

K

Busser uden klimaanlæg skal være udstyret med klap-/skydevinduer som
følger:


I busser på 11,9 meter eller længere skal der være 2-4 på hver side
af bussen, fordelt forrest og bagest.



I busser på under 11,9 meter skal der være 1-2 på hver side af
bussen.

Klap/skydevinduerne skal kunne betjenes af passagererne.
Krav-ID:

3.6.41

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser uden klimaanlæg skal have mindst to taglemme, der uafhængigt
af hinanden kan betjenes af chaufføren fra chaufførpladsen.
Som alternativ til chaufførbetjente taglemme, kan busser udstyres med
automatisk-regulerede taglemme.
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6.3

Belysning

Krav-ID:

3.6.42

Movias krav:

Kravtype:

K

Der skal være lys jævnt fordelt i hele bussen. Lyset skal tændes efter behov, herunder under hensyntagen til vejret og årstiden.
Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv.) er det dog
tilladt for chaufføren at dæmpe belysningen i bussen for at undgå reflekser i
frontruden.

Krav-ID:

3.6.43

Movias krav:

Kravtype:

K

Over ind- og udstigningsdøre samt billetteringsudstyr skal der være monteret kraftig, blændfri punktbelysning (50 Lux). Lysmængden skal afstemmes i
forhold til den øvrige belysning og være tændt, når dørene er åbne, samt for
så vidt angår busser med elektrisk udskydelig kørestolsrampe, når rampen
betjenes.

6.4

Videoovervågning

Krav-ID:

3.6.44

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal være videoovervåget.
I busser med bagdør skal der være minimum 4 kameraer, mens der i busser uden bagdør skal være minimum 3 kameraer. Kameraerne skal dække
området ved ind- og udstigningsdørene samt så meget af passagerkabinen
i bussen som muligt.

Krav-ID:

3.6.45

Movias krav:

Kravtype:

K

Der skal som minimum sikres digital lagring af billedmaterialet fra overvågningskameraer i 120 timer. Kvaliteten af billedmaterialet skal være med en
opløsning, der sikrer tydelig visuel genkendelse af personer eller hændelser.

Krav-ID:

3.6.46

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er dataansvarlig for optagelserne i henhold til persondatalovens
regler. Operatøren har dermed ansvaret for, at overvågningen sker i overensstemmelse med Offentlig Regulering, og at optagelserne alene anvendes i overensstemmelse hermed.
Optagelserne skal på begæring stilles til rådighed for politiet i overensstem-
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melse med Offentlig Regulering.
Krav-ID:

3.6.47

Movias krav:

Kravtype:

K

Videoovervågning i busserne skal skiltes med piktogrammer i
overensstemmelse med den Offentlige Regulering, herunder den til enhver
tid gældende lov om tv-overvågning. Skiltning af videoovervågningen skal i
øvrigt følge Movias designregler, som fremgår af kontraktbilag 4, afsnit 4.

6.5

Spejle

Krav-ID:

3.6.48

Movias krav:

Kravtype:

K

Busserne skal være udstyret med cyklistspejle, der giver chaufføren
bedst muligt udsyn ved højresving til sikkerhed for cyklister m.fl.

Krav-ID:

3.6.49

Movias krav:

Kravtype:

K

Sidespejle skal monteres i en højde og med en vinkel ud fra
bussiden, således at spejlarmene ved indkørsel til stoppestederne ikke er
til fare for ventende passagerer. Det må forventes, at en højde på minimum
180 cm over kantstenen sikrer dette. Det er dog Operatørens ansvar, at
sidespejlene er placeret, så de ikke er til fare for passagerer til andre.

Krav-ID:

3.6.50

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved chaufførpladsen skal der kunne indbygges billetteringsudstyr, jf. kontraktbilag 7B.

6.6

Afskærmning af chaufførpladsen

Krav-ID:

3.6.51

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren kan beslutte at etablere fysisk afskærmning af chaufførpladsen
for at beskytte chaufførerne mod smittefare ved epidemier. Såfremt
Operatøren etablerer afskærmning, skal den være gennemsigtig og
muliggøre kontantsalg samt dialog mellem chauffør og passagerer.
Afskærmningen skal desuden leve op til alle relevante myndighedskrav.
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6.7

Bakalarm

Krav-ID:

3.6.52

Kravtype:

K

Movias krav:

Alle busser skal være forsynet med bakalarm i form af et lydsignal.

Krav-ID:

Kravtype:

3.6.53

Movias krav:

K

Når bussen er i bakgear, skal chaufføren kunne se området bag bussen på
en TV-skærm.
De viste billeder på TV-skærmene skal prioriteres i denne rækkefølge:
1. Overvågning af udstigningsdørene, når disse døre ikke er lukkede
2. Området bag bussen (bak-kameraets dækning), når bussen er i
bakgear

6.8

Brandslukningsudstyr

Krav-ID:

3.6.54

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser, med undtagelse af el- og brintbusser, skal være forsynet med
automatisk brandslukningsudstyr placeret relevante steder som f.eks.
motorrummet.
Movia kan til enhver tid forlange et uvildigt eftersyn af alle former for
sikkerheds- og brandslukningsudstyr i busserne.

Krav-ID:

3.6.55

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal inden Driftsstart levere de oplysninger til det relevante
beredskab, herunder brandvæsen, som beredskabet måtte have behov for.

6.9

Kontantbetaling

Krav-ID:

3.6.56

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal anvende møntvekselapparat.
Chaufførpladsen skal være udstyret med et møntbord, som muliggør en
hurtig betaling og billettering.
Møntvekslere og møntborde og eventuelle chaufførtasker anskaffes og
vedligeholdes af Operatøren.
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6.10

Flagning

Krav-ID:

3.6.57

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser i hver side af tagets forparti skal være forsynet med flagholdere
for lodret anbringelse af 2 flag med målene H: 35 cm x B: 46 cm.

Krav-ID:

3.6.58

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal have Dannebrogsflag (strutflag) til alle busser og sørge for,
at de til enhver tid er intakte og fremtræder pæne.
Dannebrogsflagene skal være udført af flagdug og i øvrigt følge de for
Dannebrog gældende regler for farver og proportioner.
På Movias opfordring skal Operatøren kunne supplere flagningen med sort
sørgeflor.
Flagning skal ske efter Movias anvisninger.
På Movias anvisning skal Operatøren flage med andre flag end Dannebrogsflag og sørgeflor, eksempelvis Regnbueflag og Svaneflag fra Nordisk
Ministerråd.

Krav-ID: 3.6.59

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis Operatøren pålægges at flage med andre flag end Dannebrog og
sørgeflor, skal Movia levere flagene til Operatøren.

Krav-ID:

3.6.60

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal opbevare flag, denne har fået udleveret af Movia, til senere brug.

6.11

Affalds- og avisbeholdere

Krav-ID:

3.6.61

Kravtype:

K

Movias krav:

Busserne skal være udstyret med en affaldsspand ved alle døre

Krav-ID:

Kravtype:

3.6.62

Movias krav:

K

Ønsker Operatøren at have avisholdere i busserne, skal disse samt deres
placering godkendes skriftligt af Movia.
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6.12

Højtalere

Krav-ID:

3.6.63

Movias krav:

Kravtype:

K

Bussen skal være udstyret med højtalersystem (PA) med de nødvendige
højtalere, forstærkere mv. Højtalerne skal være egnede til at give tale-information under kørslen.

6.13

USB-opladning

Krav-ID:

3.6.64

Movias krav:

Kravtype:

K

Bussen skal være udstyret med USB strømudtag til opladning af passagernes mobilenheder ved mindst 80 % af siddepladserne.
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1.

Bussernes design

Bussernes design har stor betydning for passagerernes oplevelse af busproduktet. For Movia er det
vigtigt, at bussernes designmæssige udformning signalerer kvalitet og ensartethed. Dette gælder både
i forhold til bussernes udvendige design samt bussernes indvendige design og indretning. I dette kontraktbilag stiller Movia derfor en række krav til bussernes udvendige og indvendige design.
Krav-ID:

4.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia har ret til at råde over hele bussens grafiske design.

2.

Krav til bussernes udvendige design

2.1.

Destinations- og linjenummerskilte

Krav-ID:

4.2.1

Kravtype:

K

Movias krav:

Alle busser skal forsynes med destinations- og linjenummerskilte.

Krav-ID:

Kravtype:

4.2.2

K

Movias krav:

Destinations- og linjenummerskilte skal være diodeskilte (LED-skilte).

Krav-ID:

Kravtype:

4.2.3

Movias krav:

K

Operatøren er forpligtet til at følge Movias retningslinjer for skrift og designopsætning for destinationsskilte.
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Krav-ID:

4.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Skriften på bussens destinationsskilte skal være af skrifttypen ”Movia Display”
(se eksempel herunder), som er specielt udviklet til diodeskilte.
Operatøren skal forud for Driftsstart kontakte Movia for at modtage nærmere
retningslinjer om brug af ”Movia Display”.

Krav-ID:

4.2.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Data til destinationer og linjebetegnelser skal hentes i Movias webservices, jf.
kontraktbilag 7, afsnit 8.1.

Krav-ID:

4.2.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Destinationsbetegnelserne på destinations- og linjenummerskilte skal kunne
skifte dynamisk.

Krav-ID:

4.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Følgende særlige skiltetekster skal kunne vises på destinationsskiltene:


”Ikke i rute”



”Særkørsel”



”Ekstra”

Skilteteksten ”Særkørsel” må kun anvendes, når særkørsel udføres for Movia.
Når bussen skiltes med de særlige skiltetekster ”Ikke i rute” og ”Særkørsel”, må
der ikke vises linjenummer.

Krav-ID:

4.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Destinations- og linjenummerskilte skal være læsbare under alle lysforhold og til
enhver tid, også ved endestationsophold.
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Krav-ID:

4.2.9

Kravtype:

K

Movias krav:

Tal og tekst på destinations- og linjenummerskilte skal være lysægte.

Krav-ID:

Kravtype:

4.2.10

Movias krav:

K

Tal og tekst på destinations- og linjenummerskilte skal fremtræde med ensartet
lysstyrke. Lysstyrken skal indstille sig efter vejrforholdene ved hjælp af lyssensorer.

Krav-ID:

4.2.11

Movias krav:

Kravtype:

K

For udbudsenhed 1-6 og 9-13 skal tal og tekst på destinations- og linjenummerskilte være i farven ”amber” (ravgul) på sort baggrund.
For udbudsenhed 7 og 8 skal linjenummerskilte være med fuld RGB-funktion,
og kunne vise både farverne ”amber” (Ravgul), hvid og grøn.

Eksempel på princip for anvendelse af farver på skilte til udbudsenhed 7 og 8.

Indtil eventuel lovændring, skal hvid og grøn alene anvendes på front- og sideskilte.
Krav-ID:

4.2.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan i Kontraktperioden godkende anvendelse af destinations- og linjenummerskilte i andre farver.

Krav-ID:

4.2.13

Kravtype:

K

Movias krav:

Defekte dioder skal straks udskiftes af Operatøren.

Krav-ID:

Kravtype:

4.2.14

Movias krav:

K

Alle destinations- og linjenummerskilte skal kunne betjenes fra chaufførpladsen.

Krav-ID:

4.2.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Destinations- og linjenummerskilte skal kunne omskiltes undervejs, således at
der skiftes destinationstekst, når et viapunkt er passeret.
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Krav-ID:

4.2.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Under kørsel i tur, skal destinations- og linjenummerskilte vise hhv. destination
og linjenummer, som leveres af Movias infotainment webservice.

Krav-ID:

4.2.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufføren skal kunne indstille destinations- og linjenummerskilte manuelt i
tilfælde af f.eks. manglende dataforbindelse.

Krav-ID:

4.2.18

Movias krav:
2.1.1.

Kravtype:

K

Glaspartier foran destinations- og linjenummerskiltene skal være refleksfri.

Krav til destinations- og linjenummerskiltes størrelse

Krav-ID:

4.2.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Der gælder følgende størrelseskrav til kombineret destinations- og linjenummerskilt på bussens front:


Højde:

Min. 24 punkter



Bredde:

Min. 160 punkter

Samlet diodeareal: Min. 300 x 1580 mm.
Krav-ID:

4.2.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal overholde følgende størrelseskrav til kombineret destinationsog linjenummerskilt på bussens højre side:


Højde:

Min. 24 punkter



Bredde:

Min. 160 punkter

Samlet diodeareal:
Krav-ID:

4.2.21

Movias krav:

Kravtype:

Min. 200 x 1100 mm.

K

Operatøren skal overholde følgende størrelseskrav til linjenummerskilt udvendigt på bussens bagende:


Højden:

Min. 24 punkter



Bredden:

Min. 40 punkter

Samlet diodeareal:
2.1.2.

Min. 200 x 270 mm.

Krav til placering af destinations- og linjenummerskilte
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Krav-ID:

4.2.22

Movias krav:

Kravtype:

K

På fronten af bussen skal der været placeret et destinations- og linjenummerskilt
udvendigt over forruden. Skiltene skal være adskilt fra forruden, så f.eks. snavs
fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene.

Krav-ID:

4.2.23

Movias krav:

Kravtype:

K

På bussens højre side skal der være placeret et destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant nær indstigningsdør.

Krav-ID:

4.2.24

Kravtype:

K

Movias krav:

I bussens bagende skal der være placeret et 4-cifret linjenummerskilt udvendigt.

Krav-ID:

Kravtype:

4.2.25

Movias krav:

K

For busser af typen MB, gælder alene krav om kombineret destinations- og linjenummerskilt på bussens front.

Krav-ID:

4.2.26

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal selv afholde eventuelle omkostninger, der er forbundet med
ændring af skiltetekster, skrifttyper og linjenumre.

2.2.

Krav til farver og logo udvendigt på busserne

Krav-ID:

4.2.27

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal udvendigt have farven ”RAL 1028” (Melonengelb).
Operatøren kan alene afvige fra dette efter forudgående skriftlig aftale med
Movia.

Krav-ID:

4.2.28

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle busser skal være monteret med hjulkapsler, som dækker fælgene, indfarvet
i farven ”RAL 1028” (Melonengelb).

Krav-ID:

4.2.29

Movias krav:

Kravtype:

K

Busser, der betjener A-, R- eller S-buslinjer, skal folieres/lakeres med RAL-farvede hjørner (ved indstigningsdør og diagonalt i forhold til denne) og udstyres
med produktlogoer ved tagkant. Kravet gælder dog ikke for følgende linjer i A21:
-

245R, udbudsenhed 12
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-

Reservebusserne for linje 801A, udbudsenhed 10

-

Reservebusserne for linje 101A og 102A, udbudsenhed 12

Der er ikke krav til grønne hjørner for E-buslinjer. Derfor gælder følgende:
-

Samtlige busser til udbudsenhed 4 skal være med blå hjørner, jf. krav-ID
4.2.33, uanset linjebetegnelser.

-

Samtlige busser til udbudsenhed 7 og 8 skal være helgule. Opmærksomheden henledes dog på krav-ID 4.2.11 om at busserne skal være
udstyret med RGB-linjenummerskilte.

Foliering/lakering skal ske efter anvisning fra Movia, når bustypen er identificeret.
Krav-ID:

4.2.30

Movias krav:

Kravtype:

K

Busser, der ikke betjener A-, R- eller S-buslinjer, må ikke være udstyret med
farvede hjørner.

Krav-ID:

4.2.31

Movias krav:

Kravtype:

K

A-busser skal folieres/lakeres med produktfarven ”Rød, RAL3020” og påføres Abus produktlogo, som vist på illustrationen nedenfor:
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Krav-ID:

4.2.33

Movias krav:

Kravtype:

K

R- og S-busser skal folieres/lakeres med farven ”Blå, RAL5015” og påføres
henholdsvis R- eller S-bus produktlogo, som vist på illustrationen nedenfor:

Krav-ID:

4.2.34

Movias krav:

Kravtype:

K

Emissionsfri busser skal påføres en miljøbusmarkering lakeret i produktfarven
”Grøn, RAL 6038”, som vist på illustrationen nedenfor:

Illustrationen viser princip for placering af grønt bælte til placering af Movias reklamefolie.
3.

Krav til bussernes indvendige design og interiør

3.1.

Generelt

Krav-ID:

4.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal inden Driftsstart indhente en skriftlig godkendelse fra Movia af
det af Operatøren valgte:
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Interiør og indvendige farve i Brugte busser



Placering af folderholder, avisholder og rammer til trafikinformationstavler

Nedenfor følger en beskrivelse af kravene til bussers indvendige design, interiør og farvevalg.
3.2.

Krav til farvevalg

Krav-ID:

4.3.2

Movias krav:

Krav-ID:

4.3.3

Movias krav:

Krav-ID:

4.3.4

Movias krav:

Krav-ID:

4.3.5

Movias krav:
3.3.

Kravtype:

K

Farven ”RAL 1028” (Melonengelb) skal anvendes på:


Holdestænger



Tilhørende samlebeslag



Eventuelle supplerende holdegreb



Niveauforskelle samt trinforkanter

Kravtype:

K

Farven ”NCS, S 2500-N matt” (Lysegrå) skal anvendes på:


Ventilationskanaler



Håndstropper



Loft, vægge, stolper



IT-skab



Chauffør- og skillevæg

Kravtype:

K

Farven ”RAL 7024” (Mørkegrå) skal anvendes på:


Rejsekortlæser og -beslag



Eventuelt infotainmentsystem til passagerer

Kravtype:

K

I Nye busser skal farven på stoptryk være grå kabinet med rød stopknap.

Krav til sædebetræk og stofbeklædning på loft og vægge
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Krav-ID:

4.3.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Bussernes sæder skal være betrukket med stoffet ”HT-Bus Prik”.
Stofbetrækket har en mørkeblå baggrund med lyseblå
og gule prikker:

Krav-ID:

4.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved bestilling af Nye busser efter Kontraktstart kan Movia i hele Kontraktperioden tilvælge, at sædets sider og evt. bagside skal betrækkes med stoffet ”HT-Bus Plain”:

Movia giver besked om dette eventuelle tilvalg inden bussen bestilles ved Busleverandøren og Movia kan derfor vælge dette uden ekstra betaling til Operatøren.
Krav-ID:

4.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis den valgte busmodel har stof/filtbeklædning på loft og vægge, skal Operatøren anvende ”HT-Bus Plain”.

Krav-ID:

4.3.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Når sædetypen kendes, skal sædebetrækkets nærmere placering aftales med
Movia.

3.4.

Krav til gulvbelægning

Krav-ID:

4.3.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Grundfarven på gulvet i bussen skal være så tæt som muligt på ”NCS, S 2500-N
matt”.
Eksempel på gulvbelægning ses på billedet:
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3.5.

Krav til trafikinformationstavler og folderholdere

Krav-ID:

4.3.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at placere en glasplade på min. 75 x 85 cm. umiddelbart bag bussens midterdør, hvorpå 2 ”DIN-A3” rammer skal være placeret til
brug for trafikinformationsplakater samt 3 folderholdere.
Se nedenstående skitse af trafikinformationsrammer og foldeholdere:

For busser af typen ”MB” kan trafikinformationstavler og folderholdere placeres
på et andet for passagererne synligt og tilgængeligt sted i bussen.
Folderholdernes og rammernes placering skal godkendes skriftligt af Movia.
Krav-ID:

4.3.12

Movias krav:

Kravtype:

K

DIN-A3-rammerne skal passe til trafikinformationsplakater i A3-format og have
klik-kanter, der hele vejen rundt må dække op til ½ cm. af det synlige område.

Krav-ID:

4.3.13

Movias krav:

Kravtype:

K

DIN-A3-rammerne skal være af god slagfast kvalitet og være natureloxeret aluminium uden bagplade med kontraprofil på bagsiden.

Krav-ID:

4.3.14

Movias krav:

Kravtype:

K

DIN-A3-rammerne skal have en gennemsigtig forplade af god slagfast kvalitet og
udført i en tykkelse, der passer til rammerne.
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Krav-ID:

4.3.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Folderholderne skal have et indvendigt breddemål på 110 mm., et dybdemål på
3 cm. og have en forplade på 15 cm. De skal være af hård slagfast kvalitet med
front uden slids.

Krav-ID:

4.3.16

Movias krav:

Kravtype:
Der må ikke være dørstolper, holdestænger eller lignende foran rammerne og
folderholderne, som kan vanskeliggøre udskiftning af trafikinformationsplakater
samt passagerernes adgang til trafikinformation i folderformat.

Krav-ID:

4.3.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Rammerne og folderholderne skal leveres og vedligeholdes af Operatøren, ligesom det er Operatørens ansvar at sikre, at både DIN-A3-rammer og folderholdere opfylder ovenstående krav til format og kvalitet.

Krav-ID:

4.3.18

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia meddeler Operatøren, såfremt brugen af trafikinformationstavler og/eller
folderholdere helt eller delvist ophører i løbet af Kontraktperioden.

Krav-ID:

4.3.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved helt eller delvist ophør af trafikinformationstavler og/eller foldeholdere er
Operatøren forpligtet til at fjerne rammerne og/eller foldeholderne uden omkostninger for Movia.

3.6.

Informationsdisplay

Krav-ID:

4.3.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Displaykabinetter skal udformes så de er hærværksrobuste med bløde, runde
hjørner og uden skarpe kanter.
Displaykabinettet skal fremstå harmonisk og enkelt, uden synlige skruer, klodsede beslag mv., samt uden synlige ledninger (ledninger skal føres indeni holdestænger og bag ved paneler).

Krav-ID:

4.3.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Informationsdisplay skal udformes som vist på fotoet nedenfor, hvor tekst og tal
er i farven ”amber” (ravgule), ”STOP” skal fremgå med rødt og baggrunden skal
være sort.
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Krav-ID:

4.3.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Tal og tekst på diodeskiltene skal fremtræde med ensartet lysstyrke og være
læsbare under alle lysforhold. Operatøren skal straks udskifte defekte dioder. Glasparti foran skiltet skal være refleksfrit.

Krav-ID:

4.3.23

Movias krav:

3.7.

Kravtype:

K

Displaykabinet og eventuelle holdebeslag skal have farven ”RAL 7024”.

Digitale skærme

Krav-ID:

4.3.24

Movias krav:

Kravtype:

K

Alle digitale skærme skal være i 16:9-format. Dobbeltskærme er to gange 16:9format og i ens størrelser.
Hvert skærmbillede skal som minimum være 18,5” målt i internationale tommer i
diagonal.
Der må ikke være synlige, sorte flader foroven og forneden i skærmbilledet for at
tilpasse et andet skærmformat til 16:9-format.

Krav-ID:

4.3.25

Movias krav:

Kravtype:

K

Digitale linjefriser skal have en skærmstørrelse på minimum 22,5 cm x 100 cm
(uden kabinet eller evt. ramme til indbygning i væg).
Opløsningen skal minimum være i Ultra HD standard/1920 pixel i bredden og
356 pixel i højden.
Skærmen skal være produceret som ”Native standardskærm”.

3.8.

Infotainmentvisning
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Krav-ID:

4.3.26

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal fremsende alle grafiske visningsformer af infotainment til Movias godkendelse inden de sættes i drift.

4.

Krav til piktogrammer, logo mv.

4.1.
Krav-ID:

Barnevogns-, kørestols- og videoovervågningspiktogrammer
4.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Udvendigt på bussen skal Operatøren placere et barnevognspiktogram samt et
kørestolspiktogram nederst på den relevante indstigningsdør for barnevogne og
kørestole.
Indvendigt i bussen skal Operatøren placere et barnevognspiktogram og et kørestolspiktogram ved de respektive pladser i forbindelse med flexarealet.
Illustration af barnevognspiktogrammer:
Udvendigt:

Indvendigt:

Illustration af kørestolspiktogrammer:
Udvendigt:

Indvendigt:
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Krav-ID:

4.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Udvendigt på bussen skal Operatøren placere et videoovervågningspiktogram til
venstre for indstigningsdørene.
Indvendigt i bussen skal Operatøren placere tre videoovervågningspiktogrammer.
Ét på eller tæt ved lågen til chaufførpladsen samt to i passagerkabinen.
Illustration af videoovervågningspiktogrammer:
Udvendigt:

Krav-ID:

4.4.3

Movias krav:

Kravtype:

Indvendigt:

K

Piktogrammer, placeret udvendigt på bussen, skal være sorte og i formatet 12 x
12 cm., jf. illustrationer i krav-ID 4.4.1 og 4.4.2.

Krav-ID:

4.4.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Piktogrammer, placeret indvendigt i bussen, skal være hvide og i formatet 10 x 10
cm., jf. illustrationer i krav-ID 4.4.1 og 4.4.2.

Krav-ID: 4.4.5

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse: Movia accepterer, at Movias piktogrammer erstattes med EU’s standard-piktogrammer.
4.2.
Krav-ID:

Piktogrammer for reserverede pladser
4.4.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at reservere 8 siddepladser i bussen fortrinsvis til ældre, gangbesværede og passagerer med små børn.

Krav-ID:

4.4.7

Movias krav:

Kravtype:

K

På ruden over de reserverede pladser, skal Operatøren montere ét af følgende
piktogrammer, placeret så det passer med den aktuelle sæderetning.
Piktogrammerne skal være sort/hvide
på en baggrund i farven ”RAL 1028”
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(Melonengelb), der måler 80 x 190 mm., jf. illustrationen:

Krav-ID:

4.4.8

Movias krav:
4.3.

Kravtype:

K

Når bustypen kendes, skal Movia godkende piktogrammernes placering.
Busnummer

I forbindelse med Kontraktstart får Operatør tildelt sin egen nummerserie, hvor Movia har defineret de
enkelte bussers numre.
Krav-ID:

4.4.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal forsyne bussens udvendige fire sider med den aktuelle bus’ 4-cifret
nummer. Busnummeret skal desuden være placeret indvendigt i bussen.
Busnummeret skal være sort og i skrifttypen ”Helvetica”. Talhøjden skal være 8 cm.
Udformning, afstand mellem tal osv. skal godkendes af Movia.
Eksempel på busnummer:

På bussens front skal busnummeret være placeret over bussens venstre forlygte.
På indstigningssiden skal busnummeret være placeret til venstre for fordør nederst
på karrosseriet.
På bussens bagende skal busnummeret være placeret nærmest indstigningssiden
under bagruden.
På venstre langside skal busnummeret være placeret nærmest busfronten, nederst
på karrosseriet.
Indvendig i bussen skal busnummeret være placeret nær fronten på et for passagererne synligt sted. Talhøjde skal være 2,5 cm.
Krav-ID:

4.4.10 Kravtype:

Movias krav:

K

Ved køb af Brugte busser, skal disse omnummereres i henhold til Operatørens
nummerserie under Kontrakten.
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4.4

Stregkode

Krav-ID:

4.4.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at bussen er udstyret med korrekt stregkode (kode 128),
som Movia, herunder Movias samarbejdspartnere, kan scanne således, at bussen
ID-nummer entydigt kan identificeres. Stregkoden skal placeres under forruden
mellem fordøren og chaufføren så tæt på Rejsekortudstyret som muligt og skal indeholde følgende:


Unik stregkode



Busnummer ved siden af stregkode



Busnummer under stregkode

Illustration af korrekt stregkode:

Illustrationen nedenfor viser, hvor stregkoden skal placeres:

4.5.
Krav-ID:

Vægttabel
4.4.12

Kravtype:

K

Movias krav:

Bussens vægttabel skal være transparent med tekst og rammer holdt i hvid.

Krav-ID:

Kravtype:

4.4.13

K
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Movias krav:

Vægttabellen skal placeres på indstigningssiden til venstre for forhjulet.
På bussens venstre langside skal vægttabellen være placeret til venstre eller til
højre for forhjulet.

4.6.
Krav-ID:

Operatørmarkering
4.4.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal placere en operatørmarkering på venstre og højre side af bussen, nederst på karosseriet, ved siden af, eller over forreste hjulkasser.
Operatørmarkeringen skal enten fremtræde som hvid, klar tekst, eller som firmalogo. Den maksimale størrelse er H: 20 cm x B: 60 cm.

4.7.
Krav-ID:

DOT-/Movia-logoer til fronten af bussen
4.4.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal placere henholdsvis DOT- og Movia-logo på fronten af bussen.
Movias logo består af en figurdel og et navnetræk, mens DOT’s logo består af en
logotype (se illustration):

Krav-ID:

4.4.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Højden på logoerne skal være 115 mm.
“DOT - Movia” er et lock-up og respektafstanden mellem de to logoer er fast.

Krav-ID:

4.4.17

Movias krav:

Kravtype:

K

I tilfælde, hvor en logohøjde på 115 mm. er for stor, skal der i stedet anvendes
logo med en højde på 103 mm.

Krav-ID:

4.4.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Logoerne skal placeres på bussens front under ruden, som vist på illustrationen
nedenfor:
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Der må ikke placeres logoer på bussens langsider og bagende eller indvendig i
bussen.
Krav-ID:

4.4.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt der med busserne udføres anden kørsel end kørsel for Movia, skal
Movia- og DOT-logoerne tildækkes under sådan kørsel.
DOT-logoet skal dog ikke tildækkes, hvis der køres erstatningskørsel for tog eller
metro.

Spørgsmål til placering og størrelse af logoer kan stilles til Movia.
4.7.
Krav-ID:

Identitetsmarkering i øvrigt
4.4.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Bussen skal indvendigt og udvendigt holdes fri for al anden identitetsmarkering –
bortset fra Movias logo, busnummer og operatørmarkering.

Krav-ID:

4.4.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan dog tillade identitetsmarkering for enten motor- og/eller karrosserileverandør.
Antal, størrelse og placering skal godkendes af Movia.

Krav-ID:

4.4.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Nødvendige interne tekster, f.eks. ”brændstof” og ”smøreolie” skal udføres i hvid
tekst.

4.8.
Krav-ID:

Uønskede påskrifter
4.4.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren må ikke anvende teksterinformationer, piktogrammer, symboler og
markeringer ud over de påkrævede, medmindre dette er godkendt af Movia.
F.eks. må følgende påskrifter ikke anvendes på bussen:
 ”Indgang forbudt” på udstigningsdør.
 ”Kort”, ”Kort og billetter” over indstigningsdør.
 ”Bus-nr.” over selve busnummeret.
 ”Indstigning” ved indstigningsdøren.
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1.

Generelt vedrørende salg/visning af reklamer

I Kontraktperioden kan bussen både udvendigt og indvendigt være genstand for Operatørens og Movias
salg/visning af reklamer inden for de rammer og krav, som fremgår af dette kontraktbilag.
2.

Movias reklameregler

Krav-ID:

5.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movias reklameregler tager udgangspunkt i lovgivningen og alment accepterede
reklameetiske normer og kodeks.
Reklamers indhold skal afspejle, at busreklamer er et stærkt reklamemedie i
det offentlige rum, som ikke kan fravælges af befolkningen. Reklamers indhold
skal desuden tage højde for, at de viste reklamer har en afsmittende effekt på
den kollektive trafiks omdømme, Movias image samt forretningsmæssige og
økonomiske interesser.

Krav-ID:

5.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Under henvisning til Kontraktens løbetid, forbeholder Movia sig ret til løbende
at tilpasse og justere de gældende reklameregler til reklamemarkedets udvikling og reklamernes påvirkning af offentligheden og Movias omdømme, herunder at indføre begrænsninger i reklamers indhold.

2.1.

Reklamers indhold

Krav-ID:

5.2.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Reklamer skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven og særlovgivningen samt vejledninger og praksis fra relevante myndigheder.

Krav-ID:

5.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

På en række områder er der i lovgivningen og/eller branchevedtagne retningslinjer fastsat særlige regler for adgangen til at reklamere samt begrænsninger i
reklamers indhold. Sådanne regler skal til enhver tid overholdes. Det gælder
blandt andet, men ikke udelukkende, på følgende områder:


Reklamer, der henvender sig til børn og unge



Tobak og elektroniske cigaretter
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Krav-ID:

5.2.5



Alkohol



Fødevarer og kosttilskud,



Lægemidler, sundhedsydelser og medicinsk udstyr



Forbrugslån, herunder kvik-lån



Spil

Kravtype:

K

Movias krav:

Det skal fremgå af reklamen, hvem der annoncerer.

Krav-ID:

Kravtype:

5.2.6

Movias krav:

K

Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne og må ikke kunne forveksles med trafikinformation eller anden information fra udbydere af offentlig
transport. Reklamer må ikke være egnet til at devaluere offentlig transport,
udbydere af offentlig transport eller produkter og brands relateret hertil. Reklamer må ikke være diskriminerende med hensyn til race, køn, religion, alder
eller nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske overbevisning.

Krav-ID:

5.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Reklamer må ikke tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i
hjemmet, på arbejdspladsen, i trafikken eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt.

Krav-ID:

5.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Der må hverken direkte eller indirekte reklameres for religiøse anskuelser eller
bevægelser og ej heller for produkter udbudt af sådanne.

Krav-ID:

5.2.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Det er ikke tilladt at reklamere for strip- eller sexklubber, pornografi og lignende
samt varer eller tjenester relateret til disse. Reklamer må ikke indeholde billeder eller tekst af seksuel/pornografisk karakter. Reklamer må ikke indeholde
billeder, hvor der gøres brug af udpræget nøgenhed eller nøgenhed i en kontekst, som er egnet til at vække anstød.

Side 4 / 19
Trafikselskabet Movia

Krav-ID:

5.2.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ikke berettiget til at reklamere for egne brands, virksomheder
eller produkter og tjenesteydelser på eller i bussen, medmindre Movia har givet
forudgående, skriftlig tilladelse hertil. Dette gælder også logoer for Operatøren,
som Operatøren skal indhente samtykke til forinden Driftsstart.

Krav-ID:

5.2.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Reklamer skal respektere Movias forretningsmæssige interesser og hensynet
til Movias kunder efter Movias nærmere skøn.

2.2.

Ansvaret for reklamers lovlighed

Krav-ID:

5.2.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia forbeholder sig ret til at vurdere og træffe beslutning om, hvorvidt en
reklame lever op til disse retningslinjer (kontraktbilag 5). Det gælder uanset,
om reklamen i øvrigt måtte være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Krav-ID:

5.2.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Det er Operatørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de opfylder reklamereglerne i kontraktbilag 5. Det gælder uanset, om Operatøren måtte have videreoverdraget retten til at reklamere til tredjepart.

Krav-ID:

5.2.14

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Som service tilbyder Movia på begæring at forhåndsvurdere, om en konkret
reklame opfylder ovenstående.

Krav-ID:

5.2.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Visse typer af reklamer skal dog altid forelægges Movia til forhåndsgodkendelse inden opsætning.
Det gælder reklamer, der berører eller omhandler religiøse anskuelser eller
bevægelser, kønsrelaterede reklamer, samt reklamer, som direkte eller indirekte kan virke særligt krænkende på personers, herunder børn og unges, blufærdighed, eller på anden måde kan være egnede til at skabe konflikt på grund af
deres budskab eller udformning. Reklamer der gør brug af nøgenhed, eller
billeder/tekst, der er egnet til at kunne opfattes som pornografisk eller seksuelt,
skal altid forhåndsgodkendes.
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Det samme gælder reklamer, hvor der i øvrigt kan være tvivl om, hvorvidt reklamen er egnet til at påvirke Movias forretningsmæssige interesser eller hensynet til Movias kunder. Det kan eksempelvis omfatte politiske reklamer, reklamer hvor den offentlige transport, Movias eller andre aktørers brands anvendes, eller hvor bussen som medieplatform inddrages som en del af reklamens
udformning.
Movia gør opmærksom på, at der kan forekomme udvidelser til ovennævnte liste i Kontraktens løbetid. Operatøren vil modtage skriftlig underretning herom.
Krav-ID:

5.2.16

Kravtype:

K

Movias krav:

Movia kan også af egen drift foretage en vurdering af aktuelle reklamer.

Krav-ID:

Kravtype:

5.2.17

Movias krav:

K

Operatøren har pligt til at følge Movias afgørelse af, om en reklame kan vises
og kan ikke rejse noget krav mod Movia som følge af en sådan afgørelse.

Krav-ID:

5.2.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til loyalt og uden ugrundet ophold at give Movia tilstrækkelige oplysninger om påtænkte og allerede opsatte reklamer, således at
Movia kan varetage sine interesser. Ved enhver anmodning om forhåndsgodkendelse, eller såfremt Movia i øvrigt anmoder om det, skal Operatøren fremsende alle påtænkte eller allerede opsatte layouts og film, samt oplysning om i
hvilken periode disse skal vises eller har været vist på busserne, samt hvilke
busnumre og buslinjer, der er tale om.

Krav-ID:

5.2.19

Movias krav:

Kravtype:

K

I tilfælde, hvor Movia træffer afgørelse om at fjerne en reklame fra busserne,
som er i strid med Movias reklameregler, og reklamen ikke er blevet forhåndsgodkendt af Movia, vil Operatøren ifalde en bod, jf. krav-ID 14A.2.2.

3.

Placering af reklamer

Krav-ID:

5.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er alene berettiget til at disponere over bussen til salg/visning af
reklamer på de pladser og i de formater, som er specifikt angivet i dette kontraktbilag.
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Krav-ID:

5.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Den øvrige del af bussen skal friholdes til Movias disposition, herunder for
Movias egen salg/visning af reklamer.

Krav-ID:

5.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan frikøbe Operatørens reklamepladser lejlighedsvis efter nærmere
aftale mellem Parterne.

Krav-ID:

5.3.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Reklamer på og i bussen skal altid være tilpasset bussens konkrete udformning.
Bussens produkthjørnemarkeringer, nummerplade, håndtag mv. skal være frie
og synlige.
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3.1

Operatørens ret til reklamer udvendigt på bussen

Dette afsnit beskriver rammerne for Operatørens ret til at disponere over bussen udvendigt til salg/visning
af reklamer.
Krav-ID:

5.3.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er i Kontraktperioden berettiget til at disponere over bussens venstre side til salg/visning af følgende reklameformat:


Maksimalt antal reklamer: 1 stk.



Maksimal størrelse på reklamen: H: 48 cm. x B: 480 cm.



Reklamen skal placeres som vist på illustrationerne nedenfor.
Illustration 1: Bus uden produktidentitet:

Illustration 2: Bus med produktidentitet (A-, S-, R- og E-busser):
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Krav-ID:

5.3.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er i Kontraktperioden berettiget til at disponere over bussens
indstigningsside (højre side) til salg/visning af følgende reklameformater:


Maksimalt antal reklamer: 2 stk.



Maksimal størrelse på reklamerne: H: 38 cm. x B: 200 cm.



Der skal benyttes samme annoncør på begge reklamepladser.



Reklamerne skal placeres som vist på illustrationerne nedenfor.
Illustration 1: Bus uden produktidentitet:

Illustration 2: Bus med produktidentitet (A-, S-, R- og E-busser):

Krav-ID:

5.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er i Kontraktperioden berettiget til at disponere over bagenderne
på 90 % af busserne til salg/visning af følgende reklameformater:


Maksimalt antal reklamer: 1 stk.



Maksimal størrelse på reklamen:
o

Busser uden produktidentitet: H: 265 cm. x B: 220 cm. (stort format) eller 60 cm. x B: 145 cm. (lille format).

o

Busser med produktidentitet: H: 265 cm. x B: 170 cm. (stort format) eller 60 cm. x B: 145 cm. (lille format).
Illustration 1: Bus uden produktidentitet
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Illustration 2: Bus med produktidentitet (A-, S-, R- og E-busser)

Operatørens ret skal udøves i respekt af Movias ret efter krav-ID 5.3.11.
3.2

Øvrige reklamer udvendigt på bussen

Dette afsnit Movias omhandler adgang til disponere over bussen udvendigt til salg/visning af reklamer.
Krav-ID:

5.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvor ikke andet fremgår af afsnit 3.1 ovenfor, står den udvendige del af bussen
til rådighed for Movias salg/visning af reklamer i hele Kontraktperioden, og kan
derfor ikke benyttes af Operatøren.

Krav-ID:

5.3.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at disponere over bagenderne på 10 % af busserne.
De 10 %, som skal friholdes til Movias disposition, skal være fordelt på busser,
linjer og anlæg på en sådan måde, at det sikres, at Movia ved brugen af disse
pladser både geografisk og tidsmæssigt (ud fra alle døgnets timer på alle
ugens dage) opnår den optimale dækning i området.
Ved udvælgelse af busser, hvor hele bagendereklamepladsen benyttes, skal
der tages hensyn til bussens egnethed for helreklamemontage. Busser til helreklame skal udvælges i samarbejde med Movia.
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Krav-ID:

5.3.10

Movias krav:

Kravtype:

K

I perioder, hvor Operatøren ikke benytter reklamepladsen på bussens venstre
side, jf. krav-ID 5.3.5, forbeholder Movia sig ret til at disponere over bussens
venstre side til salg/visning af et XL-reklameformat i en maksimal størrelse på
H: 115 cm. x B: 480 cm.
Movia retter henvendelse til Operatøren, eller det bureau Operatøren har oplyst Movia om, med forespørgsel om hvorvidt Operatøren eller dennes bureau
har disponeret over reklamepladsen i en given periode. Operatøren eller dennes bureau skal besvare Movias forespørgsel uden unødigt ophold. I perioder,
hvor Movia har disponeret over bussen til dette reklameformat, må Operatøren
ikke samtidigt sælge/vise reklamer på bussens venstre side.
Principtegning for placering af XL-reklameformat, der kan forekomme både på busser med og uden produktidentitet:

.
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Krav-ID:

5.3.11

Movias krav:

Kravtype:

K

I perioder, hvor Operatøren ikke benytter reklamepladserne på bussens venstre side, jf. krav-ID 5.3.5, eller bussens indstigningsside (højre side), jf. kravID 5.3.6, forbeholder Movia sig ret til at disponere over bussens venstre side
eller indstigningsside (højre side) til salg/opsætning af reklamer på et busboard.
Movia retter henvendelse til Operatøren, eller det bureau Operatøren har oplyst Movia om, med forespørgsel om hvorvidt Operatøren eller dennes bureau
har disponeret over reklamepladsen i en given periode. Operatøren eller dennes bureau skal besvare Movias forespørgsel uden unødigt ophold.
I perioder, hvor Movia har disponeret over bussen til dette reklameformat, må
Operatøren ikke samtidigt sælge/opsætte reklamer på den side af bussen,
hvor busboardet er placeret.
Principtegning for placering af busboard vist på højre side, der kan
forekomme både på busser med og uden produktidentitet:
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Krav-ID:

5.3.12

Movias krav:

Kravtype:

K

I perioder, hvor Operatøren ikke benytter reklamepladserne på bussens venstre side, jf. krav-ID 5.3.5, eller bussens indstigningsside (højre side), jf. kravID 5.3.6, forbeholder Movia sig ret til at disponere over bussens venstre side
eller indstigningsside (højre side) til salg/opsætning af helfolieringsreklamer.
Movia retter henvendelse til Operatøren, eller det bureau Operatøren har oplyst Movia om, med forespørgsel om, hvorvidt Operatøren eller dennes bureau
har disponeret over reklamepladsen i en given periode. Operatøren eller dennes bureau skal besvare Movias forespørgsel uden unødigt ophold.
I perioder, hvor Movia har disponeret over bussen til dette reklameformat, må
Operatøren ikke samtidigt sælge/opsætte reklamer på bussen.
Principtegning for helfoliering, der kan forekomme både på busser
med og uden produktidentitet:
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Krav-ID:

5.3.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Bussens venstre siderude over forhjul samt karosseri står til rådighed for Movias salg/visning af reklamer i hele Kontraktperioden.
Operatøren skal derfor sikre, at denne rude ikke anvendes som nødudgangsrude. Hvis dette ikke er muligt, skal Operatøren kontakte Movia med henblik på
en anden rudeløsning.
Principtegning for placering af reklameformat, der kan forekomme
både på busser med og uden produktidentitet.

Krav-ID:

5.3.14

Movias forpligtelse

Kravtype:

MF

Movia står selv for produktion af folie samt på- og afmontering af folie til egne
solgte/påsatte reklamer på bussen.

3.3

Operatørens ret til reklamer indvendigt i bussen

Dette afsnit beskriver rammerne for Operatørens ret til at disponere over bussen indvendigt til salg/visning af reklamer.
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3.3.1

Hængeskilte

Krav-ID:

5.3.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Ønsker Operatøren trykte reklamer indvendigt i bussen, skal dette ske som
hængeskilte ophængt i vinduerne.
Formatet på sådanne hængeskilte skal være i overensstemmelse med målene
angivet på illustrationen nedenfor:

Krav-ID:

5.3.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Der må maksimalt opsættes 7 hængeskilte i bussen.
Operatøren råder over 5 af disse hængeskilte. Movia råder over 2 hængeskilte,
som er placeret mellem bussens for- og midterdør.

Krav-ID:

5.3.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Movia meddeler Operatøren et helt eller delvist ophør af hængeskilte i
Kontraktperioden, er Operatøren forpligtet til uden omkostninger for Movia at
fjerne holdere til hængeskilte.
Movia dækker ikke manglende reklameindtægter som følge af den ophørte
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brug af hængeskilte.

3.3.2

Reklamer på chaufførbagvæg

Krav-ID:

5.3.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Operatøren ønsker at opsætte en plakat til reklamer på chaufførbagvæggen, skal plakatrammen være i formatet: H: 60 x B: 50 cm.
I Midlertidige busser skal reklamepladsen bag chaufførbagvæggen dog stå til
rådighed for Movia i hele Kontraktperioden.
I perioder, hvor Movia ikke benytter reklamepladsen på chaufførbagvæggen i
Midlertidige busser, kan Movia skriftligt godkende, at Operatøren benytter denne.

3.4

Øvrige reklamer indvendigt i bussen

Dette afsnit omhandler Movias adgang til disponere over bussen indvendigt til salg/visning af reklamer.
Krav-ID:

5.3.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvor ikke andet fremgår af afsnit 3.3 står den øvrige indvendige del af bussen
til rådighed for Movias salg/visning af reklamer, og kan derfor ikke benyttes af
Operatøren.

3.4.1

Hængeskilte

Krav-ID:

5.3.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia råder over de 2 hængeskilte, som er placeret mellem bussens for- og
midterdør.

3.5

Movias salg af trykte reklamer på hængeskilte og plakat på chaufførbagvæg

Krav-ID:

5.3.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia forbeholder sig ret til at sælge/vise trykte reklamer på hængeskilte og
plakat på chaufførbagvæg i perioder, hvor pladserne ikke benyttes af Operatøren. Indtægter forbundet hermed tilfalder Movia.
Movia retter henvendelse til Operatøren, eller det bureau Operatøren har opSide 16 / 19
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lyst Movia om, med forespørgsel om, hvorvidt Operatøren eller dennes bureau
har disponeret over reklamepladsen i en given periode. Operatøren eller dennes bureau skal besvare Movias forespørgsel uden unødigt ophold.
Operatøren skal i disse tilfælde give den af Movia udpegede samarbejdspartner adgang til busserne og busanlæg.
3.6

Reklame- og informationsmateriale til foldeholdere under trafikinformationsrammer

Krav-ID:

5.3.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Til placering af reklame- og informationsmateriale disponerer Movia i Kontraktperioden over:


To informationsrammer på skillevæg umiddelbart bag bussens midterdør.



Tre foldeholdere til brochurer monteret under informationsrammerne.

Kravene til trafikinformationsrammer og foldeholdere er beskrevet i kontraktbilag 4, afsnit 3.5.

Krav-ID:

5.3.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal uden særskilt vederlag opsætte brochurer, foldere og andet
reklame- og informationsmateriale fra Movia til folderholderne under trafikinformationsrammer. Materialet leveres til Operatøren af Movia.
Efter anmodning fra Movia skal Operatøren uden særskilt vederlag nedtage
materialet igen.

Krav-ID:

5.3.24

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal løbende supplere Movias reklame- og informationsmateriale i
en sådan mængde, at materialet altid er til stede for passagererne i en af
Movia nærmere specificeret periode.

Krav-ID:

5.3.25

Movias krav:

Kravtype:

K

Andet reklame- eller informationsmateriale end det med Movia aftalte må ikke
forefindes i busserne.
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3.7

Reklamer på digitale skærme

Krav-ID:

5.3.26

Movias krav:

Kravtype:

K

I busser, hvor der findes digitale skærme, er Operatøren berettiget til at disponere over maksimalt 25 % af den samlede visningstid pr. time på skærmenes
venstre del til salg/visning af reklamer.

Der henvises til kontraktbilag 6 – Digital trafikinformation - for en gennemgang af kravene til visning på digitale skærme.
4.

Opsigelse af Operatørens ret til at anvende reklamer

Krav-ID:

5.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt i Kontraktperioden at opsige Operatørens ret til at anvende bussen til at vise reklamer på eller i. Sådan
opsigelse skal ske med et varsel på minimum 6 måneder.

Krav-ID:

5.4.2

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Såfremt Movia opsiger Operatørens ret til at anvende bussen til at vise reklamer på eller i, kompenserer Movia Operatøren med det årlige dokumenterbare
indtjeningstab, dog maksimalt:


5.000 kr. pr. bus pr. år for udbudsenhed 13



10.000 kr. pr. bus pr. år for udbudsenhed 7 og 8



15.000 kr. pr. bus pr. år for udbudsenhed 6, 9, 10, 11 og 12



20.000 kr. pr. bus pr. år for udbudsenhed 1, 2, 3, 5

Kompensationen er ekskl. moms og beregnes i forhold til det på opsigelsestidspunktet aktuelle antal Drifts- og Reservebusser. Beløbet opgøres og udbetales årligt i Kontraktperioden.
5.

Operatørens anvendelse af bureau

Krav-ID:

5.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal meddele Movia, hvorvidt Operatøren anvender et bureau til at
håndtere Operatørens reklamerettigheder i medfør af kontraktbilag 5, samt
hvorvidt bureauet er berettiget til med bindende virkning for Operatøren, at beSide 18 / 19
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svare henvendelser fra Movia relateret til reklame på Operatørens vegne.
Operatøren skal meddele selskabsnavn og kontaktperson hos eventuelt bureau ved Kontraktstart og ved eventuel udskiftning.
6.

Movias salg af reklamer

Krav-ID:

5.6.1

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia foretager salg af reklamer vil dette foregå gennem en tredjepart og
således ikke ved aftale direkte mellem Movia og annoncøren.

7.

Fælles samarbejde om anvendelse af reklamer

Såfremt Movia og Operatøren er enige herom, kan parterne i Kontraktperioden aftale en anden samarbejdsmodel for anvendelse af reklamer, dog således at afsnit 2 fortsat er gældende.
8.

Movias adgang til busser og Garageanlæg

Krav-ID:

5.8.1

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia forestår opsætning og nedtagning af Movias udvendige reklamer, hængeskilte og indhold i informationsrammer. Dette løses oftest ved brug af ekstern samarbejdspartner.
Parterne kan aftale, at Operatøren skal løse opsætnings- og nedtagningsopgaverne på samme vilkår, som Movia samarbejdspartner ellers ville gøre.

Krav-ID:

5.8.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal til enhver tid sørge for at give Movia og Movias samarbejdspartnere adgang til busserne og Garageanlæg til udførelsen af opsætning og
nedtagne af Movias reklamer mv., jf. krav-ID 5.7.1.
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1.

Indledning

Dette kontraktbilag indeholder information til Operatøren om digital trafikinformation i busserne. Kontraktbilaget fastsætter desuden de hertil relaterede krav til Operatøren, som Operatøren skal opfylde
under Kontrakten.
Data til digital trafikinformation skal hentes fra Movias webservice, som beskrevet i kontraktbilag 7,
afsnit 8.
Reklamer på digitale skærme er reguleret i kontraktbilag 15 og afsnit 2.2.1 i nærværende kontraktbilag.
Krav-ID:

6.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at formidlingen af den digitale trafikinformation altid
fungerer, når bussen er i drift.
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2.

Digitale skærme

Krav-ID: 6.2.1

Kravtype:

K

Movias krav:

Operatøren skal inden Driftsstart installere og i Kontraktperioden drifte digitale
skærme på alle linjer i alle udbudsenheder i A21.

Krav-ID:

6.2.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal installere digitale skærme i busserne som følger:


Busser op til 13,7 meters længde, skal have minimum to sæt digitale skærme



Busser, der er 13,7 meter og længere, skal have minimum tre sæt
digitale skærme

Skærmløsningen kan enten være opdelt med en venstre skærm og en højre skærm monteret umiddelbart ved siden af hinanden eller det kan være én stor, samlet skærm. Visningen over for passagererne
skal dog altid ske i to separate skærmbilleder, jf. illustrationen i krav-ID 6.2.8.
2.1

Placering af digitale skærme i bussen

Krav-ID:

6.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

I busser op til 13,7 meters længde, skal der placeres et sæt digitale skærme
forrest i bussen og et sæt omkring midten af bussen.

Krav-ID:

6.2.5

Movias krav:

Kravtype:

K

I busser, der er længere end 13,7 meter, skal Operatøren placere de digitale skærme ud fra bussens opbygning. Movia skal godkende skærmes placering inden Driftsstart. Operatøren bærer under alle omstændigheder ansvaret for, at kravene er overholdt.

Krav-ID:

6.2.6

Movias krav:
2.2

Kravtype:

K

Digitale skærme skal placeres på tværs af køreretningen i alle busser.

Visning af de digitale skærme

Krav-ID:

6.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal vise indhold på de digitale skærme som angivet i dette
kontraktbilag.

Side 3 / 12
Trafikselskabet Movia

Krav-ID:

6.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Visningen på de digitale skærme skal være opdelt i henholdsvis højre og
venstre side.


I venstre side skal Operatøren vise:
 Movias/DOT’s kampagner
 Information fra kommuner/regioner, som bussen kører i
 Nyheder og vejrudsigter



I venstre side kan Operatøren vise:
 Reklamer og underholdning m.v.



I højre side skal Operatøren vise:
 Trafikinformation fra Movia/DOT

Visningen, jf. krav-ID 6.2.8, illustreres således:

2.2.1

Visning i venstre side af skærmene

Movias/DOT’s kampagner er en visningskategori, hvor der stilles visningstid på venstre side af skærmene til rådighed for Movia/DOT, som kan vise kampagner og information.
Krav-ID:

6.2.9

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia/DOT leverer for egen regning forudproducerede spots til Operatøren,
som skal vise dem i overensstemmelse med dette kontraktbilag.

Krav-ID:

6.2.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal uden beregning lave op til 300 uploads af spots pr. linje pr.
år af Movia/DOT kampagner.
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Krav-ID:

6.2.11

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia betaler for egne uploads ud over de 300 uploads af spots pr. linje pr.
år.

Kommune-/regionsinformation er en visningskategori, hvor der stilles visningstid på venstre side af
skærmene til rådighed for den/de kommuner/regioner, som bussen kører i. Indholdet i kategorien er
defineret ved, at det er enhver information eller kampagne, som kommunen/regionen ønsker at vise i
den eller de buslinjer, som de medfinansierer via Movia. Kommune-/regionsinformationen skal have
kommunen/regionen som afsender og ligge inden for de indholdsmæssige områder, som kommunen/regionen i øvrigt informerer om. Kommunen/regionen leverer for egen regning spots til Operatøren, som skal vise dem i overensstemmelse med dette kontraktbilag.
Krav-ID:

6.2.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal lave op til 150 uploads af spots pr. linje pr år af Kommune/regionsinformation.

Krav-ID:

6.2.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia har krav på, at Operatøren anvender 50 % af visningstiden på venstre side af de digitale skærme som følger:


Movia/DOT kampagner (ca. 25 %)



Kommune/regionsinfo (ca. 25 %)

Visningstiden udgør den tid, hvor bussen er i drift med passagerer. Visningstiden opgøres som udgangspunkt på månedsbasis, jf. dog krav-ID 5.3.30.
Krav-ID:

6.2.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Movia/DOT ikke benytter hele 25 % af sin visningstid, jf. krav-ID
6.2.13, kan den resterende del af tiden benyttes af kommunen/regionen.
Hvis kommunen/regionen heller ikke benytter tiden, kan denne benyttes af
Operatøren til visning af reklamer, passagerrettet information, nyheder,
vejrudsigter, underholdning mv. Operatørens anvendelse af Movias visningstid må på intet tidspunkt være en hindring for Movias visning.

Krav-ID:

6.2.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt kommunen/regionen ikke benytter hele 25 % af sin visningstid, jf.
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krav-ID 6.2.13, kan den resterende del af tiden benyttes af Movia/DOT.
Hvis Movia/DOT heller ikke benytter tiden, kan denne benyttes af Operatøren til visning af reklamer, passagerrettet information, nyheder, vejrudsigter,
underholdning mv. Operatørens anvendelse af kommunens/regionens visningstid må på intet tidspunkt være en hindring for kommunens/regionens
visning.
Krav-ID:

6.2.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren kan anvende 50 % af visningstiden på den venstre del af de
digitale skærme til visning af reklamer, passagerrettet information, nyheder,
vejrudsigter, underholdning mv.
Reklamer må dog maksimalt udgøre 25 % af den samlede visningstid pr.
time.

Krav-ID:

6.2.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren vælger en reklamefri løsning, er Movia berettiget til at justere den i krav-ID 6.2.13 anførte visningsfordeling.

Operatøren skal være opmærksom på, at visningen på skærmene sker i det offentlige rum og ikke kan
fravælges af de passagerer, der befinder sig i bussen.
Krav-ID:

6.2.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre sig, at visninger på skærmene i bussen (nyheder,
reklamer, underholdning mv.) er udformet således, at de ikke virker stødende på passagerne, herunder særligt på børn.

2.2.2

Administration af visning af indhold på venstre side af digitale skærme

Krav-ID:

6.2.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at visningen på venstre side af skærmen kan opdeles geografisk afhængig af bussens linje, f.eks. således, at kommune/regionsinformation fra den pågældende kommune/region kun vises inden for
kommunens/regionens område (f.eks. fra første stoppested i kommunen/regionen til sidste stoppested i kommunen/regionen.)
Tilsvarende skal Movias/DOT’s kampagner kunne opdeles ud fra geografiske kriterier på linjen samt således, at de kun vises på en eller flere udvalgte linjer, defineret efter linjenummer.
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Krav-ID:

6.2.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på Movias anmodning levere en opgørelse over den månedlige %-vise visning på de digitale skærme, jf. krav-ID 6.2.13 og 6.2.16.

Krav-ID:

6.2.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Opgørelsen skal kunne vise de fire visningskategorier på linjen både pr. tur,
fordelt hen over driftsdøgnet/Hverdage/søn- og helligdage og i begge
linjens retninger/linjevarianter.

2.2.3

Visning i højre del af skærmene

Krav-ID:

6.2.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at 100% af visningstiden i højre side af de digitale
skærme anvendes til trafikinformation fra Movia.

Krav-ID:

6.2.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal hente data (digital trafikinformation) til visning i højre side af
skærmene fra den af Movia udpegede webservice, jf. kontraktbilag 7, afsnit
8.1.

Krav-ID:

6.2.24

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal præsentere trafikinformation i højre del af skærmene som
defineret i følgende:


Kontraktbilag 6A - Infotainment – webservice og anvendelse



Kontraktbilag 6B - Specifikation for grafisk opsætning på Digitale
skærme

Krav-ID:

6.2.25

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia skal inden Driftsstart godkende skærmlayout på højre side af skærmen samt, at indholdet på skærmen er i overensstemmelse med Kontraktens krav. Operatøren bærer under alle omstændigheder ansvaret for, at
kravene er overholdt.
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3.

Digital linjefrise

Krav-ID:

6.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal inden Driftsstart installere og i Kontraktperioden drifte digitale linjefriser på:
Udbudsenhed

Linjer

4

Alle linjer i udbudsenheden

7

Alle linjer i udbudsenheden

8

Alle linjer i udbudsenheden

9

Alle linjer i udbudsenheden

10

Linje 801A

12

Linje 101A og 102A

Kravet gælder dog ikke Reservebusser i udbudsenhed 10 og 12.
Krav-ID:

6.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren installerer digitale linjefriser i busser, hvor det ikke er et
krav, skal Operatøren opfylde alle krav til udstyret angivet i dette kontraktbilag og andre kontraktbilag, der omhandler digital information.

Krav-ID:

6.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal installere digitale linjefriser i busserne efter følgende
retningslinjer:


I busser op til 13,7 meters længde, er der krav om en digital linjefrise



I busser der er 13,7 meter og længere, er der krav om to digitale
linjefriser

Der må gerne være flere digitale linjefriser end anført herover.
Krav-ID:

6.3.4

Movias krav:

Kravtype:

K

I busser op til 13,7 meters længde, skal Operatøren placere den digitale
linjefrise ved midterperron omkring midten af bussen.
I busser, der er længere end 13,7 meter, skal Operatøren som udgangspunkt placere en digital linjefrise forrest i bussen og en bagerst i bussen. I
ledbusser skal den bagerste digitale linjefrise placeres i led-delen.
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Krav-ID:

6.3.5

Movias krav:

Kravtype:

K

I busser, der er længere end 13,7 meter, skal Operatøren placere de digitale linjefriser ud fra bussens opbygning. Movia skal godkende placeringen inden Driftsstart. Operatøren bærer under alle omstændigheder ansvaret for,
at kravene er overholdt.

Krav-ID:

6.3.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal placere digitale friser på langs i bussen, på eller indbygget
i loftlemme eller kant over sideruder.

Der er flere visningsmodes på de digitale linjefriser.
Krav-ID:

6.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal udforme linjefriser i overensstemmelse med:


Kontraktbilag 6A - Infotainment – webservice og anvendelse



Kontraktbilag 6B - Specifikation for grafisk opsætning på Digitale
skærme

Linjefrisen, der viser bussens linjeføring og fremhæver de næste stop, ser i skitseform således ud:

Krav-ID:

6.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal hente data til visning på den digitale linjefrise på Movias
webservice, jf. kontraktbilag 7, afsnit 8.1

Krav-ID:

6.3.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia inden Driftsstart skal godkende alt indhold på den digitale linjefrise er
i overensstemmelse med Kontraktens krav. Operatøren bærer under alle
omstændigheder ansvaret for, at kravene er overholdt.
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4.

Informationsdisplays

Krav-ID:

6.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal inden Driftsstart installere og i Kontraktperioden drifte informationsdisplays på samtlige linjer i Kontrakten, hvor der ikke installeres
digitale skærme.

Krav-ID:

6.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Informationsdisplayet skal indeholde information om bussens destination,
næste stop, linjens nummer, aktuelt zonenummer, aktuel tid, og vise
”STOP”, når passagererne har trykket på en af stopknapperne, som illustreret nedenfor:

Krav-ID:

6.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Der skal være to displaymodes i informationsdisplayet:
1. Bussens destination
Dette displaymode vises fra det tidspunkt, hvor bussen holder stille ved
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stoppestedet og til bussen forlader stoppestedet.
Displaymodet viser buslinjens nr. mod bussens destination og scroller videre til aktuel tid og aktuelt zone-nr. I skiltets højre side vises ”STOP” (der
tænder, når en passager trykker ”stop”).
2. Næste stop
Dette displaymode vises, når bussen forlader stoppestedet og indtil bussen
igen åbner dørene ved det næste stoppested.
Stopper bussen ikke ved det førstkommende stoppested, skiftes til det næste stoppested, når bussen kører forbi det stoppested, hvor der ikke standses.
Displayet viser navnet på næste stop og scroller videre til aktuel tid og aktuelt zone-nr. I skiltets højre side vises ”STOP” (der tænder, når en passager
trykker ”stop” og slukker, når dørene åbnes ved stoppestedet).
Informationsdisplayet opsættes på tværs forrest i bussens loft, således at
der er et godt udsyn til displayet fra de fleste siddepladser.
Krav-ID:

6.4.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal hente data til visning på informationsdisplayet på Movias
webservice, jf. kontraktbilag 7, afsnit 8.1.

5.

Stoppesteds- og zoneannoncering

Krav-ID:

6.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal installere og drifte automatisk stoppesteds- og zoneannoncering i bussens højttalersystem på samtlige linjer.

Automatisk stoppestedsannoncering defineres som automatisk oplæsning af navnet på det næste
stoppested samt det nye zonenummer, når bussen kører ind i en ny zone.
Krav-ID:

6.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Den automatiske annoncering skal jingle ”ding” inden stoppestedsnavn og
zoneskift bliver sagt. Annonceringen skal finde sted kort efter afgang fra
forrige stoppested og i passende tid inden ankomsten til det annoncerede
stoppested (senest 45 sek. eller ca. 150 meter før stoppestedet).
Ligeledes skal der bringes en jingle, inden det nye zonenummer ved skift
bliver sagt.
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Krav-ID:

6.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Zoneskift kan finde sted enten ved et stoppested eller mellem to stoppesteder. I tilfælde af zoneskift ved et stoppested, skal den nye zone annonceres
samtidig med annoncering af det pågældende stoppested.
I tilfælde af zoneskift mellem to stoppesteder, skal den nye zone annonceres kort efter afgang fra sidste stoppested i den zone, der forlades.

Automatisk oplæsning af stoppestedsnavn og ny zone kan være baseret på enten naturlig eller syntetisk tale.
Krav-ID:

6.5.4

Movias krav:

Krav-ID:

6.5.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at:


Annonceringen sker på dansk



Sproget er tydeligt og let at høre



Stoppestedsnavnene udtales korrekt



Lydniveauet er afstemt efter de varierende støjforhold i bussen

Kravtype:

K

Operatøren skal hente data om stoppesteder til den automatiske stoppestedsannoncering på Movias webservices, jf. kontraktbilag 7, afsnit 8.1.

Krav-ID:

6.5.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Virker den automatiske annoncering ikke, eller hvis informationerne er forkerte, skal chaufføren annoncere alle stoppesteder og zoneskift manuelt via
bussens højtalersystem.
Operatøren skal sikre, at chaufføren annoncerer et bestemt stoppested,
såfremt en passager anmoder om det.

Krav-ID:

6.5.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Annonceringen skal godkendes af Movia inden Driftsstart. Operatøren bærer under alle omstændigheder ansvaret for, at kravene er overholdt.

Krav-ID:

6.5.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis der i Kontraktperioden konstateres fejl i udtalen af stoppesteder skal
Operatøren rette disse.
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1.

Indledning

Nærværende kontraktbilag 7 (inklusive kontraktbilagene 7A, 7B, 7B1, 7C, 7C1 og 7D indeholder information til Operatøren om de IT-systemer, der skal være til stede i bussen og på Garagen for at kunne
levere data til Movia og services til passagererne. Kontraktbilaget fastsætter desuden de hertil relaterede krav til Operatøren, som Operatøren skal opfylde under Kontrakten.
Krav-ID:

7.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal før Driftsstart udpege en IT-ansvarlig person (eller servicedesk), som skal være kontaktperson til Movia i alle spørgsmål vedrørende IT.

2.

Ejerskabsmodeller

Der er to modeller for ejerskab af det IT-udstyr, som Movia kræver i Drifts-, Indskuds- og Reservebusser: Model A og Model B.
Model A indebærer, at Movia ejer udstyret (Model A-udstyr). Model B indebærer, at Operatøren ejer
udstyret (Model B-udstyr).
I tilfælde af forsøg med og/eller idriftsættelse af nyt IT-udstyr eller nye funktioner i eksisterende IT-udstyr i løbet af Kontraktperioden, aftaler Parterne, hvorvidt Model A eller B finder anvendelse.
2.1

Model A

Ved Model A ejer Movia udstyret og vælger leverandør.
ID:

7.2.1

Movia krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal opfylde Movias betjeningsmæssige og tekniske krav til
tilslutning af Model A-udstyr, jf. kontraktbilag 7A, 7B og 7B1.

Krav-ID:

7.2.2

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia skal betale samtlige omkostninger til anskaffelse Model A-udstyr.
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Krav-ID:

7.2.3

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Medmindre Parterne skriftligt aftaler andet eller det fremgår af kontraktbilag
7, 7A og 7B, betaler Movia samtlige omkostninger til montering af Model Audstyr før Driftsstart og afmontering af Model A-udstyr efter Kontraktperiodens udløb.

Krav-ID:

7.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal stille busser og Garageanlæg til rådighed for Movias montering og afmontering af Model A-udstyr.

Krav-ID:

7.2.5

Kravtype:

K

Movias krav:

Movia skal have Model A-udstyr tilbage ved udløb af Kontraktperioden.

Krav-ID:

Kravtype:

7.2.6

Movias krav:

K

Operatøren må ikke udleje eller sælge busser og/eller Garageanlæg med
Model A-udstyr til tredjemand uden forudgående, skriftlig godkendelse fra
Movia. Operatørens anmodning om salg skal fremsættes til Movia med en
frist på minimum 30 dage.

Krav-ID:

7.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren har behov for at udstyre flere Drifts-, Indskuds- eller Reservebusser med Model A-udstyr end det oprindeligt aftalte for at levere kontraktmæssig drift, kan Operatøren indgå aftale med Movia om dette. Operatøren faktureres et beløb svarende til installation og afinstallation i forbindelse med installationen.
Movia forbeholder sig ret til at kræve Model A-udstyr afinstalleret, hvis
Movia efterfølgende vurderer, at Model A-udstyret ikke er nødvendigt for at
levere en ordentlig drift.

2.2

Model B

Ved Model B ejer Operatøren udstyret og vælger selv leverandør af udstyret. Movia stiller funktionelle
og tekniske krav til Model B-udstyret, jf. kontraktbilag 7A, 7C og 7C1.
Krav-ID: 7.2.8

Kravtype:

K

Side 4 / 19
Trafikselskabet Movia

Movias krav:

Operatøren har ansvaret for alle tekniske og betjeningsmæssige krav for
Model B-udstyr. Operatøren betaler alle omkostninger til Model B-udstyr

Movia arbejder løbende med standardisering, og forventer at stille krav om ITxPT specifications
(http://itxpt.org) – eller dele heraf – i kommende kontrakter.
3.

IT-udstyr, der skal være installeret ved Driftsstart

Krav-ID:

7.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal aktivt medvirke til (jf. andre krav i kontraktbilagene 7A og
7B) at følgende Model A-udstyr er installeret i busserne ved Driftsstart:


Rejsekortudstyr elektronisk billet- og billetteringsudstyr



Passagertællesystem, hvis Movia meddeler Operatøren herom senest 6 måneder før Driftsstart, jf. krav-ID 7A.1.3

Krav-ID:

7.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at følgende Model B-udstyrer installerede ved Driftsstart:


Passagertællesystem



Realtidssystem (RPS)



Destinationsskilte (se kontraktbilag 6)



Digitale skærme med infotainment (se kontraktbilag 6)



Informationsdisplay - LED/diode display (visende tid, zone og stop).
På de linjer, hvor der ikke skal installeres infotainment, installeres i
stedet informationsdisplay (se kontraktbilag 6)

Krav-ID:

7.3.3

Movias krav:



Højttalersystem



Automatisk stoppestedsannoncering (se kontraktbilag 6)

Kravtype: K
Operatøren afholder alle omkostninger til Prækabling og installation af
Model B-udstyr, medmindre andet fremgår af dette kontraktbilag.

4.

Ændring af eksisterende og indførelse af nyt IT-udstyr

Vores omgivelsers forventninger ændrer sig over tid og de teknologiske muligheder udvikles med højere og højere hastighed. Der vil derfor med stor sandsynlighed skulle foretages ændringer i Model Audstyr, installeres nyt Model A-udstyr eller anskaffes og installeres nyt Model B-udstyr i Kontraktperio-
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den som følge af nye funktionalitetskrav fra Movias side.

Krav-ID:

7.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia har ret til selv at foretage eller at pålægge Operatøren at installation
nyt IT-udstyr eller foretage ændringer af eksisterende IT-udstyr i løbet af
Kontraktperioden.

Betaling for Operatørens udgifter til anskaffelse, installation, drift og vedligeholdelse af fremtidigt Model B-udstyr fastsættes efter skriftlig aftale mellem Parterne.
Krav-ID:

7.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren ønsker at integrere eget IT-udstyr med Model A-udstyr, fx
udveksle logon/linje/tur-information, skal dette – inklusive specifikation af
løsningen - godkendes skriftligt af Movia og omkostninger hertil skal afholdes af Operatøren.
Medfører Operatørens ønske behov for yderligere el-kapacitet og mere
plads i IT-skab inkl. trækrør, skal Operatøren selv sørge samt bekoste nødvendige udvidelser.
IT-skab og trækrør er som det klare udgangspunkt forbeholdt Model A-udstyr, jf. krav-ID 7.3.1.

Krav-ID:

7.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan med et varsel på minimum 3 måneder, foretage ændringer i Model A-udstyr, som kan betyde, at Operatørens integration jf. krav-ID 7.4.2
ikke længere vil fungere.
Operatøren er forpligtet til at gennemføre uddannelse og drift som følge af
ændringer i eksisterende eller nyinstalleret Model A-udstyr.
Ønsker Operatøren at integrere til det ændrede Model A-udstyr, skal specifikation af løsningen godkendes skriftligt af Movia, og at Operatøren afholder alle omkostningerne hertil.

Krav-ID: 7.4.4

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia skal oplyse Operatøren den økonomiske værdi af fremtidigt Model Audstyr, jf. krav-ID 7.4.3, når den er kendt. Den oplyste værdi er det beløb,
som Operatøren er erstatningsansvarlig for jf. krav-ID 7.5.35.
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Krav-ID:

7.4.5

Movias krav:

Kravtype:

K

For driftsopgaver og uddannelse, der pålægges Operatøren efter Kontraktstart, skal der indgås særskilt aftale med Movia om betaling herfor. Når
betalingen fastlægges, bliver der taget højde for en eventuel værdi, som
Operatøren har af det nye IT-udstyr.

5.

Generelle krav til Model A-udstyr

5.1

Før Driftsstart

5.1.1

Installation og Prækabling

Krav-ID: 7.5.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia leverer Model A-udstyr, systemdokumentation og monteringsvejledning for Model A-udstyr.
Medmindre Parterne aftaler andet, leverer Movia også eventuelle monteringsbeslag til Model A-udstyr.

Krav-ID:

7.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Det er Operatørens ansvar, at der for hver bustype udarbejdes en designspecifikation, der angiver den præcise placering af Model A-udstyr, antenne, kabelføring m.m. Designspecifikationen skal være Movia i hænde senest 60 dage før montagestart. Specifikationen skal indeholde detaljeret vejledning/beskrivelse for alle aktuelle bustyper.
Movia skal godkende Operatørens designspecifikation inden montagens
igangsættelse. Movia skal normalt bruge 5 arbejdsdage på godkendelse.

Krav-ID:

7.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal over for Movia specificere, hvordan alle elektriske specifikationer for grænseflader mod Model A-udstyr tænkes overholdt. Dette
gælder for men ikke begrænset til forsyningsspænding, hastigheds- og bakgearssignal.
Det er Operatørens ansvar, at Model A-udstyr monteres korrekt, herunder
således at det ikke udgør en sikkerhedsrisiko for chauffører, passagerer
eller øvrige som har deres gang i bussen, og således at udstyret er nemt at
betjene.
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Krav-ID:

7.5.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal klarmelde alle busser, når monteringsarbejdet med
Prækablingen af Model A-udstyr er afsluttet og godkendt af Operatøren.
Dette skal ske senest 30 dage før Driftsstart.

ID:

7.5.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Efter Operatørens klarmelding, godkender Movia prækablingen og Movias
IT-leverandører monterer, tilslutter samt tester Model A-udstyret i bussen.

Krav-ID:

7.5.6

Movias krav:

Kravtype: K
Konstateres der funktionsfejl på Model A-udstyr, der kan henføres til Operatørens præinstallationer eller IT-skab (fejl i Prækablingen), skal Operatøren ved fejlmelding fra Movia udbedre disse fejl senest på 2. arbejdsdag
efter fejlmeldingen er modtaget. Operatøren afholder alle omkostninger til
udbedring af fejl, inkl. eventuelle omkostninger til Movias IT-leverandør.

Krav-ID: 7.5.7

Kravtype: MF

Movias forpligtelse:

Movia betaler samtlige omkostninger til IT-leverandøren i forbindelse med
installation og tilslutning af Model A-udstyr i IT-skabet.

Krav-ID:

7.5.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren har ret til at deltage i en afsluttende test og godkendelse af det
installerede Model A-udstyr, dog uden at Operatøren får særskilt betaling
herfor. Dette gælder uanset, om Model A-udstyret monteres fra Kontraktstart eller i løbet af Kontraktperioden.

5.1.2

Garageforhold

Krav-ID:

7.5.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal af hensyn til bl.a. drift af Rejsekortsystemet, ind- og udvendig skiltning og den elektroniske indberetning af oplysninger om driften mv.,
etablere, drive og anvende en forbindelse til internettet på Garageanlæg,
driftskontorer og i busser.

5.1.3

Tekniske krav og specifikationer

Kravene i dette afsnit 5.1.3 er yderligere specificeret i Movias krav til Prækabling i kontraktbilag 7B1.
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Kontraktbilag 7B1 angiver dimensioner på kabler, specifikationer på netværkskabler m.m. samt forslag
til placering af udstyr.
Krav-ID:

7.5.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal ved placering og udformning af IT-skab samt træk af kabler og elektroniske signaler, udarbejdelse af dokumentation mv. overholde
de af Movia anviste krav til Prækabling i kontraktbilag 7B1. Prækabling skal
godkendes af Movia inden bussen kan betragtes som leveret. Prækabling
skal være klar til Movias godkendelse senest 31 dage før Driftsstart.

Krav-ID:

7.5.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal levere en åben kommunikationsgrænseflade og en dokumentation af telegramgrænseflade til blandt andet odometer-, dør- og stopsignal samt hovedafbryder og højttalersystem.

Krav-ID: 7.5.12

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia har ansvaret for, at Movias IT-udstyr ikke påvirker funktionaliteten af
andet udstyr i bussen negativt.
Movia skal sikre overholdelse af på den på installationstidspunktet gældende Offentlige Regulering på el-, IT- og teleområdet, er overholdt.

Krav-ID:

7.5.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at alle kabler så vidt muligt, trækkes i trækrør, der
skal være glatte indvendigt og have bløde bøjninger, der ikke må være mindre end 90 grader. Trækrør, der ikke leveres med fremførte ledninger, skal
være forsynet med træksnor til senere ledningstræk. Trækrørenes destination skal være tydeligt angivet i IT-skabet. Kabling til Model A-udstyr skal
trækkes i trækrør. Se også krav-ID 7.4.2. Rørenes dimension fremgår af
figur herunder.
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Figur 1 Rørdimension - trækrør
Krav-ID:

7.5.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Alt Model A-udstyr skal placeres i et IT-skab i bussen, som leveres af Operatøren.
IT-skabet skal placeres således, at kabel til rejsekort-chaufførkonsol ikke
overstiger 9,90 meter.
Det er Operatørens ansvar, at IT-skabet har den rette ventilation og temperatur, således at monteret udstyr er fuldt funktionsdygtigt.

Krav-ID:

7.5.15

Movias krav:

Kravtype:

K

IT-skabet skal være forsynet med to 19” rackhylder med monteringsskinner
i hver side, både for og bag, i hele højden.
Hver rackhylde måler 19” i bredden, 50 cm i dybden og skal have plads til
udstyr, der måler 20 cm i højden i hele dybden.

Krav-ID:

7.5.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis pladsmæssige forhold gør det nødvendigt at opdele IT-skabet i flere
skabe/rum, skal den indvendige højde pr. skab være mindst 20 cm. Krav til
kabler og fremføring af elforsyning og elektriske signaler fra bussen gælder
for alle skabe. Hvis der monteres 2 skabe, skal der være PIN-terminaler til
rådighed i det ene skab og adgang til PIN fra det andet skab.
IT-skabet placeres, så det ikke er til gene for passagerer eller Operatørens
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vedligehold af bussen samt let tilgængeligt ved montering og for reparation
af udstyret.
Krav-ID:

7.5.17

Kravtype:

K

Movias krav:

IT-skabet skal kunne aflåses.

Krav-ID: 7.5.18

Kravtype:

Movias forpligtelse:

Movia skal levere rack hylder samt lås til IT-skabet.

Krav-ID:

Kravtype:

7.5.19

Movias krav:

MF

K

Der skal i IT-skabet være en dokumentation over forbindelserne på/til klemrækken. Det påhviler Operatøren at dokumentere og vedligeholde oplysning
om PINS – anvisning, sikringsvalg og tilladt forbrug på de enkelte PINS,
som Movia skal anvende til tilslutning af udstyr.

Krav-ID:

7.5.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Elforsyning fra bussen til IT-udstyr skal være på 24 volt. Spændingen må
på intet tidspunkt afvige fra 24 volt +/- 7 % heller ikke understart og stop af
bussens motor. Operatøren er ansvarlig for alle skader på IT-udstyr, der
måtte opstå, hvis spændingen afviger fra de 24 volt +/- 7 %. Alle signaler
referer til BUS GND.

Krav-ID:

7.5.21

Movias krav:

Kravtype:

K

IT-skabets klemmerækker (med 6,3 mm spadestik) skal have forbindelse til:


Klemme 5: Baksignal 0,75 mm2 Lavt niveau: 0-3 VDC, højt niveau:
4-36 VDC



Klemme 6: Odometersignal 0,75 mm2 5-32 VDC min. 200 miliampere 12 signaler pr. meter



Klemme 12: Hovedstrøm 0,75 mm2 24V (+/- 7%) over hovedafbryder (tænding) og ikke fra bussens EL tavle



Klemme 13: Hovedstrøm 2,50 mm2 24V (+/- 7%) over nødafbryder
(udenom tænding)


Krav-ID:

7.5.22

Movias krav:

Klemme 14: Stel (-) 2,50 mm2

Kravtype:

K

Operatøren skal fra IT-skabet føre følgende kabler til brug for Rejsekortud-
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styret:

Krav-ID:

7.5.23

Movias krav:



Strømkabel til printer



Strømkabel til hver af kortlæserne



Netværkskabel til kortlæser 1, føres videre derfra til kortlæser 2 osv.



Netværkskabel til printer



LVDS-kabel (kabel til chaufførskærm)



Antennekabel

Kravtype:

K

Busserne skal levere en samlet strømstyrke til de systemer som er anført i
7.3.1 (Model A) og 7.3.2 (Model B), der opfylder følgende (alm. bus maks.
15 m):


I drift (kører eller holder stille med adgang for passagerer): 47 ampere



Standby (kører uden for rute eller holder stille uden adgang for passagerer. Hovedafbryder tændt): 15 ampere


Krav-ID:

7.5.24

Movias krav:

Backup (parkeret, hovedafbryder slukket): 4 ampere

Kravtype:

K

Klemmerække med fremføring og tydelig afmærkning af plus, stel og alle
elektroniske signaler, jf. krav-ID 7.5.21, skal monteres i toppen af IT-skabet
og så langt fremme som muligt samt være afskærmet og kortslutningssikret
med sikringsanordning på 10 ampere.

Krav-ID:

7.5.25

Movias krav:

Kravtype:

K

På bussens tag skal det være muligt at installere to antenner for Model Audstyr, samt det nødvendige antal antenner for Model B-udstyr. Antennerne
skal monteres med minimum 50 cm afstand til andre antenner samt til andre
signalgivere/modtagere.

Krav-ID:

7.5.26

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at der er jordplan i bussens tag til antennerne, også
ved montering på ikke-metal karrosseridele.

5.2

Driftsfasen

5.2.1

Vedligeholdelse
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Krav-ID: 7.5.27

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Medmindre andet er aftalt eller fremgår af Kontrakten, afholder Movia samtlige omkostninger til vedligeholdelse af det IT-udstyr, der er krævet og installeret af Movia (Model A).

Vedligeholdelsen af Model A-udstyr udføres af en servicepartner, der er godkendt af Movia.
Krav-ID:

7.5.28

Movias krav:

Kravtype:

K

Fejl på Model A-udstyr, som ikke kan afhjælpes i Operatørens 1. line service, skal straks indmeldes til Movia. Operatøren skal angive et servicevindue
af 3 timers varighed, hvor bussen skal være til rådighed for service.

Krav-ID:

7.5.29

Movias krav:

Kravtype:

K

Movias vedligeholdelse af Model A-udstyr retter sig alene mod fejl og skader, der er en følge af almindeligt slid. Sker der fejlmelding af hærværksramt udstyr, skal det af Operatørens fejlmelding fremgå, at der er tale om
hærværk. I de tilfælde, hvor fejl på Model A-udstyret er opstået som følge af
Operatørens grove tilsidesættelse af normal betjening eller fejl fra Operatørens side, vil Operatøren blive pålagt at betale omkostninger i forbindelse
med reparation.

Krav-ID:

7.5.30

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal stille busserne omkostningsfrit til rådighed for reparation af
Model A-udstyr.
Overholder Operatøren ikke aftalte reparationstidspunkter, betaler Operatøren Movias dokumenterede ekstraomkostninger, der er en følger heraf.

Krav-ID: 7.5.31

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Såfremt Movias leverandører ikke overholder de aftalte reparationstidspunkter, betaler Movia Operatørens dokumenterede ekstraomkostninger,
der er en følge heraf.

Krav-ID:

7.5.32

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ansvarlig for fuld IT-funktionalitet under kørsel omfattet af
Kontrakten og er forpligtet til at sikre, at alt Model A-udstyr, der er placeret
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hos Operatøren eller i dennes busser, er fuldt funktionsdygtigt i Driftsperioden. Dette ansvar omfatter både IT-systemer, der indføres fra Driftsstart og
i løbet af Driftsperioden.
Krav-ID:

7.5.33

Movias krav:

Kravtype:

K

Elektroniske signaler i bussen skal vedligeholdes og holdes funktionsdygtige af Operatøren.
Det påhviler Operatøren at dokumentere og vedligeholde oplysninger om
pin-anvisning, sikringsvalg og tilladt forbrug på de enkelte pins, hvor Movia
skal lave tilslutning af udstyr.

Krav-ID: 7.5.34

Kravtype:

K

Movias krav:

Hvis Movia eller Operatøren konstaterer fejl på de elektriske signaler fra
bussen, der anvendes af Model A-udstyr, skal Operatøren ved fejlmelding
fra Movia udbedre disse fejl senest på 2. arbejdsdag efter fejlmeldingen er
modtaget.

Krav-ID:

7.5.35

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er erstatningsansvarlig for bortkomst og skader på alt Model Audstyr, der er i Operatørens varetægt samt for driftsforstyrrelser forårsaget
af Operatørens manglende opfyldelse af krav til EMC.
Værdien af Rejsekortudstyret er ca. 175.000 kr. inkl. moms og montering
(den eksakte værdi afhænger af antallet af kortlæsere i bussen). Værdien af
Rejsekort Træningskuffert er 100.000 kr. inkl. moms. Værdien af tælleudstyret er ca. 60.000 kr. inkl. moms. Medmindre andet er aftalt, indtræder Operatørens ansvar fra det tidspunkt, hvor de pågældende dele fysisk overgår
til Operatørens varetægt.

Krav-ID:

7.5.36

Movias krav:

Kravtype:

K

Aftaler Parterne, at Operatøren integrerer eget IT-udstyr med Model A-udstyr jf. krav-ID 7.4.2 og 7.4.3, er Operatøren ansvarlig for eventuelle konsekvenser af den pågældende benyttelse, inkl. driftsomkostninger.

Krav-ID:

7.5.37

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontakt med Movias IT-leverandør skal gå gennem Movia medmindre andet aftales.
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5.2.2

Flytning af IT-udstyr i Kontraktperioden

Krav-ID:

7.5.38

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren ønsker at udskifte en bus jf. krav-ID 3.4.2 eller at flytte en
bus til en anden kontrakt skal dette aftales skriftligt med Movia

Krav-ID:

7.5.39

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren ønsker at udskifte en bus jf. krav-ID 3.4.2 eller at flytte en
bus til en anden kontrakt, og dette indebærer flytning af Model A-udstyr til
en anden bus, skal Operatøren betale samtlige omkostninger forbundet
med hermed. Operatørens forpligtelser er de samme som ved installation af
Model A-udstyr i en Ny bus.

Krav-ID:

7.5.40

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren ønsker at udskifte en bus jf. krav-ID 3.4.2 eller at flytte en
bus til en anden kontrakt, skal Operatøren skriftligt varsle Movia herom
senest 30 dage før flytningen.
Ved udskiftning til en af Movia ukendt bustype i Kontraktperioden, skal Operatøren varsle dette ønske med 90 Hverdage i stedet.

Krav-ID: 7.5.41

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at dække udgifter i forbindelse med udskiftning af Model A-udstyr i busser der, jf. kontraktbilag 3 krav-ID 3.4.1, er angivet udskiftet i Kontraktperioden.

Krav-ID: 7.5.42

Kravtype:

Movias forpligtelse:

Movia er ansvarlig for flytning af Model A-udstyr.

Krav-ID:

Kravtype:

7.5.43

Movias krav:
5.3

MF

K

Bussen skal stå til rådighed én arbejdsdag for flytning af Rejsekortudstyret.

Afinstallation ved kontraktophør eller i løbet af Kontraktperioden

Ved kontraktophør, eller hvis Movia beslutter at afvikle eller udskifte Model A -udstyr i Kontraktperioden, afinstalleres og hjemtages udstyret af Movia.
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Krav-ID:

7.5.44

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på Movias anmodning tilbagelevere eventuelt udleveret
undervisningsmateriel til Movia.

Krav-ID:

7.5.45

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal stille alle busser vederlagsfrit til rådighed for Movia til afinstallere Model A-udstyr i én Hverdag per bus.

Krav-ID:

7.5.46

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest en uge efter, at bussen er udgået af Kontrakten,
kontakte Movia for afinstallation af Model A -udstyret.

Krav-ID: 7.5.47

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Afinstallation af Model A -udstyr foretages af Movia eller af en af Movia
udpeget tredjemand. Omkostningerne hertil betales af Movia.

Krav-ID:

7.5.48

Movias krav:

Kravtype:

K

Skjulte kabler samt antenner forbliver i bussen efter afinstallation (Movia
isolerer løse kabelender).
Movia betaler ikke for efterfølgende reparationer.

Krav-ID:

7.5.49

Movias krav:

Kravtype:

K

Alt Model A-udstyr skal ved Kontraktens udløb være i funktionsdygtig og
ubeskadiget stand og må alene være medtaget som følge af almindelig
slitage.

6.

Generelle krav til IT-systemer, Model B

6.1

Før Driftsstart

6.1.1

Installation og Prækabling

Krav-ID:

7.6.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal indkøbe og drive Model B-udstyret som specificeret i kontraktbilag 7A og 7C i busserne. Operatøren er forpligtet til at anvende Mo-
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del B-udstyret, hvor Movia kræver det.
Det er Operatørens ansvar, at Model B-udstyret monteres således, at det
ikke udgør en sikkerhedsrisiko for chauffører, passagerer eller andre og således, at udstyret er nemt at betjene.
Krav-ID:

7.6.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren har ansvaret for, at Operatørens IT-udstyr ikke påvirker funktionaliteten af andet udstyr i bussen negativt.
Operatøren skal sikre overholdelsen af den på installationstidspunktet gældende Offentlige Regulering på el-, IT- og teleområdet er overholdt.
Operatøren skal, på Movias forlangende, kunne fremvise dokumentation for
ovenstående.

Krav-ID:

7.6.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren afholder alle udgifter til installation af Model B-udstyret; f.eks.
antenne (GNSS og datakommunikation) styreenhed, betjeningsskærm med
monteringsbeslag og kabeltræk.

6.2

Driftsfasen

6.2.1

Vedligeholdelse

Krav-ID:

7.6.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Model B-udstyr, skal vedligeholdes og holdes funktionsdygtige af Operatøren uden omkostninger for Movia.

6.2.2

Undervisning

Krav-ID:

7.6.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Omkostninger til undervisning i brug af Model B-udstyr skal afholdes af
Operatøren.

7.

Rettighed til informationer

Krav-ID:

7.7.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia har alle rettigheder til samtlige operatørspecifikke oplysninger, der
registreres af IT-systemer (Model A og B), og som er relevante for Movias
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planlægning, drift og passagerinformation samt opfølgning og kontrol.
Parterne kan på Operatørens anmodning indgå skriftlig aftale om, at Movia
ikke videregiver nærmere angivne oplysninger til tredjemand.
Krav-ID: 7.7.2

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

På Operatørens opfordring skal Movia udlevere udtræk af rapporter vedrørende chaufførers salg af kontantbilletter og andre relevante data i det omfang de er tilgængelige i Rejsekortsystemet.

Krav-ID: 7.7.3

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia stiller på Operatørens opfordring vederlagsfrit data fra RPS i Operatørens busser til rådighed for Operatøren.

8.

Datagrænseflader (webservices)

8.1

Infotainment- og assignment webservices

Krav-ID: 7.8.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia leverer data til brug for realtidssystemet, infotainment, stoppestedsannoncering, destinationsskiltning, informationsdisplay mm, i form af webservices.

Krav-ID:

7.8.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens busser skal under kørsel konstant være online, for at de kan
modtage data kontinuerligt.

Krav-ID:

7.8.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal hente al data, der skal benyttes til digital trafikinformation i
busserne, i infotainment-webservicen.

Krav-ID:

7.8.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal hente al data, der skal benyttes (som hjælp) til pålogning af
busserne, i assignment-webservicen.

Adgang til webservices fås ved henvendelse til Movia, der udsteder brugernavn og adgangskode.
Movia har produceret vejledninger, der findes på ekstranet.moviatrafik.dk under "Vejledninger" / "RPS
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materiale", og på:
https://wsilb.moviatrafik.dk/infotainment/v3/doc/README.html
https://wsilb.moviatrafik.dk/assignment/v1/doc/README.html
Krav-ID:

7.8.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan én gang årligt gennemføre ændringer i infotainment webservice
hvor Movia f.eks. kan beslutte, at et nyt felt skal tages i brug i forbindelse
med visning på skærmen eller i på kravene i kontraktbilag 6B hvor Movia
f.eks. kan beslutte, at ændre en farve på et felt eller ændre skrifttype, der
kan medføre, at Operatøren skal foretage tilpasning af dennes software.
Operatøren skal udføre rettelser og vedligeholdelse i mindre omfang, og
udrulle sådanne ændringer med virkning fra en aftalt dato.

Krav-ID: 7.8.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia varsler ændringer i infotainment webservice jf. krav-ID 7.8.5 herover
eller i designguide jf. kontraktbilag 6B med mindst 3 måneder.

Krav-ID:

7.8.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal hente alle data, der skal benyttes til passagertællinger
(Model B) i API DataTransfer.
Operatøren skal anvende samme API DataTransfer ved overførsel af passagertællinger til Movia.

Adgang til API DataTransfer og vejledninger fås her: https://ots.ws.moviatrafik.dk
9.

Funktionskontrol

Krav-ID:

7.9.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia udfører funktionskontrol af Model A-udstyr i forbindelse med kvalitetskontrol jf. krav-ID 8.5.1.
I forbindelse med installation af nye IT-systemer, eller –funktioner, aftales
funktionskrav og krav til systemets "oppetid" samt sanktionsbestemmelser,
hvis disse ikke allerede er fastlagt i Kontrakten.
Operatøren skal udføre/lade udføre funktionskontrol af hvert system i overensstemmelse med de anvisninger, som gives af Movia og/eller systemleverandøren.
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1.

Krav om passagertællesystem i alle Driftsbusser

På udbudstidspunktet er det ikke muligt for Movia af træffe beslutning om, hvorvidt Movia kræver operatørejet system i alle busser eller om Movia i stedet kræver, at ca. 10% af busserne installeres med
Moviaejet passagertællesystem. Årsagen hertil skyldes afventende beslutning om, hvilke data Movia
kan anvende til indtægtsdeling af passagerindtægterne (’kildefordelingsmodellen’).
Som følge heraf gælder følgende:
Krav-ID:

7A.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal installere operatørejet passagertællesystem (Model B) enten i 100% af busserne omfattet af Kontrakten eller i 90 % af busserne omfattet af Kontrakten. I tilfældet, hvor Operatøren skal installere operatørejet
passagertællesystem (Model B) i 90% af busserne omfattet af Kontrakten,
har Movia ret til at installere Moviaejet passagertællesystem (Model A) i de
resterende 10 % af busserne omfattet af Kontrakten. Movia beslutter, hvilke
busser, der skal installeres med hvilket udstyr.
I skemaet nedenfor er det angivet, hvor mange Tællebusser, Movia skal
kunne installere forud for Driftsstart pr. udbudsenhed (Model A). Movia har
ret til at installere færre Tællebusser (Model A) end angivet i skemaet.
Udbudsenhed

Antal Tælle-bus-

Udbudsenhed

ser

Antal Tælle-busser

1

4

8

1

2

3

9

2

3

3

10*

2

4

3

11

2

5

2

12

4

6

3

13*

1

7

1

*I udbudsenhed 10 skal linje 106 tælles manuelt. I udbudsenhed 13 skal
linje 467 tælles manuelt.
Krav-ID:

7A.1.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan pålægge Operatøren at installere operatørejet passagertællesystem (Model B) i samtlige busser omfattet af Kontrakten.
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Krav-ID: 7A.1.3

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia skal senest 1. oktober 2022 meddele Operatøren, hvorvidt:
 Operatøren skal installere operatørejet passagertællesystem
(Model B) i 90 % af busserne omfattet af Kontrakten, jf. krav-ID
7A.1.1 eller
 Operatøren skal installere operatørejet passagertællesystem
(Model B) i samtlige busser, jf. krav-ID 7A.1.2

Krav til det operatørejede passagertællesystem (Model B) fremgår af afsnit 2, dvs. når passagertælleudstyret omtales i afsnit 2 er det alene Model B-udstyr.
Krav til Moviaejet passagertællesystem (Model A) fremgår af afsnit 3, dvs. når passagertælleudstyret
omtales i afsnit 3 er det alene Model A-udstyr.

2.

Generelle krav til operatørejet passagertællesystem (Model B)

2.1

Generelt

Krav-ID:

7A.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertælleudstyret i busserne anskaffes, ejes, drives og vedligeholdes
af Operatøren. I det omfang, at Operatøren skønner det hensigtsmæssigt,
kan udstyret integreres med andre systemer, som ejes og vedligeholdes af
Operatøren.

Krav-ID:

7A.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal installere automatisk passagertælleudstyr i alle Drifts-, Indskuds- og Reservebusser. Passagertællesystemet skal tælle af- og påstigende personer ved hver eneste døråbning. Samtidig skal passagertællesystemet registrere fra hvilke af bussens døre, der er af- og påstigere.

Krav-ID:

7A.2.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren må vælge den teknologi f.eks. video, som Operatøren skønner
bedst lever op til de tekniske krav samt servicemålene, jf. afsnit 2.3 nedenfor.
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2.2

Personoplysninger

Krav-ID:

7A.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

I det omfang, den af Operatøren valgte passagertælleløsning indebærer behandling af personoplysninger, er Operatøren dataansvarlig for behandlingen og skal sikre, at den til enhver tid gældende Offentlige Regulering om
persondata overholdes, herunder også de grundlæggende principper i Databeskyttelsesforordningens artikel 5. Opmærksomheden henledes særligt
på princippet om dataminimering.
De indsamlede personoplysninger skal kunne videregives til Movia som led
i Movias mulighed for stikprøvekontrol af datagrundlaget for passagertællinger, jf. nedenfor.
Operatøren har som dataansvarlig ligeledes ansvaret for at iagttage reglerne om oplysningspligt over for de kategorier af registrerede, der indsamles
oplysninger om. Det bemærkes, at blandt andet videooptagelser af personer normalt vil indebære behandling af personoplysninger.
Operatøren skal på Movias anmodning fremsende datamateriale til brug for
Movias stikprøvekontrol. Datamaterialet skal fremsendes i oprindelig udgave. Det er herefter Movias ansvar at sikre, at databeskyttelseslovgivningen
overholdes for de fremsendte data.

2.3

Tekniske krav til data

Krav-ID:

7A.2.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Der er følgende tekniske krav til data:
1. Hver observation skal være nummereret med en busunik løbende
sekventiel nummerering.
2. Præcision på tidsstempel skal være 1 sekund eller bedre.
3. Præcision skal være indenfor 10 meter af korrekt lokation.
4. Der skal sendes en meddelelse* hver gang bussen har af- og påstigere, når den er i drift for Movia.
5. Når bussen er i drift, skal den sende en meddelelse (*se herunder)
mindst hvert 10 sekund.
6. Operatøren skal kunne ændre den såkaldte URL til Movia API, således at Operatøren har mulighed for at teste indsendte data i et
testmiljø og derefter overgå til produktion, hvor data indsendes til
produktionsmiljø.
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*Data skal sendes til Movia i API DataTransfer. Selve API er beskrevet i
krav-id 7.8.7. Dette API anvendes i andre sammenhænge til at sende passagertællinger med. Felterne ”JourneyRef” og ”JourneyPointRef” skal ikke
anvendes og blot være tomme.
Krav-ID:

7A.2.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre overholdelsen af følgende servicemål for hver bus med
installeret passagertælleudstyr:
1. Balance mellem af- og påstigere er mindst 95 % pr. bus pr. kalendermåned. Movia skal have adgang til status på balancen for hver bus i
en angivet periode.
2. Kvalitet af datameddelelser er mindst 95 % pr. bus pr. kalendermåned.
a. Mindst 95 % af alle fremsendte data opfylder krav til indhold i
datameddelelsen samt tekniske krav. Nøjagtigheden beregnes af Movia dagligt.
3. Datadækning er mindst 96 % pr. bus pr. kalendermåned.
a. Mindst 96 % af alle realiserede stop med af- og påstigere
skal detekteres og videresendes til Movia. Dette servicemål
udtrykker, i hvilket omfang, der er brugbare data fra Operatøren for hvert stop, hvor der er på- eller afstigere. Nøjagtigheden beregnes af Movia.
4. Tællenøjagtighed skal være mindst 97 % for hver 1000 passagerer.
Formler til beregninger fremgår herunder.
Balance af på- og afstigere
days

|boardingSystem ‒ alightingSystem|

∑ boarding

Balance for hver bus = 1 ‒

n=1

System

+ alightingSystem

∗ 100%

number of days

Data dækning
days

∑|

Data dækning for hver bus =

n=1

|

Number of data related to a stopAPIDataTransfer
Number of used stopsOperation

∗ 100 %

number of days
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Tællenøjagtighed
Opgøres pr kalenderår. Se under ”Driftsfasen” for nærmere uddybning.

|
Krav-ID:

7A.2.7

Movias krav:

𝑛

|

∑ 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 + 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 ‒ (𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 + 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔)
𝑛=1
𝑛

∑ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 + 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑛=1

Kravtype:
Hvis blot et af servicemålene 1-4, jf. krav-ID 7A.2.6 for en bus ikke er opfyldt, tæller det som en fejl på pågældende udbudsenhed. En bus kan for en
kalendermåned dog højst få én fejl uanset om servicemål 1, 2, 3 eller 4 fejler.
Anvendt bodsniveau er Fejlgruppe ”C”, jf. kontraktbilag 8, afsnit 5.1
Servicemål 1-3 opgøres pr. måned for hver bus.
Det 4. servicemål efterprøves på følgende måde:
1. Movia vælger, hvilke busser der udtages til stikprøvekontrol. Operatøren får 2 dages varsel herom. Det relevante ”basismateriale” til
brug for stikprøvekontrollen er data, som ligger efter de 2 dages
varsel.
2. For hver udtaget bus, sammenholdes de indmeldte passagertal
med kontrol af ”basismateriale”. Dette forventes typisk at være video, men hvis Operatøren har valgt en anden løsning, skal Operatøren redegøre for, hvordan de indmeldte passagertal kan kontrolleres. Nøjagtigheden måles på mellem 1000-1500 passagerer.
Ændring af metodik for 4. servicemål kan ændres af Movia med et varsel på
6 mdr.

2.3.1.

Tælledata i realtid

Krav-ID:

7A.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertællinger skal ske i realtid. Operatøren skal sikre, at passagertællinger sker for al kørsel omfattet af Kontrakten.

Krav-ID:

7A.2.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia forestår matchning af tælledata i realtid og vil ved opdagede fejl og

Side 7 / 13
Trafikselskabet Movia

mangler kontakte Operatøren, som skal fejlrette i overensstemmelse med
Movias opdagede fejl.
2.4

Tællebusser – før Driftsstart

Krav-ID:

7A.2.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Senest 2 måneder før Driftsstart, skal Operatøren oplyse Movia om valg af
udstyr, teknologi og andre forhold, som karakteriserer løsning og installation
(det kan f.eks. være stråledybde ved brug af 3D stereoskopi).

Krav-ID:

7A.2.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren har mulighed for at teste, at data kan sendes på aftalt format til
Movia. Hvis Operatøren ønsker at gøre brug heraf, skal dette planlægges
med mindst 4 ugers varsel før Driftsstart.
Operatøren skal senest ved Driftsstart eller ved test fastlægge, hvordan nøjagtigheden måles og med hvilken frekvens målingerne gennemføres.

2.5

Driftsfasen

2.5.1

Afklaring og rapportering af fejl

Krav-ID:

7A.2.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal igangsætte afklaring af årsager til de fejl, Movia opdager
ved matchning af tælledata i realtid, jf. 7A.2.9 senest på 2. arbejdsdag efter
fejlmeldingen er modtaget.

Krav-ID:

7A.2.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal orientere Movia senest 24 timer efter, at Operatøren har
konstateret fejl og mangler, som påvirker tælleudstyret. Operatøren skal angive fejl(-type), omgang (antal berørte busser) samt forventet tidspunkt for
fejlrettelse.
Movia foretager en sammenstilling af indmeldingstidspunkt med tidspunkt
for, hvornår Movia senest har modtaget korrekte data fra pågældende bus.

Proces for Operatørens indmelding af fejl er tilgængeligt på Ekstranettet (ekstranet.moviatrafik.dk under "Vejledninger" / "OPS materiale").
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2.6

Kontrol

Krav-ID:

7A.2.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal jævnligt tilse, at tælleudstyret overholder den krævede tællenøjagtighed. Operatøren skal på Movias anmodning fremsende dokumentation for Operatørens udførte kontroller og resultater. Hertil hører også adgang til datamateriale, som anvendes i forbindelse med etablering af tælledata, f.eks. video.

3.

Moviaejet passagertællesystem (Model A)

Movia gennemfører løbende passagertællinger på samtlige buslinjer. Tællingerne foregår som stikprøver, enten med de af Operatørens busser, der er udstyret med passagertælleudstyr (Model A), eller
ved manuelle tællinger, udført af Operatørens chauffører.
3.1

Installation og Prækabling

Krav-ID:

7A.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved installation af Moviaejet tælleudstyr (Model A), skal Operatøren stille de
af Movia ønskede Driftsbusser til rådighed for Movia eller dennes leverandører i ca. 24 timer pr. bus.

Krav-ID:

7A.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal stille busserne til rådighed for installation af tælleudstyr i tilstrækkelig god tid, således at Movia kan installere og teste udstyret inden
Driftsstart.

Bemærk, at passagertælleudstyr kræver én af de 2 specificerede rackhylder i IT-skabet. Se også kravID 7.5.15.
3.2

Driftsfasen

3.2.1

Vedligeholdelse

Krav-ID: 7A.3.3

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Installation, afmontering og løbende vedligeholdelse af tælleudstyr betales
og udføres af Movia med de undtagelser, der er nævnt ovenfor.
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Krav-ID:

7A.3.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal inden for 24 timer holde Tællebusser i Garage til brug for
installation, afmontering, eftersyn eller reparation af tælleudstyr efter anvisning fra Movia eller af en af Movia udpeget servicepartner. Hvis Operatøren
ikke stiller Tællebussen til rådighed i overensstemmelse med Movias anmodning, skal Operatøren betale samtlige omkostninger forbundet med et
forgæves udkald af servicetekniker mv.

3.2.2

Serviceeftersyn

Krav-ID:

7A.3.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal minimum 1 gang årligt stille Tællebusser til rådighed for
Movias gennemførelse af serviceeftersyn af tælleudstyret.

Krav-ID: 7A.3.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia tilrettelægger tidspunkter for serviceeftersyn under hensyntagen til
busdriftens afvikling.

3.2.3

Flytning af tælleudstyr

Krav-ID:

7A.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt en bus, der er udstyret med tælleudstyr, er eller forventes at være
ude af drift i mere end 30 sammenhængende dage, skal Operatøren betale
for flytning af tælleudstyr til en tilsvarende bustype.

Krav-ID:

7A.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis en Tællebus i Kontraktperioden flyttes til en anden Garage eller tages
ud af drift som følge af Operatørens forhold, skal Operatøren betale for udgifter i forbindelse med af- og genmontering af tælleudstyr.

3.2.4

Styring af busserne

Krav-ID:

7A.3.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal i sin styring af Tællebusserne sikre, at alle ture i køreplanen tælles min. 1 gang pr. måned (for hverdagsture) og min. 1 gang pr.
kvartal (for lørdagsture og søn-/helligdagsture).
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Krav-ID: 7A.3.10

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia understøtter Operatørens styring af Tællebussernes kørsel ved at
stille et antal opfølgningsrapporter til rådighed.

3.2.5

Ikke-anvendelige tælledata

Krav-ID:

7A.3.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Af tekniske grunde kan tælledata i visse tilfælde ikke anvendes, selv om turene er blevet kørt som planlagt. I sådanne tilfælde har Operatøren pligt til
at sikre nye tællinger af de relevante ture inden afslutning af en måned/et
kvartal. De manglende tællinger vil fremgå af opfølgningsrapporterne, jf.
krav-ID 7A.3.10.

3.2.6

Øvrige krav

Krav-ID:

7A.3.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal ved anvendelse af Tællebusserne overholde følgende
krav:


Tællebusser må ikke køre de samme ture i køreplanen på præcis
samme dage måned efter måned, da det vil give skævheder i dataindsamlingen, jf. krav-ID 7A.3.9. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål
om dette, bistår Movia med forslag til håndtering.



Tællebusser må ikke anvendes til andre former for kørsel, der ikke
er planlagt eller udbudt af Movia. F.eks. ved nedbrud eller reparationer på metroen eller dele af S-togsnettet eller f.eks. til indøvning
af chauffører/nye linjer.

Krav-ID: 7A.3.13

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia bearbejder data fra Tællebusser og lagrer data i et centralt IT-system. Efter nærmere aftale er Movia forpligtet til at stille indsamlede data til
rådighed for Operatøren, f.eks. som led i samarbejdet om køreplanlægningen. Data vil typisk blive stillet til rådighed i form af foruddefinerede standardrapporter.

Krav-ID:

7A.3.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Tælleudstyret vil løbende blive kontroltalt. I den forbindelse skal Operatø-
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ren vederlagsfrit sikre, at Movias leverandør får adgang til Tællebussen og
tælleudstyret i bussen.
Krav-ID:

7A.3.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Tælleudstyr skal indbygges i bussens IT-skab, jf. kontraktbilag 7, afsnit
5.1.3, samt paneler og over indgangs- og udgangsdøre.

3.3

Manuelle passagertællinger

Krav-ID:

7A.3.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Er der grunde (materielmæssige, betjeningsmæssige eller lignende) til at
visse ture/linjer ikke skal tælles automatisk, har Operatøren pligt til at sikre
manuelle tællinger i stedet. Dette gælder også, selvom en linje er inkluderet
i en udbudsenhed, hvor der er tilknyttet et antal Tællebusser (Model A).
Manuelle tællinger for linjer, der i kontraktbilag 7C er angivet som værende
manuelt talte linjer, afregnes ikke særkilt. Ture/linjer som ikke er omfattet af
det automatiske passagertællesystem, skal i stedet tælles manuelt og for
de ture/linjer gælder følgende regler:
Manuelle tællinger skal som minimum dække 6 hele kalenderuger i løbet af
et år, heraf 4 uger med af- og påstigere opgjort pr. tur, og 2 uger med af- og
påstigere opgjort pr. stoppested pr. tur.
Tællingerne skal foretages i henhold til plan, der leveres af Movia. Movia leverer også en tælleskabelon i Excel-format, hvori Operatøren skal indtaste
tælledata.

Krav-ID:

7A.3.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 14 dage efter en afsluttet tælleuge fremsende de
udfyldte Excel-skemaer, jf. krav-ID 7A.3.16 til Movia.

Krav-ID:

7A.3.18

Movias krav:

Kravtype:

K

En undtagelse fra reglen om automatiske tællinger vurderes af Movia i forbindelse med kontraktindgåelse og løbende ved ændring i køreplanerne.
Operatøren skal indrapportere antallet af tælledage samtidig med aflevering
af tælleskemaerne.
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Krav-ID: 7A.3.19

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis en linje, der hidtil har været talt automatisk, overgår til manuel tælling,
betaler Movia Operatøren kr. 500 pr. tælledag.

Krav-ID:

7A.3.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal samtidig med faktura fremsende opgørelse af gennemførte
tællinger. Afregning sker efter Movias godkendelse og for så vidt muligt i
den efterfølgende måned.

Krav-ID:

7A.3.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Operatøren undlader at sikre gennemførelse af en aftalt passagertælling på udbudsenheder uden Tællebusser, kan Movia lade denne udføre
af tredjemand og modregne udgift hertil over for Operatøren.
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Kontraktbilag 7B – Rejsekortrelaterede krav til busser og Garager

Trafikselskabet Movia
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1.

Indledning

Nærværende kontraktbilag indeholder information til Operatøren om Rejsekortsystem og Rejsekortudstyr. Kontraktbilaget fastsætter desuden de hertil relaterede krav, som Operatøren skal opfylde
under Kontrakten.
2.

Rejsekort – før Driftsstart

2.1

Rejsekort: Installation og Prækabling

Efter klarmelding jf. krav-ID 7.5.4 og 7.5.5 monterer Movia eller Movias IT-leverandør selve Rejsekortudstyret i busserne.
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Krav-ID:

7B.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ansvarlig for tilvejebringelse af kabler til Rejsekortudstyret
og afholder alle udgifter hertil.

ID:

7B.2.2

Kravtype:

MF

Movias forpligtel-

Movia er forpligtet til at levere LVDS (kabel mellem IT-skab og chauf-

se:

førskærm) og antenne (GPS/GPRS/WIFI). Leverancen skal ske før eller i
forbindelse med Prækablingen.

Krav-ID:

7B.2.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal montere kabler, antenne og LVDS-kabel samt bore
nødvendige huller til den videre Installation og afholder alle udgifter hertil, jf. Movias krav til Prækabling i kontraktbilag 7B1.

Krav-ID:

7B.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Movias Installation af Rejsekortudstyr skal kunne foretages på Operatørens Garageanlæg med Rejsekort WLAN. Operatøren skal stille et indendørs spor til rådighed og ligeledes stille busserne til rådighed én dag
pr. bus uden udgift for Movia.
Hvis Installationen som følge af Operatørens forhold må foretages andetsteds, skal Operatøren afholde omkostningerne forbundet med kørsel af busser til andet installationssted.

Krav-ID:

7B.2.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren har behov for at udstyre flere Drifts-, Indskuds- eller
Reservebusser med Rejsekortudstyr jf. krav-ID 7.2.7 afregnes Operatøren 25.000 kr. til installation og afmontering Rejsekortudstyr.

2.2

Garageforhold

Krav-ID:

7B.2.6

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia skal installere trådløst kommunikationsudstyr (WLAN) på hvert
Garageanlæg. Rejsekort WLAN skal bruges til at overføre data mellem
Rejsekortudstyret i busser og det centrale Rejsekortsystem (Synkronisering).
Rejsekort WLAN udstyret på Garagen er Movias ejendom, men når
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Installationen er gennemført, overtager Operatøren ansvaret for Rejsekort WLAN udstyret, herunder også ansvaret for at opretholdeforsikringsdækning.
Forsikringsværdien i 2021 er 100.000 kr. pr. Garage.
Krav-ID:

7B.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 6 måneder før Driftsstart oplyse Movia om Garageanlæggets placering. Dette er af hensyn til bestilling af Rejsekort
WLAN mv.

Krav-ID:

7B.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 14 uger før Driftsstart fremsende følgende tegninger over Garagen til Movia:


Tegning af eksisterende forhold (plantegning)



Tegning af eventuelle ændringer både før Driftsstart og i Kontraktperioden (nye bygninger m.v.)


Krav-ID:

7B.2.9

Movias krav:

Tegning af dækningsområde (hvor busserne skal holde)

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 14 uger før Driftsstart give Movia eller den af
Movia udpegede leverandør fysisk adgang til besigtigelse af Garageanlæg.

Krav-ID:

7B.2.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 30 Hverdage før Driftsstart give Movia eller den
af Movia udpegede leverandør fysisk adgang til at installere Rejsekort
WLAN (router, antenner mv).

Krav-ID:

7B.2.11

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Til brug for Rejsekortudstyret, etablerer Movia en selvstændig MPLSforbindelse på Garagen og opsætter nødvendige antenner til Synkronisering af busser, router og IT-skab. Alle omkostninger til etablering og
drift af denne forbindelse afholdes af Movia.

Krav-ID:

7B.2.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens medvirken i etableringen af MPLS-linjen og Rejsekort
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WLAN på Garagen skal være uden omkostninger for Movia.
Krav-ID:

7B.2.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er fra Kontraktstart ansvarlig for Movias Rejsekort WLAN og
Rejsekortudstyr på hver Garage:


Rejsekort WLAN og router: 1 stk. til rejsekort og 1 stk. til passagertællesystem



Reserveudstyr til rejsekort (hvis der er Depot på Garagen).

Operatøren er derudover ansvarlig for Movias IT-udstyr på hvert driftskontor:

Krav-ID:

7B.2.14

Movias krav:

Beredskabsradio (to transportable radioenheder)

Kravtype:

K

Ønsker Operatøren at ændre på placeringen af Rejsekort WLAN og/eller kommunikationslinjer på Garagen, fx ved ombygning af Garagen
eller ændring af placeringen af busser på Garagen, således at WLANdækningen ikke længere er tilstrækkelig, skal Operatøren afholde alle
udgifter forbundet hermed.
Det er Operatørens ansvar at sikre, at normal drift altid kan opretholdes,
samt at den daglige Synkronisering af busserne i givet fald udføres på
andre Garager med Rejsekort WLAN, hvis der i en periode ikke kan
synkroniseres på den aktuelle Garage.

Krav-ID:

7B.2.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren ønsker at flytte Garagen (ændre den fysiske beliggenhed) i Kontraktperioden, betaler Operatøren for etablering af ny MPLSlinje, antenner mm.
Prisen i 2021 er ca. 100.000 kr., eksklusive eventuelt gravearbejde og
kan i øvrigt variere efter forholdene på stedet.
Flytning af Garageanlæg skal anmeldes til Movia med 6 måneders
skriftligt varsel og gennemføres uden gene for Movia.

Krav-ID:

7B.2.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal ved hver Garage opretholde et Depot med relevante
komponenter til 1.line service.
Depotet skal være sikret med lås eller kode, således at ingen uvedkommende personer kan få adgang.

Side 5 / 11
Trafikselskabet Movia

Dette lager skal være tilgængeligt for Movias serviceleverandør for afhentning og aflevering af fejlramte/reparerede komponenter, døgnet
rundt, alle årets dage. Hvis Garagen ikke er døgnbemandet, skal der
udleveres nøgler eller anden adgangsform til Movias serviceleverandørs
(betroede) medarbejdere.
Krav-ID:

7B.2.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal medvirke til gennemførelse af statusoptællinger af Depotet. Statusoptællinger gennemføres en til to gange årligt på Movias
initiativ.

Krav-ID:

7B.2.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens Depot skal som minimum kunne indeholde komponenter
(kortlæsere og printere) svarende til 10 % af antallet af komponenter,
der er installeret i de busser, der hører til på Garagen.
Da Movia løbende vurderer effektiviteten af denne lagerproces, kan der
ske ændringer i Kontraktperioden.
Ved mindre Garager kan det være nødvendigt at aftale, at reservedelslager deles med en anden Operatørs Garager.

Eksempel
Hvis Garagen har 30 busser med hver 5 kortlæsere, vil det samlede antal kortlæsere i drift være 30 x
5 = 150. Det samlede antal printere i drift vil være 1 x 30 = 30. Depotet skal kunne indeholde 10%
heraf svarende til 15 kortlæsere og 3 printere.
3.

Driftsfasen

3.1

Vejledninger og undervisningsmateriale

Se ”Håndbog for drift af rejsekort” for nærmere instruktion i brug af Rejsekortsystemet på såvel teknisk som administrativt niveau. De fleste af de daglige rutiner samt relevante kontaktoplysninger er
beskrevet i vejledningen.
Krav-ID:

7B.3.1

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia stiller en Håndbog for drift af rejsekort til rådighed på Movias Ekstranet. Movia opdaterer løbende Håndbog for drift af rejsekort.
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Krav-ID:

7B.3.2

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia stiller undervisningsmateriale i anvendelsen af Rejsekortsystemet
til rådighed på Movias Ekstranet. Movia opdaterer løbende undervisningsmaterialet.

3.2

Daglig drift

Krav-ID:

7B.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens daglige driftsansvar omfatter:


Korrekt systemstart (eksempelvis daglig Synkronisering af Rejsekortudstyr på Garagen).



At foretage 1. line service, når fejl konstateres.



At fejlmelde Rejsekortudstyr straks, hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved 1. line service.



At sikre at værkstedspersonale, trafikledere og chauffører kan
betjene og fejlmelde IT-udstyret i overensstemmelse med Movias anvisninger (eksempelvis logge ind, logge ud, valg/accept af
linje/tur) og betjening.

Krav-ID:

7B.3.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at Rejsekortudstyret er fuldt funktionsdygtigt og
holdes i god stand, herunder at det er rengjort og ikke fremstår med
skrammer og ridser. Rengøring skal ske efter Movias anvisninger.

Krav-ID:

7B.3.5

Movias forpligtelse:
Krav-ID:

7B.3.6

Movias krav:

Kravtype:

MF

Movia leverer papirruller til Rejsekortudstyrets printer.
Kravtype:

K

Operatøren har pligt til at sikre, at:


Chaufføren til stadighed under kørslen tilser, at Rejsekortudstyret
fungerer efter hensigten.



Chaufføren logger ind med chauffør-ID og pin-kode og efter endt
vagt logger ud.



Chaufføren vælger korrekt linje og tur.



Chaufføren under kørslen sikrer, at passagerernes check-in og
check-ud kan foregå korrekt, herunder at bussens GPS-positionering er korrekt i forhold til stoppestederne.
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Chaufføren er opmærksom på, at der er papir i printeren, herunder tilstrækkeligt papir til rådighed i bussen. (Der må ikke anvendes andet papir, end det af Movia udleverede).

3.3

Synkronisering

Krav-ID:

7B.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at alle Driftsbusser dagligt synkroniserer og udveksler data med det Rejsekortsystemet.
Af hensyn til passagerernes optankninger på rejsekortet, skal Synkronisering ske om morgenen, inden bussen sendes i drift. Af hensyn til
chaufførernes afregning af dagens kontantsalg, bør Synkronisering ligeledes ske om aftenen, når bussen er kommet retur til Garagen.

Synkronisering af busserne sker automatisk ved nedlukning og opstart forudsat at den af Movia oplyste procedure følges.
I forbindelse med den daglige Synkronisering, skal Operatøren være opmærksom på, at Rejsekortudstyret bliver langsommere ved lave temperaturer. Ved minus 10 grader udsætter en termo-føler
starten af udstyret indtil det har varmet sig selv så meget op (15-20 minutter), og det kan fungere
optimalt.
Krav-ID:

7B.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal straks underrette Movia, hvis en bus pga. fejl i bussen
må tages ud af drift og ikke kan synkroniseres på Garagen. Movia vil da
sikre aflæsning af bussens data på anden vis.

ID:

7B.3.9

Kravtype:

MF

Movias forpligtel-

Hvis Operatøren ønsker at overdrage busser med eksisterende Rejse-

se:

kortudstyr (fx til anden Garage), skal der udføres en om-konfigurering af
udstyret. Movia gennemfører uden omkostning for Operatøren den praktiske om-konfigurering af udstyret og skal varsles minimum 10 Hverdage
forinden. Om-konfigurering skal ske på et Garageanlæg, der er udstyret
med Rejsekort WLAN.
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3.4

Fejlmelding

Krav-ID:

7B.3.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved fejl på enkelt(e) kortlæser(e), som ikke er kortlæser 1, skal Operatøren sikre, at check-ind og check-ud er muligt på de tilbageværende
kortlæsere.
Operatøren skal samtidig sikre hensigtsmæssig information til passagererne om de begrænsede muligheder for billettering.
Defekt kortlæser skal udskiftes inden næste driftsdøgns start.

Krav-ID:

7B.3.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved fejl på Rejsekortudstyret, der medfører, at der IKKE kan billetteres,
må bussen ikke anvendes i driften.
Hvis fejlen opstår, mens bussen er i drift, skal Operatøren udbedre fejlen eller indsætte Reservebus snarest og senest, efter 1 time på A-buslinjer og efter 3 timer ved andre typer af buslinjer.
Operatøren kan søge dispensation til at anvende bussen i driften. Dispensationen gælder 3 timer fra søgningstidspunktet. Der kan max. søges dispensation på samme busnummer for samme underkategori 1
gang pr. løbende 72 timer og max. 8 gange pr. løbende 5 uger.

Dispensation og fejlmelding til Movia er ikke det samme. Hvis fejlen ikke kan udbedres ved 1. linje
service skal bussen ydermere fejlmeldes til Movia, jf. ovenstående.
Krav-ID:

7B.3.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal straks reagere ved konstatering af fejl på udstyret.
Dette gøres ved (i nævnte rækkefølge) at:


Yde 1st line service, der indebærer, at Rejsekortudstyret eller
den enkelte enhed genstartes og/eller om nødvendigt udskiftes
(gælder kun kortlæsere og printere) med udstyr fra Depotet.



Hvis en udskiftning ikke skønnes at være relevant, eller hvis
fejlen ikke afhjælpes ved udskiftningen, skal den defekte enhed
sættes tilbage i bussen som derefter fejlmeldes til Movia via Ekstranettet.
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Krav-ID:

7B.3.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis en enhed skiftes pga. hærværk, er det vigtigt, at det registreres, at
der er tale om hærværk allerede ved fejlmeldingen. Meldinger som skyldes hærværk skal ledsages af foto af enheden.

Krav-ID:

7B.3.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren har medmindre andet aftales, pligt til at stille fejlmeldte busser omkostningsfrit til rådighed for reparation. Bussen stilles til rådighed
for reparation i tre sammenhængende timer mellem kl. 06:00 og 21:00
på en Garage med Rejsekort WLAN.

Krav-ID:

7B.3.15

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia sikrer, at fejlmeldte busser bliver repareret indenfor 3 timer efter
det af Operatøren angivne rådighedstidspunkt.
Movias reparatør arbejder således indtil kl. 21.00 på alle Hverdage.

Krav-ID:

7B.3.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal afholde Movias udgifter, der er en følge af Operatørens
ukorrekte fejlmeldinger eller manglende overholdelse af reparationstidspunkter samt for udgifter, der er en følge af Operatørens fejlagtige betjening af Rejsekortudstyret.
Operatøren vil af Movia blive viderefaktureret for ovenstående udgifter.

3.5

Test og service

Krav-ID:

7B.3.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på Movias anmodning stille busser til rådighed for test
og service i maksimalt 3 timer i dagtimerne (kl. 9 - 15) på Hverdage 2
gange om året. Test skal kunne gennemføres på Operatørens Garageanlæg med rejsekort WLAN.

Krav-ID:

7B.3.18

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia eller Movias leverandør skal med minimum 30 dages varsel
orientere Operatøren om planlagt test og service.
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3.6

Oprettelse i Rejsekortsystemet

Krav-ID:

7B.3.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at alle chauffører/øvrigt personale er oprettet i
Rejsekortsystemet og tildelt chauffør-log ind og pin-kode og tilse, at
disse ikke er udløbet. Dette forudsætter, at Operatøren har en fungerende internetforbindelse på stedet, hvilket derfor er et krav.

Krav-ID:

7B.3.20

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia opretter Operatørens administrative personale som brugere i
Back Office, således at Operatørens administrative personale får adgang til Back Offices brugeradministrationsmodul og derved kan oprette
og redigere chauffører og supervisors (Operatøren oplyser, hvilke personer der skal have adgang til Back Office).

3.7

Rapporter

Krav-ID:

7B.3.21

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia sikrer, at Operatøren modtager udtræk af rapporter vedrørende
chaufførers salg af kontantbilletter i et i forvejen aftalt filformat. Fremsendelse skal ske 1 gang om dagen for det foregående døgn.
Ønsker Movia at ændre filformatet, skal Movia kompensere Operatørens dokumenterede ekstraomkostninger, der måtte være en følge
heraf.
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Kontraktbilag 7C – Realtidssystem (RPS) - Model B

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

1.

Realtidssystem (RPS) ........................................................................................................................2

Realtidssystem (RPS)

Realtidssystemet (RPS) sender data om bussens position, linje og tur samt et tidsstempel til
Movia. Disse data bruges blandt andet til generering af information om forventet ankomsttid til
stoppesteder i Movias passagervendte kanaler (prognose) samt styring af signalanlæg for bedre
fremkommelighed igennem visse signalregulerede kryds. Systemet bruges også til dokumentation af gennemførte ture, jf. Kontraktens afsnit 14 samt som dokumentation for Servicegrad, jf.
kontraktbilag 8, afsnit 4.
Krav-ID:

7C.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal etablere en teknisk løsning, som sikrer, at der for alle busser sendes positionsrapporter til RPS.

Krav-ID:

7C.1.2

Movias krav:

Kravtype:

K

RPS udstyr i busserne og Operatørens tekniske løsning skal være i overensstemmelse med kravene i kontraktbilag 7C1.

Krav-ID:

7C.1.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan én gang årligt gennemføre mindre ændringer af kontraktbilag
7C1 der kan medføre, at Operatøren skal foretage tilpasning af dennes
software.
Operatøren skal udføre rettelser og vedligeholdelse i mindre omfang, og
udrulle sådanne ændringer med virkning fra den af Parterne aftalte dato.

Krav-ID: 7C.1.4

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia skal varsle ændringer i kontraktbilag 7C1 med mindst 3 måneder.

Realtids-funktionaliteten kan integreres med andre systemer. Det er i denne situation ikke et
krav, at RPS har en dedikeret betjeningsskærm, antenne mv.
Krav-ID:

7C.1.5

Movias krav:

Kravtype:
Såfremt Operatøren vælger at implementere rejsekort integration omtalt i
kontraktbilag 7C1 skal chaufføren kunne logge korrekt på ture i både
RPS og Rejsekortsystemet, uanset at integrationen eller delelementer
heraf måtte være ude af drift eller fejlbehæftede.
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Krav-ID:

7C.1.6

Movias krav:

Kravtype:
RPS udstyr i bussen skal være indrettet således, at chaufføren kan vælge
tur og foretage andre betjeningshandlinger (herunder f.eks. indstille skilte
manuelt ved udfald i internetforbindelse). Dette skal også være muligt
selvom RPS udstyret måtte være integreret med andre af bussens installationer.

Krav-ID:

7C.1.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal dagligt overvåge og føre tilsyn med, at RPS fungerer
fejlfrit. Konstateres der fejl eller indikationer på fejl, er det Operatørens
pligt hurtigst muligt - og senest når bussen er tilbage på Garageanlægget
- at udbedre fejl, herunder evt. at udskifte fejlramt udstyr.

Krav-ID:

7C.1.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal indmelde fejl til Movia med fejlbeskrivelse, konsekvens
af fejlen og angivelse af, hvornår fejlen forventes udbedret. Når fejlen er
udbedret, skal Operatøren afmelde fejlen til Movia.

Proces for indmelding af fejl er tilgængeligt på ekstranet.moviatrafik.dk under "Vejledninger"/"RPS
materiale".
Krav-ID:

7C.1.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Før påbegyndelse af ny tur skal chaufførerne, ved at vælge korrekt linje og
tur (f.eks. ved at logge på- eller acceptere en tur), sikre, at RPS sender
korrekte data, således at systemet fungerer efter hensigten.

Movias krav til RPS pålogning og dataleverance er udtrykt i tre servicemål:


Tur-accept



Positionsdækning



Positionskvalitet

Tur-accept er udtryk for, at der er sket en pålogning fra Operatørens system til RPS.
Positionsdækning udtrykker, hvor stor en andel positionsmeddelelser, Movia har modtaget ud af
det forventede antal positionsmeddelelser.
Positionskvalitet udtrykker hvor stor en andel af de modtagne positionsmeddelelser, der er korrekt
formaterede og med korrekt indhold, bl.a. hvor stedsbestemmelsen refererer til en sandsynlig position på et sandsynligt tidspunkt.
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Krav-ID:

7C.1.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Tur-accept: Andelen af korrekt påloggede ture skal være mindst 98 % af
det samlede antal forventede ture.

Krav-ID:

7C.1.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Positionsdækning: Operatørens udstyr skal levere en positionsmeddelelse pr. sekund pr. bus, og minimum 98% af disse skal modtages i
Movias RPS, dog betragtes en enkelt manglende position (et enkelt
sekund) ikke som et udfald/en mangel.

Krav-ID:

7.C.1.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Positionskvalitet: Minimum 98 % af de modtagne positionsmeddelelser
skal være korrekt formaterede og med korrekt indhold.

Krav-ID:

7C.1.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Uanset at mængden af fejlbehæftede rapporter måtte udgøre mindre end
2 % af det samlede antal positioner, skal Operatøren indenfor rimelig tid
rette fejl, som medfører gentagne tilfælde af ukorrekt positionsindhold.
(F.eks. gentagne meddelelser med ukorrekt position uden samtidig indikation af at positionsfix er invalidt.)

Krav-ID:

7C.1.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren tilbydes adgang til en klient (CMT-klienten), der kan anvendes af Operatøren til flere forskellige ting, herunder til driftsstyring.
Movia kan når som helst, med et varsel på 6 måneder, ændre på eller
trække CMT-klienten tilbage uden at tilbyde Operatøren tilsvarende funktionalitet til brug for Operatørens driftsstyring eller nogen form for kompensation.
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Kontraktbilag 7D – Datalogning for Emissionsfri busser

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Logning af kørsels- og batteridata......................................................................................................2

1.1

Generelt..............................................................................................................................................2

1.2

Ændring af dataparametre .................................................................................................................3

1.3

Aflevering af automatisk logget data ..................................................................................................4

1.4
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2.

Registrering af energiforbrug på Garageanlæg..................................................................................4

3.

Registrering af data for el- og brintbussernes drift .............................................................................5

3.1

Registrering af elforbrug ved opladning af Emissionsfri busser .........................................................5

3.2

Registrering af brintforbrug ved tankning af brintbusser ....................................................................5

4.

Deling af data .....................................................................................................................................5

5.

Offentliggørelse af data ......................................................................................................................5

6.

Angivelse af Operatørens investeringer .............................................................................................6

1.

Logning af kørsels- og batteridata

1.1

Generelt

Krav-ID:

7D.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at der for alle el- og brintbusser automatisk logges
data hvert sekund (1Hz).
Data skal logges for følgende dataparametre:
GPS data indhold


DateTime: Dato og tidspunkt med sekunders granularitet i UTC jf.
ISO 8601



VehicleId: 4-cifret busnummer



Latitude: Breddegrad af position i WGS84



Longitude: Længdegrad af position i WGS84



Speed: Hastighed i km/t



DriverId: Unikt Chauffør ID



Direction: Kompasretning i grader [0-360[, hvor 0 indikerer nord,
med omløb i urets retning.



GPS kvalitetsparameter: HDOP-værdi

CAN data indhold


StateOfCharge: State of Charge (0 – 100%). For brintbusser angiSide 2 / 6
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ves i stedet tankens indhold af brint i kg H2 med 3 decimalers præcision.


Consumption: Nuværende energiforbrug, hvor mange Wh (med Wh
præcision) brugt det sidste sekund. For brintbusser angives i stedet
forbruget af brint som gram H2, brugt det sidste sekund (med gram
H2 præcision).



TotalConsumption: Totalt energiforbrug, hvor mange kWh der er
brugt af køretøj i hele dens levetid (med kWh præcision). For brintbusser angives i stedet totalt forbrug af brint som kg H2 i hele bussens levetid (med kg H2 præcision).



TotalDistance: Totalt km tilbagelagt køretøjets levetid i km.



TotalRegenerativeEnergy: Regenerativ energi (bremse energi) i køretøjets levetid i kWh (med kWh præcision).



SecondaryConsumption: Energiforbrug til andet end fremdrift f.eks.
kabinevarme i køretøjets levetid i kWh/H2



Såfremt der findes CAN data herfor, logges også forbrug af brændstof til bussens fyr (f.eks. syntetisk biodiesel til dieselvarmer)

Krav-ID:

7D.1.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan dispensere for logning af enkelte dataparametre, jf. krav-ID
7D.1.1.
I så fald skal felterne undlades ved indsendelse eller sættes til null.
Eventuel dispensation for logning af dataparametre kan kun opnås ved
skriftlig aftales med Movia.

1.2

Ændring af dataparametre

Krav-ID:

7D.1.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan én gang årligt gennemføre ændringer i de efterspurgte data
og/eller formater, jf. krav-ID 7D.1.1., der kan medføre tilpasning i Operatørens software.
Operatøren skal uden yderligere vederlag udføre rettelser og vedligeholdelse i mindre omfang (f.eks. ændring af navngivning af variable, udfylde ny
variable med en tom værdi som er indført til understøttelse af fremtidige
udbud, opdatering af API-nøgle) og udrulle sådanne ændringer med virkning fra den af Movia angivne dato.

Krav-ID:

7D.1.4

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Movia varsler ændringer, som angivet i krav-ID 7D.1.3, med mindst 3 måneder.
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1.3

Aflevering af automatisk logget data

Krav-ID:

7D.1.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal aflevere de i krav-ID 7D.1.1 nævnte data til Movias RESTbaseret Web Service senest 24 timer efter logningen er foretaget.
Det er både muligt at aflevere i realtid/nær-realtid (online), eller i form af
større batch ad gangen (offline).
Operatøren skal levere data på følgende endpoint (produktion):
https://vehicle-consumption.ws.moviatrafik.dk
Operatørens integration kan testes på Movias dev-endpoint (test):
https://vehicle-consumption.ws-dev.moviatrafik.dk
Movia har lavet en formel specifikation, som er tilgængelig på: https://vehicle-consumption.ws.moviatrafik.dk/swagger/v1/swagger.json
Movia kan ændre hvortil data skal leveres.

Krav-ID:

7D.1.6

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Movia fremsender API-nøgler til Operatøren. Der sendes én API-nøgle for
endpoint (produktion) og én API-nøgle for dev-endpoint (test).
Movia informerer Operatøren i tilfælde af ændring af endpoint.

1.4

Backup af automatisk logget data

Krav-ID:

7D.1.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre backup af logget data i 365 dage fra tidspunktet for
logning.

2.

Registrering af energiforbrug på Garageanlæg

Krav-ID:

7D.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal gennem hele Kontraktperioden indsamle data for alle
Emissionsfri busser. Operatøren skal som minimum registrere følgende:


Nedbrud og årsag til nedbrud



Forbrug af brændstof til bussens fyr (f.eks. syntetisk biodiesel til dieselvarmer) opgjort per tankning per bus

Krav-ID:

7D.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på Movias anmodning dele data nævnt i krav-ID 7D.2.1
med Movia i elektronisk form.
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3.

Registrering af data for el- og brintbussernes drift

3.1

Registrering af elforbrug ved opladning af Emissionsfri busser

Krav-ID:

7D.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på timebasis registrere samlet elforbrug til opladning af
Emissionsfri busser på Garageanlægget.
Måling af energiforbruget skal omfatte eventuelt tab i ladestationen.

Krav-ID:

7D.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia skal til enhver tid have adgang til dataudtræk for energiforbruget, jf.
krav-ID 7D.3.1, i form af en csv-fil eller xlsx-fil.

3.2

Registrering af brintforbrug ved tankning af brintbusser

Krav-ID:

7D.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal registrere samlet forbrug af brint, som påfyldes brintbusser.
Brintforbruget skal opgøres som kg H2 per bus per påfyldning.

Krav-ID:

7D.3.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia skal til enhver tid have adgang til dataudtræk for brintforbruget, jf.
krav-ID 7D.3.3, i form af en csv-fil eller xlsx-fil.

4.

Deling af data

Krav-ID:

7D.4.1

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Movia må ikke uden aftale med Operatøren dele data, som Movia har modtaget i henhold til nærværende kontraktbilag, med tredjepart.
Hvis Movia efter aftale med Operatøren deler data med tredjepart, skal
Movia sikre, at modtageren behandler data fortroligt og underskriver en
Non-Disclosure Agreement.

5.

Offentliggørelse af data

Krav-ID:

7D.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan uden Operatørens samtykke offentliggøre analyser, der er baseret på data, som Movia har modtaget i henhold til nærværende kontraktbilag.

Data vil i sådanne analyser fremstå i en forarbejdet og aggregeret form.
Eksempler på analyser, som Movia ønsker at gennemføre, er:


Gennemsnitligt energiforbrug per linje
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6.



Gennemsnitligt energiforbrug fordelt per måned



Energiforbrug som funktion af udetemperatur



Chaufførafhængigt energiforbrug



Opdeling af energiforbrug til fremdrift, kabineopvarmning mv.
Angivelse af Operatørens investeringer

Krav-ID:

7D.6.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest i forbindelse med levering af Emissionsfri busser
informere Movia om Operatørens samlede investeringer i henholdsvis busmateriel, tank-/ladeinfrastruktur og Garageanlæg.

Krav-ID:

7D.6.2

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Movia skal behandle de af Operatøren leverede informationer om Operatørens investeringer, jf. krav-ID 7D.6.1, som fortrolige.
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6.

Kontraktforlængelse .........................................................................................................................28
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1.

Indledning

Movia ønsker at levere et godt produkt, der lever op til passagerernes og ejernes forventninger. Movia måler og følger derfor løbende op på den af Operatøren leverede kvalitet og arbejder kontinuerligt på, at der sker positiv udvikling af kvaliteten i busproduktet.
Krav-ID:

8.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Den af Operatøren leverede kvalitet vurderes på baggrund af følgende tre
kvalitetselementer:
1. Passagertilfredshed
2. Servicegrad
3. Kvalitetsbrister

De tre kvalitetselementer er nærmere beskrevet i afsnit 3 (Passagertilfredshed), 4 (Servicegrad) og 5 (Kvalitetsbrister) nedenfor.
Operatøren pålægges bod/bonus afhængig af den af Operatøren leverede kvalitet inden for
kvalitetselementet ”passagertilfredshed” (passagertilfredshedsbod/-bonus), jf. afsnit 3 nedenfor.
Operatøren pålægges endvidere bod afhængig af den af Operatøren leverede kvalitet inden
for kvalitetselementet ”Kvalitetsbrister”, jf. afsnit 5 nedenfor.
Den af Operatøren leverede kvalitet inden for de tre kvalitetselementer (Passagertilfredshed,
Servicegrad og Kvalitetsbrister), har betydning for Operatørens mulighed for at få forlænget
Kontrakten, jf. afsnit 6 nedenfor.
Operatøren kan i øvrigt pålægges bod i henhold til kontraktbilag 14A.
Krav-ID:

8.1.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal udpege en kvalitetsansvarlig, der skal være Movias kontaktperson i relation til alle kvalitetsspørgsmål.
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2.

Måleperiode

Krav-ID:

8.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia vurderer den af Operatøren leverede kvalitet i følgende Måleperioder:
Udbudsenheder med Driftsstart 15. oktober 2023 og 10. december 2023:
1. 01.01.2024 – 31.12.2024
2. 01.01.2025 – 31.12.2025
3. Osv.
Udbudsenheder med Driftsstart 11. februar 2024 og 24. marts 2024:
1. 01.07.2024 – 30.06.2025
2. 01.07.2025 – 30.06.2026
3.

Osv.

Krav- ID: 8.2.2

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

For udbudsenheder med Måleperiode 01.01 - 31.12 kommunikeres resultatet senest 1. marts det efterfølgende kalenderår.
For udbudsenheder med Måleperiode 01.07 - 30.06 kommunikeres resultatet senest 1. september i samme kalenderår, som perioden ophører.

Krav- ID: 8.2.3

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia skal løbende stille resultaterne af passagertilfredshedsmålingerne, jf.
afsnit 3 nedenfor elektronisk til rådighed for Operatøren.
Movia er ikke forpligtet til at stille data til rådighed i et bestemt format.

3.

Passagertilfredshed

3.1

Generelt

Movia gennemfører passagertilfredshedsmålinger blandt et udsnit af passagererne med
henblik på at måle passagerernes oplevelse af den kvalitet, Operatøren leverer i driften.
Operatøren kan på baggrund af resultatet af passagertilfredshedsmålingerne tildeles bonus
eller pålægges bod som nærmere beskrevet i nærværende afsnit 3.
Krav-ID:

8.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagerernes oplevelse af kvaliteten af driften måles via passagertilfredshedsmålinger, der udgøres af en række spørgsmål, som stilles til et udsnit
af passagererne.

Krav-ID:

8.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertilfredsmålingerne gennemføres med udgangspunkt i følgende 6
Målepunkter:
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Begrænsning af støj



Overholdelse af køreplan



Chaufførens kørsel



Chaufførens service og fremtræden



Indvendig stand



Indeklima

Resultatet af passagertilfredsmålingerne opgøres som et Passagertilfredshedsindeks.
Ud over spørgsmål relateret til de 6 Målepunkter, stilles passagererne en række øvrige, ikkeoperatørrelaterede spørgsmål med henblik på at give Movia et bedre billede af passagerens
tilfredshed med hele busproduktet. Disse har ikke betydning for Operatørens Passagertilfredsindeks eller opfyldelse af Kontrakten i øvrigt.
Movia kommunikerer resultatet af passagertilfredshedsmålingerne til Operatøren som anført
i afsnit 2 ovenfor.
Krav-ID:

8.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal levere en Passagertilfredshed på mindst 648 pr. udbudsenhed pr. Måleperiode. Passagertilfredsheden opgøres som beskrevet i
afsnit 3.4 nedenfor.

3.2

Måleomfang

Krav-ID: 8.3.4

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er alene forpligtet til at sikre, at passagertilfredshedsmålingerne er
egnede til at vurdere kvaliteten af Operatørens kørsel på et overordnet
årsniveau pr. udbudsenhed.

Krav-ID: 8.3.5

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia skal sikre, at passagertilfredshedsmålinger som minimum omfatter
275 besvarelser pr. udbudsenhed 1-12 pr. Måleperiode, jf. krav-ID 8.2.1.

Én besvarelse udgøres af en passagers stillingtagen til samtlige 6 Målepunkter. Besvarelsen kan
indeholde svaret ”ved ikke”.
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3.3

Måletidspunkt

Krav-ID: 8.3.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Passagertilfredsmålingerne foretages løbende, og fordeles jævnt over Måleperioden, jf. krav-ID 8.2.1. Passagertilfredsmålingerne gennemføres under hensyn til den planlagte kørsel.
Der måles som udgangspunkt på alle tidspunkter af døgnet og på alle dage.
Målingerne er dog fordelt forholdsmæssigt på baggrund af Køreplantimerne, dvs. at der foretages flest målinger i myldretider og på øvrige tidspunkter, hvor der er flest passagerer i busserne.

Den specifikke planlægning samt udførelse af passagertilfredsmålingerne foretages af Movia
eller en af Movia udvalgt samarbejdspartner.
3.3.1

Kontraktperioden efter sidste fulde Måleperiode

Krav-ID: 8.3.7

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis den sidste del af Kontraktperioden – fra den sidste Måleperiode og
frem til kontraktudløb – er længere end 6 måneder, vil Passagertilfredshedsindekset blive opgjort på baggrund af den forkortede Måleperiode.
Antallet af besvarelser, der indgår i passagertilfredshedsmålingerne for den
forkortede Måleperiode kan være forholdsmæssigt lavere end 275/200
besvarelser per udbudsenhed – dog minimum 140/100 besvarelser.

Krav-ID: 8.3.8

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Er den sidste del af Kontraktperioden – fra den sidste fulde Måleperiode og
frem til kontraktudløb – kortere end 6 måneder, vil denne periode blive lagt
til den sidste Måleperiode, således at Måleperioden kan blive op til 18 måneder. Antallet af besvarelser, der indgår i passagertilfredsmålingerne for
den forlængede Måleperiode vil blive forøget med i gennemsnit ca. 5-10
besvarelser pr. måned ud over de 275/200 besvarelser.

Krav-ID: 8.3.9

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Resultatet for den sidste samlede Måleperiode (op til 18 måneder) vil foreligge ca. 8 uger efter kontraktudløb.

3.4

Opgørelse af Passagertilfredshedsindeks

Krav-ID:

8.3.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertilfredshedsindekset opgøres pr. udbudsenhed pr. Måleperiode.
Passagertilfredshedsindekset opgøres på baggrund af de 6 Målepunkter,
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der er beskrevet i krav-ID 8.3.2.
Krav-ID:

8.3.11

Movias krav:

Kravtype: K
For hvert Målepunkt har Movia fastsat en Vigtighed af Målepunktet, der
illustrerer Målepunkternes indbyrdes prioritet.
Vigtigheden fastsættes for en periode på op til 4 år, idet Movia hvert 4. år
gennemfører en analyse for at fastlægge passagerernes vurdering af Målepunkternes indbyrdes prioritet. På baggrund heraf justeres Vigtigheden.
Movia kan således ændre Målepunkternes Vigtighed i løbet af Kontraktperioden.
Målepunkternes Vigtighed fra Driftsstart fremgår af krav-ID 8.3.12.

Analysen af Målepunkternes Vigtighed gennemføres næste gang i 2027. Vigtigheden ændres således med virkning fra 2028.
Krav-ID:

8.3.12

Kravtype:

K

Movias krav:
Målepunkt
Begrænsning af

Vigtighed (v)
støj*1

1,46

Overholdelse af køreplan

1,93

Chaufførens kørsel

1,83

Chaufførens service og fremtræden*2

1,31

Indvendig stand

2,22

Indeklima
1,25
*1 Passageren gøres opmærksom på, at spørgsmålet vedrører bussens
støj, ikke medpassagerernes.
*2 På linjer med Frit-Flow registreres besvarelser fra passagerer, der ikke
har haft kontakt med chaufføren, særskilt og som ”ved ikke”.

Krav-ID:

8.3.13

Movias krav:

Kravtype:

K

For hvert af de 6 Målepunkter, angiver passagererne, som deltager i passagertilfredshedsmålingerne, tilfredsheden på en skala fra 1-5, der efterfølgende ”oversættes” til de nedenfor angivne værdier, som indgår i beregningen
af Operatørens Passagertilfredshedsindeks:
Udsagn (u)

Værdi i passagertilfredshedssystemet

5. Meget tilfreds

100,00

4. Tilfreds

75,00

3. Både/og

50,00
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2. Utilfreds

25,00

1. Meget utilfreds

0,00

”Ved ikke” svar eller ikke-besvarede spørgsmål medregnes ikke i det samlede Passagertilfredshedsindeks.
Krav-ID:

8.3.14

Movias krav:

Kravtype:

K

For hvert svar beregnes et bidrag til Målepunktets resultat – Sum af vægtede svar (t) på baggrund af antallet af svar i hver kategori (Meget tilfreds,
tilfreds, ……)
𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑓 𝑣æ𝑔𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑣𝑎𝑟 (𝑡) = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑟. 𝑢𝑑𝑠𝑎𝑔𝑛 (𝑢) ⋅ 𝑉æ𝑟𝑑𝑖

Krav-ID:

8.3.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertilfredsheden (p) for hvert Målepunkt beregnes ved brug af nedenstående formel og udtrykkes i point med 1 decimal (tilfredshedspoint):
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 (𝑝) =

𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑓 𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑣𝑎𝑟 (𝑡)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑣𝑎𝑟 (𝑛)

Eksempel
Passagertilfredshed (p)

Antal

Vægt

Sum af vægtede

svar (n)

svar (t)

Meget tilfreds

33

100,0

3.300,0

Tilfreds

50

75,0

3.750,0

Både/og

10

50,0

500,0

Utilfreds

5

25,0

125,0

Meget utilfreds

2

0,0

0,0

Ved ikke

4

-

-

Total ekskl. ”Ved ikke”

100

7.675,0

Passagertilfredsheden (p) på Målepunktet er herefter:
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 (𝑝) =

7.675,0
= 76,8
100
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Krav-ID:

8.3.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertilfredshedsindekset fremkommer ved at multiplicere passagertilfredsheden (p) med Vigtigheden (v) for hvert Målepunkt, der herefter alle
summeres og afrundes til 1 decimal.

I nedenstående eksempel illustreres, hvorledes det samlede Passagertilfredshedsindeks opgøres.
Der er i eksemplet anvendt samme passagertilfredshed for de enkelte Målepunkter, men i praksis
vil der formentlig opnås forskellig passagertilfredshed, idet antallet af f.eks. meget tilfredse og tilfredse besvarelser varierer pr. Målepunkt.
Eksempel
Målepunkt

Passagertilfredshed

Vigtighed (v)

(p)

Bidrag til passagertilfredsindeks (p * v)

Begrænsning af støj

76,3

1,46

111,4

Overholdelse af køreplan

76,3

1,93

147,3

Chaufførens kørsel

76,3

1,83

139,6

Chaufførens service og fremtræ-

76,3

1,31

100

Indvendig stand

76,3

2,22

169,4

Indeklima

76,3

1,25

95,4

den

Passagertilfredshedsindeks
3.5

763

Nulstilling af Målepunkt(er)

Krav-ID:

8.3.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan efter anmodning fra Operatøren ”nulstille” et eller flere Målepunkter i en periode, som følge af uforudsete forhold uden for Operatørens kontrol, og som har haft væsentlig indflydelse på Operatørens leverede kvalitet
inden for et eller flere Målepunkter. Der kan alene ske nulstilling af Målepunkter i ekstraordinære tilfælde, som Operatøren ikke havde kendskab til
ved tilbudsafgivelse, Der kan ikke ske nulstilling som følge af almindelige
driftsmæssige forstyrrelser, som eksempelvis almindeligt forekommende
vejarbejde og events.
Nulstilling af et eller flere Målepunkter medfører, at besvarelser i den pågældende periode, hvor Målepunktet/Målepunkterne er nulstillet, ikke indgår i
beregningen af Passagertilfredshedsindekset, hvilket kan medføre et lavere
antal besvarelser på et Målepunkt end ellers krævet.
Resultatet af Passagertilfredshedsindekset som følge af nulstillingen anvendes både i den løbende drift ved beregning af passagertilfredshedsbonus
og-bod jf. afsnit 3.6 nedenfor og ved vurdering af kontraktforlængelse jf.
Side 9 / 31

Trafikselskabet Movia

Kontraktens afsnit 7 og afsnit 6 nedenfor.
Krav-ID:

8.3.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal skriftligt fremsende anmodning om nulstilling af Målepunkt
til Movia indeholdende en nærmere beskrivelse samt dokumentation af
forholdet, der begrunder anmodningen.
Anmodning skal fremsendes senest 10 dage efter den dato, hvor forholdet,
der begrunder anmodningen, er påbegyndt eller Operatøren er blevet bekendt eller burde være blevet bekendt med forholdet, dog senest 4 måneder efter forholdet er indtrådt.
Movia kan med et passende varsel ændre måden, hvorpå anmodning om
nulstilling skal ske.

Eksempel:
Operatøren for linje 999 søger om nulstilling for en uforudset situation, som beskrevet i krav-ID
8.3.17 og 8.3.18 på Målepunkterne ”overholdelse af køreplan” og ”støj” i tidsrummet kl. 9-10 den
pågældende dag. Der er i dette tidsrum gennemført 5 besvarelser på linje 999. Movia efterkommer
Operatørens anmodning og fjerner derefter de 5 besvarelser på Målepunktet ”overholdelse af køreplan” og Målepunktet ”støj”. Dermed indgår de 5 besvarelser på de to Målepunkter ikke i beregningen af Passagertilfredshedsindekset.
3.6

Passagertilfredshedsbonus og -bod

3.6.1

Generelt

Krav-ID:

8.3.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Opnår Operatøren et Passagertilfredshedsindeks på 748 eller derover, er
Operatøren berettiget til en årlig passagertilfredshedsbonus, der udbetales
sammen med Movias vederlag til Operatøren.
Opnår Operatøren et Passagertilfredshedsindeks på mindre end 748 i
Måleperioden, pålægges Operatøren en passagertilfredsbod, der modregnes i Movias vederlag til Operatøren.

Krav-ID:

8.3.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertilfredshedsbonus og -bod beregnes pr. udbudsenhed på baggrund af passagertilfredshedsmålingerne i Måleperioden. Jf. krav-ID 8.2.1,
8.3.6 og 8.3.7.
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3.6.2

Beregning af passagertilfredshedsbonus

Krav-ID:

8.3.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertilfredshedsbonus beregnes efter følgende formel:
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑠𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑢𝑚 ⋅ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 ⋅ 𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒
hvor


Kontraktenhedssummen = Operatørens betaling for kørsel i Måleperioden ekskl. Movias eventuelle ekstraordinære udbetalinger til
Operatøren, som ikke er hjemlet i Kontrakten.



Resultat = Det af Operatøren opnåede Passagertilfredshedsindeks fratrukket 748



Bonusraten = En variabel rate, der afhænger af Passagertilfredshedsindekset: Bonusraten er fastsat til:
o

0,0326% for den del af Operatørens opnåede Passagertilfredshedsindeks, som er 748 eller derover, men mindre
end eller lig med 791: (1,4% passagertilfredshedsbonus
divideret med 43 point).

o

0,0072% for den del af Operatørens opnåede Passagertilfredshedsindeks, som er større end 791: (1,5% passagertilfredshedsbod divideret med 209 point)

Eksempel 1
Kontraktenhedssummen for en Operatør er et år 24 mio. kr. Det opnåede Passagertilfredshedsindeks er 755. Beregningen af passagertilfredshedsbonussen vil være som følger:
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑠𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 = 24.000.000 ⋅ (755 ‒ 748) ⋅ 0,0326% = 54.768
Eksempel 2
Kontraktenhedssummen for en Operatør er et år 24 mio. kr. Det opnåede Passagertilfredshedsindeks er 795. Beregningen af passagertilfredshedsbonussen vil være som følger:
Passagertilfredshedsbonus for intervallet 748-791:
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑠𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 = 24.000.000 ⋅ (791 ‒ 748) ⋅ 0,0326% = 336.432
Passagertilfredshedsbonus for intervallet 791-795
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𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑠𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 = 24.000.000 ⋅ (795 ‒ 791) ⋅ 0,0072% = 6.912
Passagertilfredshedsbonus i alt
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑠𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 = 336.432 + 6.912 = 343.344
3.6.3

Beregning af passagertilfredshedsbod

Krav-ID:

8.3.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Operatørens opnåede Passagertilfredshedsindeks er mindre end
748, beregnes passagertilfredshedsboden af Kontraktenhedssummen på
udbudsenheden. Passagertilfredshedsboden beregnes med 0,0650% per
point under de 748.
Passagertilfredshedsboden beregnes efter følgende formel:
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑠𝑏𝑜𝑑 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑠𝑠𝑢𝑚 ⋅ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 ⋅ 𝑏𝑜𝑑𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒
hvor


Kontraktenhedssummen = Operatørens betaling for kørsel i Måleperioden ekskl. Movias eventuelle ekstraordinære udbetalinger til
Operatøren, som ikke er hjemlet i Kontrakten.



Resultat = Det af Operatøren opnåede Passagertilfredshedsindeks
fratrukket 748



Bodsraten = 0,0650% per point under de 748

Eksempel:
Kontraktenhedssummen for en Operatør er et år 24 mio. kr. Det opnåede Passagertilfredshedsindeks er 744. Beregningen af passagertilfredshedsboden vil være som følger:
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑𝑠𝑏𝑜𝑑 = 24.000.000 ⋅ (744 ‒ 748) ⋅ 0,0650% = ‒ 62.400
Krav-ID:

8.3.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagertilfredshedsbod fritager ikke Operatøren for at bringe de utilfredsstillende forhold i orden, ligesom Movia kan kræve erstatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
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3.7

Udbetaling/opkrævning af passagertilfredshedsbonus/-bod

Krav-ID: 8.3.24

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Efter en fuld Måleperiodes afslutning, jf. krav-ID 8.2.1, udbetaler/opkræver
Movia passagertilfredshedsbonus/-bod. Bonus/bod henholdsvis udbetales
med eller modregnes i Operatørens vederlag:
 Senest med vederlagsbetalingen for februar i det efterfølgende år
for udbudsenheder med Driftsstart 10. december 2023.


Krav-ID: 8.3.25

Senest med vederlagsbetalingen for august samme år for udbudsenheder med Driftsstart 24. marts 2024.

Movias forpligtelse:

Kravtype: MF
Movia udbetaler passagertilfredshedsbonus for Kontraktperioden efter sidste fulde Måleperiode jf. krav-ID 8.3.6 og 8.3.7 den 4. Hverdag i førstkommende måned efter resultatet, jf. krav-ID 8.3.8, er opgjort.

Krav-ID:

Kravtype:

8.3.26

Movias krav:

K

Operatøren skal betale Movia passagertilfredshedsbod for Kontraktperioden
efter sidste fulde Måleperiode jf. krav-ID 8.3.6 og 8.3.7 senest 14 dage efter, at resultatet er til rådighed for Operatøren, hvis opgørelsen, jf. krav-ID
8.3.8, resulterer i en passagertilfredshedsbod til Operatøren.

3.8

Suspension af passagertilfredshedsmålinger

Krav-ID:

8.3.27

Movias krav:

Kravtype:

K

I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. meget store infrastrukturændringer, der medfører væsentlige omlægninger i busdriften, har Movia
mulighed for at suspendere passagertilfredshedsmålingerne i en periode.
Movia er berettiget til at udføre de manglende målinger på et senere tidspunkt i Måleperioden. Dette kan betyde, at der i en Måleperiode vil kunne
forekomme en skæv fordeling af måleresultaterne hen over Måleperioden.
Movia informerer hurtigst muligt Operatøren, såfremt Movia suspenderer
målingerne.

Krav-ID: 8.3.28

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis Movia ikke kan gennemføre det tilstrækkelige antal besvarelser inden
Måleperiodens udløb, tilbydes Operatøren efter eget valg enten at få:
 Erstattet de manglende besvarelser med værdien 748


Erstattet de manglende besvarelser med gennemsnittet af Operatørens hidtidige leverede kvalitet i de foregående 12 måneder.
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3.9

Øvrig brug af passagertilfredshedsmålingerne

Krav-ID:

8.3.29

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren kan anvende resultaterne af passagertilfredshedsmålingerne i
sit eget kvalitetsarbejde, men Operatøren kan under ingen omstændigheder
påberåbe sig Movias passagertilfredsmålinger eller mangel på samme i
relation til Operatørens leverede kvalitet.

Krav-ID:

8.3.30

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan offentliggøre resultaterne af passagertilfredshedsmålinger i forbindelse med Movias markedsføring.

3.10

Orientering om udbudte udbudsenheders passagertilfredshedsmålinger

Til orientering oplyses i tabellerne nedenfor gennemsnittet af de seneste 2 års passagertilfredshedsmålinger (hhv. 01.01.2019 – 31.12.2019 og 01.01.2020 – 31.12.2020). Målingerne er for hver
udbudsenhed vist i det interval, der er anvendt i Movias udbud til og med A20. Der henvises til en
’oversættelsestabel’, som er tilgængelig på Movias hjemmeside samt i Ethics, som viser de nye
niveauer for passagertilfredsheden som konsekvens af, at Movia har ændret oversættelsen af passagertilfredshedsmålingerne til en lineær oversættelse, jf. krav-ID 8.3.13.
Gennemsnittet for passagertilfredshedsmålinger 2020:

Målepunkt
Udbudsenhed 1 Udbudsenhed 2 Udbudsenhed 3
Begrænsning af støj
82,00
76,70
78,00
Overholdelse af køreplan
83,90
81,70
81,60
Chaufførens Kørsel
89,30
87,60
87,20
Chaufførens Service & frem90,10
87,50
87,10
træden
Indvendig stand
87,60
84,20
84,30
Indeklima
86,50
80,30
81,00
Svarende til indeks

871,42

839,41

839,69

Målepunkt
Udbudsenhed 5 Udbudsenhed 6 Udbudsenhed 7
Begrænsning af støj
73,80
80,80
74,70
Overholdelse af køreplan
81,60
83,70
83,50
Chaufførens Kørsel
86,90
88,10
87,80
Chaufførens Service & frem85,40
87,20
87,40
træden
Indvendig stand
81,30
85,90
85,10
Indeklima
78,10
84,20
80,20
Svarende til indeks

822,08

855,27

843,71

Udbudsenhed 4
78,60
83,90
87,10
85,10
84,80
80,60
840,89
Udbudsenhed 8
77,10
82,70
89,50
91,30
86,10
81,30
858,31
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Målepunkt

Udbudsenhed 9 Udbudsenhed 10 Udbudsenhed 11

Udbudsenhed 12

Begrænsning af støj
Overholdelse af køreplan
Chaufførens Kørsel
Chaufførens Service &
fremtræden
Indvendig stand
Indeklima

78,50
82,50
85,10

80,00
80,70
82,20

79,30
85,20
88,80

78,60
86,80
88,60

86,90

84,90

89,30

90,20

84,60
80,00

82,10
79,80

85,30
82,20

84,80
81,60

Svarende til indeks

836,8

818,87

858,32

860,17

Gennemsnittet for passagertilfredshedsmålinger 2020:

Målepunkt
Udbudsenhed 1 Udbudsenhed 2 Udbudsenhed 3
Begrænsning af støj
79,10
77,22
85,23
Overholdelse af køreplan
83,40
83,28
88,20
Chaufførens Kørsel
84,35
87,16
91,57
Chaufførens Service & frem83,55
86,82
91,07
træden
Indvendig stand
84,60
85,54
78,37
Indeklima
87,13
82,30
88,07
Svarende til indeks
Målepunkt
Begrænsning af støj
Overholdelse af køreplan
Chaufførens Kørsel
Chaufførens Service & fremtræden
Indvendig stand

840,5

846,44

866,88

Udbudsenhed 5 Udbudsenhed 6 Udbudsenhed 7
81,00
79,60
73,60
83,60
85,90
86,60
87,00
88,60
87,70

Udbudsenhed 4
75,95
86,90
88,20
86,85
87,70
82,70
860,06
Udbudsenhed 8
77,10
88,70
91,30

85,80

87,80

89,10

92,10

Indeklima

85,70
83,60

87,80
84,90

86,20
81,50

86,90
85,40

Svarende til indeks

849,19

866,22

856,26

881,58

Målepunkt

Udbudsenhed 9 Udbudsenhed 10 Udbudsenhed 11 Udbudsenhed 12
79,10
84,28
89,13

80,10
90,18
92,08

76,36
84,53
84,11

81,87
85,50
88,62

89,82

92,30

83,84

89,55

Indeklima

87,28
82,87

88,80
84,43

83,93
83,43

88,07
82,80

Svarende til indeks

863,85

891,27

834,43

868,15

Begrænsning af støj
Overholdelse af køreplan
Chaufførens Kørsel
Chaufførens Service & fremtræden
Indvendig stand
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4.

Servicegrad

Servicegraden har betydning for Operatørens mulighed for at få forlænget Kontrakten, jf. Kontraktens afsnit 7 og afsnit 6 i nærværende bilag nedenfor.
Servicegraden udtrykker, hvor stor andel af de planlagte Køreplantimer, Operatøren har leveret
data for, jf. krav-ID 8.4.2 nedenfor.
4.1

Generelt

Krav-ID:

8.4.1

Movias krav:
4.2

Kravtype:

K

Servicegraden opgøres pr. udbudsenhed pr. Måleperiode.

Beregning af Servicegrad

Krav-ID:

8.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Servicegraden beregnes som den udførte procentdel af de planlagte Køreplantimer, som Movia har modtaget tilstrækkelige data eller tro- og loveerklæring for, jf. krav-ID 8.4.4 - 8.4.6, 8.4.8, 8.4.9 og 8.4.10.
Servicegraden beregnes via følgende formel, og udtrykkes i % med 2 decimaler:

𝑆=

𝐺𝐾
𝑃𝐾

Hvor:


S = Servicegrad



GK = Gennemførte Køreplantimer med tilstrækkelige data eller troog loveerklæring


Krav-ID:

8.4.3

Movias krav:

PK = Planlagte Køreplantimer

Kravtype:

K

Den Servicegrad, som Operatøren kan opnå på en tur, afhænger af de data
eller tro- og loveerklæringer Movia har modtaget: RPS-data, Rejsekortdata
og tro- og loveerklæringer.
Ture med RPS-data går forud for ture med Rejsekortdata.

De afregningsmæssige konsekvenser fremgår af Kontrakten afsnit 14.
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Krav-ID:

8.4.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren har leveret tilstrækkelige data for, at en tur er helt eller delvist
gennemført (GK), når Movia har modtaget:


Mindst 25% positionsdata registreret i RPS mellem første og sidste
registrerede stoppested på den gennemførte del af turen. De modtagne data skal være korrekt formaterede og med korrekt indhold,
jf. kontraktbilag 7C.

Krav-ID:

8.4.5

Movias krav:

Kravtype:

K

For at opnå en Servicegrad på 100,00% skal Movia foruden data jf. krav-ID
8.4.4 have modtaget:


RPS-data fra første og sidste stoppested jf. Afregningsvognplanen.

Eksempel 1:
Turen i Afregningsvognplanen har første stoppested ved A og sidste stoppested ved B. Turen varer
60 minutter (PK).

A

C

D

B

Der er registreret RPS-data ved både A og B. Der er leveret mindst 25% positionsdata mellem A
og B (GK = 60 minutter).
Operatøren opnår en Servicegrad på 100,00%
Krav-ID:

8.4.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis det første og/eller sidste stoppested, hvor der er registreret RPS-data,
ikke identisk med første og sidste stoppested jf. Afregningsvognplanen,
opnår Operatøren en Servicegrad svarende til den gennemførte andel af
turen.

Eksempel 2:
Turen i Afregningsvognplanen har første stoppested ved A og sidste stoppested ved B. Turen varer
60 minutter (PK).

A

C

D

B
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Der er registreret RPS-data ved A og D. Der er ikke registreret RPS-data efter D. Der er leveret
mindst 25% positionsdata mellem A og D (GK).
Hvis D ifølge Afregningsvognplanen skal passeres efter 30 minutter (GK = 30 minutter) opnår Operatøren en Servicegrad på 50,00%.
Hvis D ifølge Afregningsvognplanen skal passeres efter 45 minutter (GK = 45 minutter), opnår
Operatøren en Servicegrad på 75,00%.
Krav-ID:

8.4.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at indmelde udgåede ture til Movia, jf. krav-ID
9.3.5.

Krav-ID:

8.4.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren kan i situationen beskrevet i eksempel 2 lige ovenfor opnå
100,00% i Servicegrad, hvis der på strækningen D-B udføres genopretning,
jf. krav-ID 9.3.1 og 9.3.2.
Operatøren kan ligeledes i situationen beskrevet i eksempel 2 opnå
100,00% i Servicegrad, hvis årsagen til, at der ikke er registrering af RPSdata efter D skyldes, at bussen tilbageholdes, jf. krav-ID 9.2.1.

Krav-ID:

8.4.9

Movias krav:

Kravtype:

K

På ture hvor der ikke er registreret RPS-data eller hvor RPS-data ikke opfylder kravene jf. 8.4.4 – 8.4.6, har Operatøren leveret tilstrækkelige data for,
at en tur er gennemført, når Movia har modtaget:


Rejsekortdata, der viser, at turen har været logget på i mindst 25%
af den planlagte køretid.

Eksempel 1:
Turen i Afregningsvognplanen har første stoppested ved A og sidste stoppested ved B. Turen varer
60 minutter (PK).

A

C

D

B

Der er IKKE registreret RPS-data på turen. Rejsekortdata viser, at turen har været logget på i
mindst 25% af den planlagte køretid (GK = 60 minutter).
Operatøren opnår en Servicegrad på 100,00%
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Krav-ID:

8.4.10

Movias krav:

Kravtype:

K

På hele eller delvise ture, hvor Operatøren ikke kan levere RPS- eller Rejsekortdata jf. krav-ID 8.4.4 - 8.4.6 eller krav-ID 8.4.9, kan Operatøren opnå
en Servicegrad på 100,00% ved at fremsende tro- og loveerklæring jf. Kontrakten pkt. 14.1.8 og 14.1.9.

Eksempel 1:
Turen i Afregningsvognplanen har første stoppested ved A og sidste stoppested ved B. Turen varer
60 minutter (PK).

A

C

D

B

Der er ikke registreret hverken RPS- eller Rejsekortdata jf. krav-ID 8.4.4-8.4.6 og 8.4.9. Operatøren
har fremsendt tro- og loveerklæring jf. krav-ID 8.4.10 for strækningen A til B (GK = 60 minutter).
Operatøren opnår en Servicegrad på 100,00%
Eksempel 2:
Turen i Afregningsvognplanen har første stoppested ved A og sidste stoppested ved B. Turen varer
60 minutter (PK).

A

C

D

Der er hverken registreret hverken RPS- eller Rejsekortdata jf. krav-ID 8.4.4-8.4.6 og 8.4.9 på

B

strækningen fra A til B. Operatøren har fremsendt tro- og loveerklæring jf. krav-ID 8.4.10 for strækningen A til D.
Hvis D ifølge Afregningsvognplanen skal passeres efter 30 minutter (GK = 30 minutter) opnår Operatøren en Servicegrad på 50,00%.
Hvis D ifølge Afregningsvognplanen skal passeres efter 45 minutter (GK = 45 minutter), opnår
Operatøren en Servicegrad på 75,00%.
Eksempel 3:
Turen i Afregningsvognplanen har første stoppested ved A og sidste stoppested ved B. Turen varer
60 minutter (PK).

A

C

D

B
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Der er registreret RPS-data ved A og D. Der er ikke registreret RPS-data efter D. Der er leveret
mindst 25% positionsdata mellem A og D. Operatøren har fremsendt tro- og loveerklæring jf. kravID 8.4.10 for strækningen D til B (GK = 60 minutter).
Operatøren opnår en Servicegrad på 100,00%
Krav-ID:

8.4.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Rejsekortet i Kontraktperioden erstattes af et andet billetteringssystem,
kan Movia ændre opfyldelse af datakravet jf. krav-ID 8.4.9 ovenfor, således
at det er data fra det nye system, der danner grundlag for opfyldelsen af
datakravet.
Niveauet vil blive fastlagt, så det tilnærmelsesvis er neutralt på tværs af alle
berørte Operatører, der udfører Almindelig Rutekørsel for Movia.

Krav-ID:

8.4.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved systemnedbrud hos Movia, vil alle ture med start- og/eller slut i tidsrummet med systemnedbrud samt alle ture med start før og slut efter tidsrummet med systemnedbrud, blive registreret som gennemført.

Krav-ID:

8.4.13

Movias krav:

Krav-ID:

8.4.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved systemnedbrud hos Movia jf. krav-ID 8.4.12 indgår turen i Servicegraden med 100,00%.

Kravtype:

K

I de tilfælde, hvor der ikke kan registreres RPS- eller Rejsekortdata som
følge af Movias forhold, der ikke skyldes systemnedbrud jf. 8.4.12, kan turen registreres som gennemført, hvis Operatøren kan dokumentere turen jf.
krav-ID 8.4.15 og 8.4.16.

Krav-ID:

8.4.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt der hverken kan registreres RPS- eller Rejsekortdata, som følge af
forhold, der kan tilskrives Movia ud over systemnedbrud jf. krav-ID 8.4.12
kan Operatøren opnå en Servicegrad på 100,00% i følgende situationer:
 Operatøren kan dokumentere, at bussen har været ved første og
sidste stoppested og herudover har afsendt RPS-data jf. krav-ID
8.4.4 - 8.4.6


Operatøren kan dokumentere, at der er afsendt Rejsekortdata jf.
krav-ID 8.4.9
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Krav-ID:

8.4.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt der kan registreres RPS-data men ikke kan registreres Rejsekortdata, som følge af forhold, der kan tilskrives Movia ud over systemnedbrud
jf. krav-ID 8.4.12 kan Operatøren opnå en Servicegrad på 100,00% i følgende situation:


Operatøren kan dokumentere at der er afsendt Rejsekortdata jf.
krav-ID 8.4.9

Krav-ID:

8.4.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved beregning af Operatørens servicegrad, jf. krav-ID 8.4.1 – 8.4.16, vil
udgået kørsel, jf. krav-ID 9.2.4, blive fratrukket gennemført kørsel og dermed Operatørens Servicegrad.

4.3

Orientering om udbudte udbudsenheders Servicegrad

Til orientering oplyses i tabellen nedenfor gennemsnittet af det seneste års Servicegrad på de udbudte udbudsenheder (01.01.2020 – 31.12.2020). Med den nye opgørelsesmetode af Servicegrad
gældende fra A21 vil Operatører med uændret performance opnå et niveau, der svarer til 0,5%
lavere end de oplyste niveauer i tabellen.
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5.

Udbudsenhed

Servicegrad 2019

Servicegrad 2020

1

99,99%

99,99%

2

99,98%

99,99%

3

99,91%

99,96%

4

99,89%

99,96%

5

99,89%

99,99%

6

99,99%

99,99%

7

100,00%

99,99%

8

99,99%

100,00%

9

99,98%

99,96%

10

99,98%

99,99%

11

99,97%

99,98%

12

99,98%

99,99%

13

99,59%

99,94%

Kvalitetsbrister

Omfanget af Operatørens Kvalitetsbrister har betydning for Operatørens mulighed for at få forlænget Kontrakten, jf. Kontraktens afsnit 7 og afsnit 6 nedenfor.
Operatørens Kvalitetsbrister er er desuden bodsbelagte, jf. afsnit 5.2 nedenfor.
5.1

Generelt

Krav-ID:

8.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia gennemfører løbende opfølgning på driften.
Opfølgningen kan ske i form af inspektioner af forhold i driften, både på
Garagen og på gaden og/eller som databaseret opfølgning på driften.
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Krav-ID:

8.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Movia ved sin opfølgning på driften konstaterer fejl og mangler ved
Operatørens Ydelser, som anført i afsnit 5.2 nedenfor, kan Movia udstede
en Kvalitetsbrist til Operatøren.

Der findes to typer af Kvalitetsbrister:
 Kvalitetsbrister, der udløser bod ved tendens, jf. krav-ID 8.5.12- 8.5.18


Krav-ID:

Kvalitetsbrister, der udløser bod pr. konstateret tilfælde/dag/pr. tur pr. dag, jf.
krav-ID 8.5.19- 8.5.23.

8.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Kvalitetsbrister udstedes pr. udbudsenhed.
Kvalitetsbrister udstedes og opgøres løbende gennem Måleperioden jf.
8.2.1, 8.3.6 og 8.3.7.

Krav-ID:

8.5.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Movias intention er ikke at sanktionere enkelte, mindre fejl i et velfungerende samarbejde. Derimod sanktioneres det, hvis Operatøren ikke gør tilstrækkeligt for at minimere antallet af fejl, og antallet af fejl dermed udgør
en tendens eller, der er tale om større fejl.
Movia vurderer, at der er en tendens og pålægger Operatøren en bod, hvis
antallet af fejl i kvaliteten når det angivne niveau i krav-ID 8.5.12.

Krav-ID:

8.5.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren kan søge dispensation med hensyn til opfyldelse af de forhold,
der er bodsbelagt.
Fejl i kvaliteten, som Movia har givet dispensation for, medtages ikke i opgørelsen af registrerede bodsbelagte tilfælde.

Krav-ID:

8.5.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia har ret til at frafalde Kvalitetsbrister.

5.2

Opgørelse af bod som følge af Operatørens Kvalitetsbrister

5.2.1

Bod udløst af en tendens

Krav-ID:

8.5.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens fejl og mangler er opdelt i fejlgrupper (A, B, C, D mv.) med
tilhørende undergrupper (A1, B1, B2, C1, D1 mv.), jf. krav-ID 8.5.13, 8.5.14,
8.5.15, 8.5.17 og 8.5.18. Antallet af fejl og mangler vil blive registreret pr.
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undergruppe.
Krav-ID:

8.5.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren pålægges bod, hvis Movia registrerer det i krav-ID 8.5.12 anførte antal registrerede fejl og mangler pr. undergruppe hos Operatøren. Der
registreres som udgangspunkt kun en fejl pr. fejltype pr. tur. Enkelte fejltyper kan have en sådan karakter, at der kan registreres flere fejl på samme
tur.
F.eks. kan der på en tur med flere tjekpunkter registreres fejl ved hvert tjekpunkt, såfremt Operatøren kører for tidligt fra flere tjekpunkter.

Krav-ID:

8.5.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren er blevet pålagt bod for en undergruppe, nulstilles antallet
af fejl for undergruppen, hvorefter en ny registreringscyklus påbegyndes, og
Operatøren pålægges en ny bod, hvis Movia igen registrerer det i krav-ID
8.5.12 antal registrerede fejl og mangler for undergruppen hos Operatøren.

Krav-ID:

8.5.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia nulstiller Operatørens registrerede fejl og mangler ved Måleperiodens udgang.

Krav-ID:

8.5.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Opgørelsen, jf. krav-ID 8.5.12 sker efter det for Operatøren mest gunstige:
i) antal af Driftsbusser angivet i Kontrakten, eller ii) det på opgørelsestidspunktet aktuelle antal Driftsbusser.

Krav-ID: 8.5.12
Movias krav:

Kravtype:
Fejlgruppe

K
Antal registrerede fejl, der udløser bod (pr.

Størrelse

måleperiode)

af bod (kr.)

1-15 Drifts-

16-30 Drifts-

31+ Driftsbus-

busser pr.

busser pr.

ser pr. udbud-

udbudsenhed

udbudsenhed

senhed

A1

8

16

24

40.000

B1, B2,

8

16

24

20.000

8

16

24

10.000

B3, B4
C1, C2, C3
D1, D2
Krav-ID:

8.5.13

Movias krav:

Kravtype:

20

10.000

K

Fejlgruppe A omfatter følgende fejl i kvaliteten:
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A1: Overholdelse af køreplan

Krav-ID:

8.5.14

Movias krav:



Kørt for tidligt fra endestation/checkpunkt.



Over 120 sek. for sen afgang fra endestation.



Forbrug af mere end 120 sek. ved afløsning på strækningen.

Kravtype:

K

Fejlgruppe B omfatter følgende fejl i kvaliteten:
B1: Chaufføradfærd


Manglende præsentabel uniformering



Ukorrekt skiltning af bussen



Manglende zone- og stoppestedsannoncering



Forkert tid og zone i informationsdisplay/infotainmentskærm

B2: Busbenyttelse


Indsættelse af anden bus end aftalt, jf. dog krav-ID 8.5.15

B3: Busvedligehold


Hvis bussen ikke lever op til Kontraktens krav med hensyn til udseende, vedligeholdelsesstand og funktioner – herunder fx støj, varme og utilstrækkelig belysning jf. kontraktbilag 3.



Manglende udskiftning af defekt billetteringsudstyr efter 1 time på
A-buslinjer og efter 3 timer ved andre typer buslinjer, og hvor fejlen
umuliggør korrekt billettering. Der skal kunne ske check-ind og
check-ud på Rejsekort samt sælges kontantbilletter. Dette omfatter
også, at der skal kunne udskrives billetter

B4: Rengøring af bus


Krav-ID:

8.5.15

Movias krav:

Uacceptabel udvendig og/eller indvendig rengøring af bus

Kravtype:

K

Der gælder i de første 12 måneder af Kontraktperioden ændrede krav til
undergruppe ”B2 Busbenyttelse” for udbudsenheder med Emissionsfrie
busser (udbudsenhed 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13):


De første 12 måneder efter aftalt tidspunkt for idriftsættelse af
Emissionsfrie busser, gælder nedenstående vilkår for indsættelse
af anden bustype end aftalt. Vilkårene er betinget af, at de busser,
som anvendes til gennemførelse af driften, indfrier kravene til Midlertidige busser, jf. kontraktbilag 3, afsnit 4.1

Udbudsenhed

Antal registrerede fejl for udbudsenheden, som ikke
udløser bod

1

910

2

764
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Krav-ID:

8.5.16

Movias krav:

3

764

4

832

7

125

8

50

9

409

10

392

11

564

12

873

13

190

Kravtype: K
Når Operatøren gennem Movias dispensationssystem oplyser Movia om, at
Operatøren indsætter en ikke-emissionsfri bus på en emissionsfri enhed
(ved anvendelse af fejlkategorien Anden bus end aftalt), medfører dette én
fejl per indrapporteret anvendelse af ikke-emissionsfri bus. Operatøren vil
herefter i en efterfølgende periode på 24 timer være undtaget for fejl som
følge af anden bus end aftalt.
Hvis Movia konstaterer, at Operatøren anvender en ikke-emissionsfri bus
på en emissionsfri enhed, og at Operatøren ikke har oplyst Movia herom,
medfører dette én fejl pr. tur.
Dette gælder både i de første 12 måneder af Kontraktperioden jf. krav-ID
8.5.15 og i den resterende Kontraktperiode jf. krav-ID 8.5.14.

Krav-ID:

8.5.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Fejlgruppe C omfatter følgende fejl i kvaliteten:
C1: Driftsuregelmæssigheder


For sen indberetning af driftsuregelmæssigheder jf. kontraktbilag 9,
afsnit 3.

C2: Passagerinformationsmateriale


Manglende eller uaktuelt passagerinformationsmateriale i bus. Det
omfatter fx foldere, takstplakater, hængeskilte, linjefrise og digitale
skærme, jf. kontraktbilag 4.

C3: Passagertællinger


Manglende opfyldelse af servicemål for passagertællingernes kvalitet, jf. krav-ID 7A.2.6.
I en periode på op til 6 måneder efter Driftsstart har Movia til hensigt at dispensere for sanktioner for manglende opfyldelse af servicemål for passagertællingernes kvalitet, såfremt Operatøren over
for Movia fremlægger handlingsplaner for opretning af fejl, som er
skyld i manglende opfyldelse af servicemål for passagertællingernes kvalitet, og at Operatøren gennemfører de planlagte tiltag, således at problemer håndteres tilfredsstillende.
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Krav-ID:

8.5.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Fejlgruppe D omfatter følgende fejl i kvaliteten:
D1: Mangler ved logning af data fra Emissionsfri bus


Manglende automatisk logning af data for Emissionsfri bus eller registrering af aftalte dataparametre er ufuldstændig, jf. kontraktbilag
7D, afsnit 1.

Movia kan dispensere for bod, og har til hensigt at gøre dette, hvis Operatøren overfor Movia fremlægger handlingsplaner for opretning af fejl ved datalogning, og Operatøren gennemfører de planlagte tiltag, således at problemer med datalogning håndteres tilfredsstillende.

5.2.2

Bod pr. konstateret Kvalitetsbrist

Foruden bod i henhold til afsnit 5.2.1, pålægges Operatøren også bod pr. konstateret Kvalitetsbrist
som beskrevet i dette afsnit 5.2.2.
Krav-ID:

8.5.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Medmindre Movia konkret fraviger det, pålægges Operatøren bod på kr.
3.000 pr. konstateret tilfælde af følgende fejl/mangler:


Manglende udskiftning af defekt billetteringsudstyr efter 1 time på
A-buslinjer og efter 3 timer ved andre typer buslinjer, og hvor fejlen
umuliggør korrekt billettering. Der skal kunne ske check-ind og
check-ud på Rejsekort samt sælges kontantbilletter. Dette omfatter
også, at der skal kunne udskrives billetter.



Manglende billettering (billettering mulig)



Manglende log ind på Rejsekortsystemet, jf. krav-ID 7B.3.6



Manglende indberetning af driftsuregelmæssigheder, jf. kontraktbilag 9, afsnit 3



Manglende, uvirksomt eller forkert vedligeholdt sikkerhedsudstyr.
Sikkerhedsudstyr omfatter holdebremse, klemmesikring, lys og lyd
ved åbning og lukning af dørene, tv-overvågning af udstigningsdøre, videoovervågning, automatisk brandslukning (gælder ikke for elog brintbusser), bakalarm, bakkamera og cyklistspejle mm.



Såfremt det ved en af Movia foranlediget stikprøvekontrol konstateres, at en bus overskrider det aftalte emissionsniveau



Hvis Operatøren ikke gennemfører og dokumenterer årlige miljøsyn
jf. krav-ID 11.6.2, 11.6.5, 11.6.11 11.6.13.



Hvis en af Operatørens busser Dumper et ekstraordinært miljøsyn,
jf. kontraktbilag 11, afsnit 6.4.
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Krav-ID:

8.5.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Medmindre Movia konkret fraviger det, pålægges Operatøren bod på kr.
1000 pr. konstateret tilfælde af følgende fejl/mangler:


Såfremt Operatøren undlader at stille den af Movia krævede bus til
rådighed for ekstraordinært miljøsyn på det af Movia annoncerede
tidspunkt, jf. krav-ID 11.6.13.

Krav-ID:

8.5.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Medmindre Movia konkret fraviger det, pålægges Operatøren bod på kr.
500 pr. konstateret tilfælde af følgende fejl/mangler:


Såfremt der registreres manglende fejlmelding af overvågningskameraer i busserne jf. kontraktbilag 3



Såfremt der registreres manglende fejlmelding af tælleudstyr jf.
krav-ID 7A.2.13 og 7.5.28

Krav-ID:

8.5.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Medmindre Movia konkret fraviger det, pålægges Operatøren bod på kr.
500 pr. dag, hvor der er konstateret tilfælde af følgende fejl/mangler:


Såfremt der registreres ukorrekt eller manglende betjening af
tælleudstyr, jf. kontraktbilag 7A afsnit 2.

Krav-ID:

8.5.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Medmindre Movia konkret fraviger det, pålægges Operatøren bod på kr.
100 pr. tur pr. måned i følgende tilfælde:


Såfremt operatøren undlader at sikre gennemførelse af aftalt eller
kompenserende kørsel med Tællebusser, jf. krav-ID 7A.3.9 og
7A.3.11

5.3

Opkrævning af bod

Krav-ID:

8.5.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia modregner løbende Operatørens bod for Kvalitetsbrister i Operatørens månedlige vederlag.

6.

Kontraktforlængelse

6.1

Tidspunktet for vurdering af, om vilkårene for Kontraktens forlængelse er opfyldt

Krav-ID:

8.6.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten kan forlænges som nærmere beskrevet i afsnit 6.2 nedenfor og
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Kontraktens afsnit 7. Muligheden for forlængelse afhænger af den af Operatøren leverede kvalitet i den forudgående kontraktperiode.
Krav-ID:

8.6.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Vurderingen af, om og på hvilke vilkår en given udbudsenhed kan forlænges, foretages for udbudsenhederne 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13
efter udløbet af den 4., 6., 8. og evt. 10. Måleperiode, jf. krav-ID 8.2.1 på
baggrund af et gennemsnit af alle forudgående Måleperioder:


Efter udløbet af 4. Måleperiode afgøres det, om udbudsenheden
forlænges fra 6 til 8 år



Efter udløbet af 6. Måleperiode afgøres det, om udbudsenheden
forlænges fra 8 til 10 år



Efter udløbet af 8. Måleperiode afgøres det, om udbudsenheden
forlænges fra 10 til 12 år



Efter udløbet af 10. Måleperiode afgøres det, om udbudsenheden
forlænges fra 12 til 14 år

Figur 1
6.2

Vilkår for Kontraktens forlængelse

Krav-ID:

8.6.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten kan forlænges som beskrevet i Kontraktens afsnit 7 og i nærværende afsnit 6.2.
Enhver forlængelse sker på udbudsenhedsniveau og med én forlængelsesoption ad gangen, jf. Kontraktens afsnit 7.

Krav-ID:

8.6.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten kan forlænges som beskrevet i dennes afsnit 7, hvis Parterne er
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enige herom, jf. dog krav-ID 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7 og 8.6.8 nedenfor.
Krav-ID:

8.6.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren har, uden Movias samtykke, ret til at få forlænget Kontrakten
som beskrevet i dennes afsnit 7, såfremt samtlige tre nedenstående betingelser er opfyldt:


Operatøren opnår et Passagertilfredshedsindeks på 748 eller derover



Operatøren opnår en Servicegrad på 99,90% eller derover, og



Summen af Kvalitetsbrister er mindre end 5000 kr. pr Driftsbus

Betingelsernes opfyldelse vurderes på udbudsenhedsniveau.
Hvis ovenstående tre betingelser er opfyldt, karakteriseres udbudsenhedens som værende i ”grøn”, jf. figur 2 nedenfor.

Krav-ID:

8.6.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Kontrakten kan ikke forlænges, såfremt:


Operatørens opnåede Passagertilfredshedsindeks er under 719

Dette gælder uanset summen af Kvalitetsbrister pr. Driftsbus og den opnåede Servicegrad.
Betingelsens opfyldelse vurderes på udbudsenhedsniveau.
Hvis Operatørens opnåede Passagertilfredshedsindeks er under 719, karakteriseres udbudsenheden som værende i ”rød”, jf. figur 2 nedenfor.
Krav-ID:

8.6.7

Movias krav:

Kravtype:

K

For så vidt angår Emissionsfrie udbudsenheder, forudsætter udnyttelse af
den sidste forlængelse fra 12 til 14 år:

Krav-ID:

8.6.8

Movias krav:



Enighed mellem Movia og Operatøren



Operatøren opnår et Passagertilfredshedsindeks på 719

Kravtype:

K

For udbudsenhed 13 gennemføres ikke passagertilfredshedsmålinger. For
denne udbudsenhed anses Operatørens Passagertilfredshedsindeks for at
opfylde kravene til forlængelse.

Movia vurderer løbende den af Operatøren leverede kvalitet. Dette er nærmere beskrevet i Kon-
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traktens afsnit 7.
Kravene til forlængelse, som angivet ovenfor kan illustreres som følger:
Lyskrydsstatus

Konsekvens

Krav

Udbudsenheden

Operatøren har ret

Operatøren opnår et Passagertil-

er i grøn

til kontraktforlængel-

fredshedsindeks på 748 eller der-

se, hvis Operatøren

over, og

ønsker det.

Operatøren opnår en Servicegrad
på 99,90% eller derover, og
Summen af Kvalitetsbrister er mindre end 5000 kr. pr Driftsbus.

Udbudsenheden

Movia kan afvise

Udbudsenheden er hverken i ”grøn”

er i gul

kontraktforlængelse.

eller i ”rød”.

En evt. forlængelse
skal aftales ved
enighed mellem
Movia og Operatøren.
Udbudsenheden

Kontrakten kan ikke

Det opnåede Passagertilfredsheds-

er i rød

forlænges.

indeks er under 719.
Dette gælder uanset den opnåede
Servicegrad og summen af Kvalitetsbrister pr. Driftsbus.

Figur 2
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Kontraktbilag 9 – Drift- og trafikstyring ved forskellige trafikale forhold
samt passagerhenvendelser

Trafikselskabet Movia
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1.

Kapacitetsproblemer

Krav-ID:

9.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til løse pludseligt opstået kapacitetsproblemer bedst
muligt. Derudover er Operatøren forpligtet til at deltage aktivt i afdækningen
af årsager til problemerne samt bidrage med løsningsforslag med henblik
på at undgå tilsvarende problemer fremadrettet.

2.

Trafikale situationer og øvrige driftsforstyrrelser samt genopretning

2.1

Forsinkelse og udgået kørsel

Krav-ID:

9.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

I de tilfælde, hvor en bus udgår eller forsinkes, fordi den bliver tilbageholdt
af Movia, politi, ambulancetilkald eller fordi Operatøren genopretter regulariteten i trafikken, skal Operatøren registrere den udgåede kørsel af hensyn
til eventuelle passagerhenvendelser.
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Krav-ID:

9.2.2

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

I situationer omfattet af krav-ID 9.2.1 modtager Operatøren fuld betaling for
turen.

Krav-ID:

9.2.3

Movias krav:

Kravtype:

K

I de tilfælde, hvor en bus udgår eller forsinkes som følge af problemer med
bussens højspændingssystemer eller brændselscelle, modtager Operatøren fuld betaling for turen, hvis Operatøren overfor Movia fremlægger handlingsplaner for opretning af fejl, som er skyld i udgået kørsel og/eller forsinkelse, og at Operatøren gennemfører de planlagte tiltag, således at problemerne håndteres tilfredsstillende.
Denne undtagelse til betalingsprincipperne i Kontraktens afsnit 14 gælder
dog kun i en periode på op til 6 måneder efter idriftsættelse af første Emissionsfri bus i udbudsenheden.

Krav-ID:

9.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia anser en tur for udgået, når turen ikke gennemføres som planlagt i
henhold til Kontrakten og når en forsinkelse - uanset årsag - har længere
varighed end den køreplansmæssige frekvens på linjen og i alle tilfælde uanset linjefrekvensen - når forsinkelsen overstiger 20 minutter. Movia betaler ikke Operatøren for disse ture.

Krav-ID:

9.2.5

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

I tilfælde, hvor en driftsafbrydelse skyldes trafikuheld eller ekstreme vejrforhold, og hvor Operatøren ikke genopretter kørslen, jf. krav-ID 9.3.1 og 9.3.2
kan Movia modregne Operatøren med den køreplantimeafhænge omkostning for den udgåede kørsel.

Krav-ID:

9.2.6

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Ved driftsafbrydelse på grund af konflikter, lovlige såvel som ulovlige strejker, lock out og arbejdsnedlæggelser, modregnes Operatøren for udgået
kørsel som følge heraf med 1/30 pr. dag. På dele af dage og dele af Kontrakten modregnes en forholdsmæssig andel, svarende til den udgåede
kørsel i procent af månedens planlagte kørselsmængde på kontrakt-niveau.
Den køreplantimeafhængige betaling modregnes ved at fratrække betalingen for de ikke udførte Køreplantimer.
Hvis en sådan driftsafbrydelse varer mere end 7 dage og skyldes ude-
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frakommende begivenheder uden for Operatørens indflydelse, kan spørgsmålet om delvis dækning af faste og busafhængige omkostninger eller anden kompensation tages op til forhandling efter en konkret vurdering.
3.

Operatørens indgriben og underretning

3.1

Operatørens indgriben

Krav-ID:

9.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til aktivt at gribe ind i afviklingen af busdriften og
igangsætte tiltag, der hurtigst muligt genopretter den planlagte kørsel i tilfælde af sædvanlige og/eller daglige hændelser, der hindrer busdriften,
således at den planlagte kørsel genoprettes hurtigst muligt.

Eksempel:
Sædvanlige og/eller daglige hændelser kan være ulovligt parkerede biler, kødannelser, mindre vejarbejder, skiftende vejrforhold, forsinkede korrespondancer og andre almindelige hændelser i trafikken.

Krav-ID:

9.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er tilsvarende forpligtet til at gribe aktivt ind i afviklingen af busdriftens planlagte kørsel og igangsætte tiltag, der hurtigst muligt genopretter
den planlagte kørsel i tilfælde af usædvanlige hændelser.
Operatøren er forpligtet til at efterkomme Movias anvisninger i tilfælde af
usædvanlige hændelser.

Eksempel:
Usædvanlige hændelser kan være demonstrationer, brand, bombetrussel og anden blokering af rute
samt usædvanligt vejrlig.
3.2

Operatørens underretning

Krav-ID:

9.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal straks underrette Movia om usædvanlige hændelser, som
beskrevet i krav-ID 9.3.2 ovenfor.

Krav-ID:

9.3.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal straks underrette Movia i tilfælde af overfald på chaufføren
eller trafikuheld, som Operatøren er involveret i. Operatøren skal af egen
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drift oplyse, om der er sket personskade eller omfattende materielskade,
f.eks. brand i bus.
Krav-ID:

9.3.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal underrette Movia om alle udgåede ture/
driftsuregelmæssigheder i følgende situationer:


Ved manglende bus eller manglende chauffør: Senest samtidig
med turens køreplansmæssige afgang fra endestation (0 min)



Ved busnedbrud: Senest 10 min. efter, at turen udgår/er forsinket
på ruten. Indmeldingen skal kun ske én gang pr. tur.

Underretning skal indeholde oplysning om turen udgår helt eller delvist.
Movia kan ændre ovenstående krav til Operatørens indberetning af driftsuregelmæssigheder med et rimeligt varsel.
Krav-ID:

9.3.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal underrette Movia om alle driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, der vil have betydning for Movias besvarelse af passagerhenvendelser, presse eller andet.

3.3

Indberetning

Krav-ID:

9.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Underretning af Movia, som beskrevet i krav-ID 9.3.3 – 9.3.5 skal ske elektronisk via CMT-klienten eller andet redskab, som Movia kan meddele Operatøren med rimeligt varsel.

Krav-ID:

9.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at benytte Ekstranettet til underretning af Movia
som beskrevet i krav-ID 9.3.6.

Krav-ID:

9.3.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 3 uger inden Driftsstart etablere elektronisk kommunikation med Movia.

Krav-ID: 9.3.10

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at stille Ekstranettet eller lignende redskab til rådighed
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for Operatøren.
Krav-ID: 9.3.11

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at introducere Ekstranettet for nye Operatører og uddanne (op til 3 timer) superbrugere i brugen af Ekstranettet, hvorefter Operatøren selv står for at uddanne yderligere brugere.

4.

Kompensation

Krav-ID: 9.4.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia kompenserer Operatøren for dennes dokumenterede merudgifter,
der er en følge af fysiske midlertidige hændelser.
Movia yder alene kompensation hvis følgende betingelser er opfyldt:


Påvirkningen på den berørte strækning er mere end 4 minutter ift.
den planlagte køreplan



Påvirkningen på den berørte strækning er af mindst 3 sammenhængende dages varighed

Movia betaler for hele den ekstra tid, Operatøren har anvendt, for så vidt
angår de ture, der for den berørte strækning, falder inden for ovennævnte
kriterier.
Der kompenseres for alle de ture, som Operatøren kan dokumentere, er
berørt af hændelsen, dog ikke for aflyste eller udgåede ture. Der kompenseres ikke, hvis der kompenseres via andre aftaler.
Operatøren har ret til at få Passagertilfredshedsmålinger for Målepunktet
’overholdelse af køreplan’ på den pågældende linje annulleret, hvis 3 sammenhængende dage i en måned har været påvirket, og ovenstående betingelser er opfyldt.
Krav-ID:

9.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Den ekstra tid, som Operatøren kompenseres for, udregnes som:
 Forskellen mellem den planlagte tid mellem de to tjekpunkter på
den berørte strækning, og den registrerede tid mellem de to tjekpunkter, eller
 Ved omlægninger kan den ekstra tid udregnes ved at antage, at
omlægningen udføres med 20 km/t i større byområder og 45 km/t
uden for større byområder.
Effekten opgøres pr. tur og for hver time.
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Krav-ID:

9.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Senest 30 dage efter den fysiske, midlertidige hændelse indtraf, skal Operatøren overfor Movia dokumentere sine meromkostninger, jf. krav-ID 9.4.1
og 9.4.2.
Hvis Operatøren ønsker annullering af Passagertilfredshedsmålinger for
Målepunktet ’Overholdelse af køreplan’ skal Operatøren senest 30 dage
efter hændelsens ophør fremsætte krav herom til Movia.

Krav-ID:

9.4.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Som dokumentation, jf. krav-ID 9.4.3 skal Operatøren levere data for den
aktuelle køretid (alternativt den beregnede tid) mellem de to tjekpunkter på
den berørte strækning holdt op imod den planlagte tid pr. tur pr. dag.
Operatøren skal som dokumentation udfylde og indsende skemaet i kontraktbilag 9A.

Krav-ID:

9.4.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Kompensationen udbetales kun, hvis mere end 30 % af de planlagte ture i
en time (defineret ud fra turens starttidspunkt) dokumenteret er påvirket,
som beskrevet i krav-ID 9.4.1.

5.

Passagerhenvendelser og hittegods

Krav-ID:

9.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at anvende et elektronisk sagssystem ESS til at
besvare passagerhenvendelser fra Movia.

Krav-ID:

9.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at besvare passagerhenvendelser inden for maksimalt 3 Hverdage i forbindelse med høringssager og 5 Hverdage i forbindelse med orienteringssager.

Krav-ID:

9.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan i særlige tilfælde acceptere længere svarfrist, jf. krav-ID 9.5.2,
hvis Operatøren anmoder Movia herom.
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Eksempel:
En længere svarfrist kan f.eks. være aktuel, hvis der skal indhentes svar fra en chauffør, som har ferie.
Krav-ID:

9.5.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Henvendelser direkte til Operatøren af generel eller principiel karakter fremsendes til Movia til besvarelse

Krav-ID: 9.5.5

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at besvare alle henvendelser, som Movia modtager fra
passagerer, også dem der vedrører Operatørens eller dennes personale.

Krav-ID: 9.5.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at sende passagerhenvendelser, som vedrører Operatøren eller dennes personale, til høring eller orientering hos Operatøren, så
Operatøren kan kommentere på disse.

Krav-ID: 9.5.7

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at give Operatøren adgang til et elektronisk sagssystem ESS.

Krav-ID:

9.5.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal gennemgå busserne for glemte genstande og håndtere
disse i overensstemmelse med den til enhver tid Offentlige Regulering herom.

Krav-ID:

9.5.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Forespørgsler til Movia om fundne sager vil blive henvist til Operatøren,
som i almindelig kontortid, dvs. minimum i tidsrummet kl. 9-15 på Hverdage,
skal besvare disse.
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1.

Krav til chauffører

Nærværende afsnit indeholder krav til chaufføren, som ikke fremgår af øvrige kontraktbilag.
1.1

Generelle krav

Krav-ID:

10.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at chaufførerne har tilstrækkelig uddannelse, der
sætter chaufførerne i stand til at opfylde de i Kontrakten fastsatte krav til
betjening og service.

Krav-ID:

10.1.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal yde en ordentlig og venlig betjening af passagererne og
kunne betjene bussen korrekt under alle forhold.

Krav-ID:

10.1.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne må gerne høre radio under kørslen, jf. dog krav-ID 3.6.10.
Radio under kørslen må ikke være til gene for passagererne. Radio skal
skrues ned før og under kontakt med passagerer samt på anmodning fra
passagerer.

Krav-ID:

10.1.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal kunne præstere en passagervenlig, tryg og energirigtig
kørsel.

Krav-ID:

10.1.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal være uniformerede samt fremtræde velsoignerede og
præsentable over for passagererne.

Krav-ID:

10.1.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne må ikke ryge i bussen eller lige uden for bussen på en sådan
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måde, at det kan være til gene for passagerer.
Krav-ID:

10.1.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal være så godt kendt med det danske sprog, at de uden
problemer kan kommunikere med passagerer, kontrollører, Movia m.fl. og
kan opfylde kravene i nærværende kontraktbilag.

1.2

Opsamling af passagerer

Krav-ID:

10.1.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Inden for byzone må chaufførerne kun samle passagerer op og sætte passagerer af ved faste stoppesteder, medmindre andet aftales med Movia.

Krav-ID:

10.1.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal sikre sig, at alle passagerer ved stoppestedet kommer
med bussen i det omfang, der er plads i bussen.

Krav-ID:

10.1.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved stoppesteder skal chaufførerne køre helt frem til stoppestedsstanderen
og åbne dørene. Der må maksimalt holde én bus foran ved stoppestedet.
Hvis der holder to eller flere busser foran ved stoppestedet, skal chaufføren
afvente, at denne kan køre frem som nummer et og først herefter åbne
dørene.

1.3

Rejsekortsystemet og salg af rejsehjemmel

Krav-ID:

10.1.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal kunne betjene Rejsekortsystemet i overensstemmelse
med Kontrakten, herunder særligt kontraktbilag 7B, afsnit 3 og nærværende
kontraktbilag 10. Chaufførerne skal blandt andet kunne hjælpe passagerer
med anvendelse af deres rejsekort, f.eks. check ind af flere passagerer på
samme kort og ændring af passagertype. Der er vejledning i praktiske
spørgsmål vedrørende drift af rejsekortet i 7BV1.

Krav-ID:

10.1.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal ved anvendelse af Rejsekortsystemet sælge kontantbil-
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letter til passagerer. Chaufføren skal kunne give tilbage på nærmeste 100
kr.
Krav-ID:

10.1.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at chaufførerne til enhver tid har byttepenge og det nødvendige printerpapir til at udstede billetter.

Krav-ID:

10.1.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved akutte/ikke planlagte ruteændringer, skal den pågældende chauffør om
nødvendigt foretage manuel korrektion på chaufførkonsollen således, at der
fortsat foregår korrekt billettering.

Krav-ID:

10.1.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal kontrollere passagerernes billetter ved påstigning i det
omfang, situationen tillader det. Overholdelse af køreplanen går forud for
kontrol af billetter.
Chaufførerne skal dog ikke kontrollere billetter på linjer med ”frit flow”, jf.
kontraktbilag 3.

Krav-ID:

10.1.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufføren må kun annullere billetter, denne selv har udstedt og udelukkende i forbindelse med udstedelse af en erstatningsbillet.

Krav-ID:

10.1.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne må ikke refundere billetter. Ved refundering menes tilbagebetaling af købesum til en passager, der f.eks. alligevel ikke ønsker at rejse
med bussen af én eller anden grund.

Der er to måder at annullere billetter på, der benævnes som metode I og metode II.
Ved metode I kan chaufføren annullere den sidst udstedte billet direkte i Rejsekortsystemet i bussen
umiddelbart inden chaufføren udsteder den billet, der skal erstatte den.
Ved metode II skrives tidspunktet for udstedelse af erstatningsbilletten samt antal zoner/personer på
den annullerede billet, som den nye billet gælder for, herved knyttes annulleringen til erstatningsbilletten.
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Krav-ID:

10.1.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal som udgangspunkt bruge metode I til at annullere billetter.
Hvis metode I ikke kan bruges, kan Operatøren anvende metode II til at
annullere billetter.
Regler for metode I fremgår af krav-ID 10.1.19-10.1.21.
Regler for metode II fremgår af krav-ID 10.1.22.

1.3.1
Krav-ID:

Metode I
10.1.19

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufføren skal aflevere kvittering for annullering sammen med den annullerede billet til den afregningsansvarlige på Garagen.

Krav-ID:

10.1.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatørens afregningsansvarlige på Garagen skal kontrollere, at der afleveres et ”sæt” for hver annullering, samt at der efterfølgende er udstedt en
ny korrekt billet.
Operatøren skal IKKE sende disse billetsæt til Movia, men Operatøren skal
gemme billetsættene i et år på grund af revision.

Krav-ID:

10.1.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Finder Movia annulleringer, der ikke følger reglerne, kan Movia fakturere
beløbet efterfølgende.

1.3.2
Krav-ID:

Metode II
10.1.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at billetten afleveres til den afregningsansvarlige på
Garagen, der anvender den i afregningen med chaufføren og efterfølgende
sender billetten til Movia inden 3 måneder fra billettens udstedelsesdato.
Movia kontrollerer annulleringen i henhold til de ovenstående regler og beløbet krediteres, hvis annulleringen kan godkendes af Movia.

1.3.3

Særlige forhold

Hvis en blokering af papiret i printeren har forhindret udstedelse af en billet helt eller delvist, kan dette
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afhjælpes ved at fjerne blokaden og herefter lave en annullering efter metode I.
Krav-ID:

10.1.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Når Operatøren anvender metode I i tilfælde af blokering af papir i printeren, skal annulleringsbilletten SAMMEN med den papirlængde, der forårsagede problemet, afleveres til Garagen og sendes til Movia for vurdering af
fejlårsagen.

Krav-ID:

10.1.24

Movias krav:

Kravtype:

K

Printes annulleringsbilletten ikke ud trods forsøg på udbedring, indsendes
den nævnte papirlængde til driftskontoret som i krav-ID 10.1.23. Busnummer, chaufførnummer samt dato og klokkeslæt skal anføres på billetten
eller det medfølgende papir.

Der findes instruktionsvideoer på Vores Movia om chaufførernes håndtering af Rejsekortsystemet og
salg af rejsehjemmel.
1.4

Afløsning, endestationsophold og andre ophold mv.

Krav-ID:

10.1.25

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne må ikke forlade bussen ved afløsning på ruten, før chaufførens afløser er til stede.

Krav-ID:

10.1.26

Movias krav:

Kravtype:

K

Når bussen holder ved endestationsstoppestedet, skal motoren være slukket.

Krav-ID:

10.1.27

Movias krav:

Kravtype:

K

Passagererne skal have adgang til bussen, når den holder ved endestationsstoppestedet.

Krav-ID:

10.1.28

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufføren må ikke i forbindelse med køreplanfastsat kørsel opstille/parkere busserne uden for de af Movia godkendte opstillingspladser/endestationer. Dette gælder også før første/efter sidste afgang.
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Krav-ID:

10.1.29

Movias krav:

Kravtype:

K

Forlader chaufføren bussen ved endestationsopholdet, skal denne ved tilbagekomsten til bussen gøre passagererne opmærksom på, at det nu er
muligt at købe billetter.

Krav-ID:

10.1.30

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at chaufførerne inden afgang fra endestationer har
mulighed for at betjene og billettere publikum i så god tid før afgang, at bussen kan afgå til tiden.

Krav-ID:

10.1.31

Movias krav:

Kravtype:

K

Når bussen køres væk fra stoppestedet, og ikke længere er i rute, skal dørene være lukkede og bussen skal skilte ”Ikke i rute”.

1.5

Chaufførens vejlednings- og annonceringspligt

Krav-ID:

10.1.32

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal være så bredt kendt med det samlede trafiknet i de områder, de betjener, at de kan vejlede passagererne generelt. Det samlede
trafiknet omfatter bus, tog, lokaltog og metro.

Krav-ID:

10.1.33

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at chaufførerne har de nødvendige kompetencer til at håndtere konfliktsituationer, som kan opstå i forbindelse med
kørslen.

1.6

Særlige sundhedsmæssigt begrundede tiltag

Krav-ID:

10.1.34

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførerne skal vejlede passagererne om de til en hver tid gældende
retningslinjer ved bustransport, der er begrundet i særlige sundhedsmæssige situationer eksempelvis epidemier og pandemier. Sådanne retningslinjer
kan f.eks. vedrøre afstandskrav eller brug af mundbind, visir eller lignende.
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Krav-ID:

10.1.35

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal underrette Movia, hvis der på visse ruter eller i visse områder er mange passagerer, der ikke overholder gældende sundhedsmæssige krav eller retningslinjer udstedt af en offentlig myndighed eller lignende
instans.

2.

Frikort til chauffører

Krav-ID: 10.2.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til vederlagsfrit at udstede frikort til Operatørens fuldtidsansatte chauffører gældende til Movias buslinjer i enten zone 1-99, 100-199
eller 200-299.
Movia indberetter frikortet til SKAT. Kortet er dog ikke skattepligtigt, hvis det
kun bruges til transport mellem chaufførens hjem og arbejde eller øvrig
arbejdsrelateret transport.

Krav-ID:

10.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sende ansøgning om frikort til Movia. Ansøgning skal vedlægges pasfoto af den chauffør, der anmodes om frikort til.

3.

Vores Movia – Academy System

Portalen Vores Movia er et såkaldt Academy System, der betegnes som en social vidensplatform.
Systemet kan forestå certificering af brugerne og er indrettet til nem og brugervenlig formidling af væsentlig information. Det sociale aspekt i systemet understøtter tovejskommunikation. Brugerne har
mulighed for at komme med feedback både til systemet og det faglige indhold, som Movia præsenterer.
Vores Movia tilgås via www.voresmovia.dk.
Krav-ID: 10.3.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at stille chaufførportalen Vores Movia til rådighed.

Krav-ID: 10.3.2

Kravtype:

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at publicere relevant informationsmateriale samt nyhe-

MF

der om drift, takster mv. på Vores Movia eller ved udsendelse af chaufføropslag til Operatørens Garager.
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Krav-ID

10.3.3

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Rejsehåndbogen og Chaufførens Servicehåndbog skal være tilgængelig via
følgende link: moviarejsehaandbog.dk.

Krav-ID: 10.3.4

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at opdatere informationsmateriale som f.eks. Chaufførens Servicehåndbog, Rejsehåndbogen samt informere om nyheder,
kampagner mv.

Krav-ID: 10.3.5

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til løbende at opdatere certificeringsspørgsmål jf. afsnit 4,
samt undervisningsmateriale i form af fx instruktioner og videoer.

Krav-ID:

10.3.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at dennes chauffører og øvrige medarbejdere, der er
beskæftiget med den daglige drift, har kendskab til Vores Movia.

4.

Chaufførcertificering

Formålet med chaufførcertificeringen er at sætte fokus på de kvalifikations- og servicekrav, som Movia
stiller til Operatørens chauffører, eksempelvis kendskab til takster, billettering mv.
Krav-ID:

10.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at alle chauffører er oprettet som brugere på Vores Movia.

Krav-ID:

10.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at alle dennes chauffører, der skal udføre kørsel i henhold til Kontrakten, er certificeret via Vores Movia senest 2
måneder efter kontraktindgåelse for den relevante udbudsenhed. Gennemførelse af certificeringen foregår online ved besvarelse af multiple choicespørgsmål, udarbejdet af Movia.

Krav-ID:

10.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at alle chauffører, der ansættes i Kontraktperioden, gennemfører certificering senest 1 måned efter påbegyndt
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ansættelse hos Operatøren, hvor chaufføren skal udføre kørsel i henhold til
Kontrakten, medmindre chaufføren inden for de seneste 5 år, jf. krav-ID
10.4.4, har gennemført certificering enten hos Operatøren eller en anden
operatør, der udfører tilsvarende kørsel for Movia.
Krav-ID:

10.4.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at alle Operatørens chauffører gennemfører certificering minimum hvert 5. år.

5.

Uddannelse

5.1

Uddannelse

Krav-ID:

10.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at udpege en leder, som er ansvarlig for uddannelse af chaufførerne i overensstemmelse med kravene i dette afsnit 5.

Krav-ID:

10.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at chaufførerne og andet berørt personale hos Operatøren er tilstrækkeligt uddannet i Movias takstsystem således,
at chaufførerne kan billettere korrekt og effektivt.

Krav-ID:

10.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at chaufførerne og andet berørt personale hos Operatøren er instrueret i betjening og fejlmelding af relevante IT-systemer.

Krav-ID:

10.5.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at chaufførerne og andet berørt personale hos Operatøren har viden om Movias organisation og viden om ansvarsfordeling mellem Operatøren og Movia.

Krav-ID:

10.5.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at chaufførerne og driftsledere hos Operatøren til enhver tid er opdateret med seneste viden, som fremgår af Vores
Movia.
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Krav-ID: 10.5.6

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er ansvarlig for programledelse samt alt fagligt indhold på Vores
Movia.

5.2

Opgaver og rollefordeling

Krav-ID:

10.5.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ansvarlig for brugeradministrationen på Vores Movia.
Operatøren skal udpege minimum én mentor blandt sine medarbejdere,
som skal håndtere brugeradministration på Vores Movia. Mentoren skal som
følge heraf selv have en brugerprofil på Vores Movia. Mentoren skal:


Sikre, at alle chauffører er oprettet som brugere



Sikre, at alle chauffører er tilknyttet den rigtige Garage og mentor



Løbende ajourføre brugerprofiler og tilhørsforhold



Yde intern chaufførsupport og sikre, at brugernes kontaktinformationer holdes opdateret



Håndhæve, at brugerne gennemfører Movia-certificeringen minimum hvert 5. år, jf. krav-ID 10.4.4


Krav-ID:

10.5.8

Movias krav:

Slette brugerprofiler, jf. krav-ID 10.5.8

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at chaufførers brugerprofiler slettes på Vores Movia
senest tre måneder efter chaufførens fratrædelse hos Operatøren, medmindre chaufføren er tiltrådt hos en anden operatør, der udfører tilsvarende
kørsel hos Movia. I dette tilfælde skal brugerprofilen frigives til overgangspuljen ”Transitgruppen”.

I Transitgruppen vil brugerkontoen være inaktiv, men kan ved ny beskæftigelse inden for en periode
på 3 måneder genaktiveres via scanning af en unik garagespecifik QR-kode. Grundet GDPR-hensyn
vil brugerprofiler, herunder evt. gyldig certificering, automatisk blive slettet efter
3 måneders ophold i Transitgruppen.
Krav-ID:

10.5.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis en chauffør ikke kan forventes at skulle udføre kørsel for Movia igen,
f.eks. som følge af chaufførens pension eller død, skal Operatøren sikre, at
chaufføren straks slettes på Vores Movia.
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Vejledning om brugeradministration kan findes i Mentorvejledningen på Vores Movia.
Krav-ID:

10.5.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at stille PC, tablet eller smartphone til rådighed
for egne chauffører, der sætter dem i stand til at tilgå Vores Movia i nødvendigt omfang.

Krav-ID: 10.5.11

Kravtype:

K

Movias krav:

Operatøren er forpligtet til at sikre, at egne chauffører holder sig opdateret
på alle nyheder, kampagner mv. på Vores Movia samt støtte og vejlede
egne chauffører.

5.3

Økonomi

Krav-ID:

10.5.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal med udgangen af december måned betale et årligt gebyr
på 122 kr. pr. bruger på Vores Movia (prisniveau januar 2021).
Betalingen skal ske på baggrund af Movias brugerafregning.

Krav-ID: 10.5.13

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til ved årets afslutning at fremsende brugerafregning til
Operatøren ud fra det antal brugere, der har været oprettet i oktober måned
samme år.

5.4

Udlån af chauffører til oplæring af emissionsfri drift

Nuværende operatører af de linjer, der er i udbud med A21, har over for Movia tilkendegivet, at de
stiller de chauffører, der skal virksomhedsoverdrages til rådighed for nye operatører til oplæring af
chauffører i emissionsfri drift.
Den nye operatør aftaler med den nuværende operatør, hvor mange chauffører pr. hverdag det er
muligt at stille til rådighed.
Tilrådighedsstillelsen af chauffører skal planlægges 4 uger før chaufførerne skal stå til rådighed og
skal ske for en hel arbejdsdag pr. chauffør. Oplæring skal finde sted hos den nye operatør.
Hvis tilrådighedsstillelsen sker ved frikøb af chaufførerne koster det DKK 2.350 eksklusive moms pr.
frikøbsdag pr. chauffør.
De nærmere forhold vedrørende tilrådighedsstillelse af chauffører aftales mellem den nye operatør og
nuværende operatør.
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6.

Chaufførfaciliteter

6.1

Chaufførfaciliteter til rådighed for Operatøren

Movia har for de fleste linjer etableret chaufførfaciliteter i form af lokale og/eller toiletter ved linjens
endestationer.
Der kan ved endestationer kun påregnes plads til det planlagte antal Driftsbusser. Det kan således
ikke forventes, at der ved endestationer er plads til parkering af Reservebusser og p-biler.
Krav-ID: 10.6.1

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse: Medmindre Movia og Operatøren indgår anden skriftlig aftale, er Movia forpligtet til at etablere nedenstående chaufførfaciliteter, der kan benyttes for
linjerne i de enkelte udbudsenheder, som anført i skemaet herunder:
Udbud-

Linje

Placering

senhed
1

Art af faci-

Administrator

litet
31

Elna Munks

Lokale

Movia

Toilet

Movia

Plads
1

31

Lergravsparken

1

31

Kastrup st.

Lokale

Movia

1

34, 36

Nøragersmin-

Lokale

Movia

Lokale

Arriva

devej
1

35, 77

Sundbyvester
Plads

1

35

Dragør

Lokale

Movia

2

13

Brøndbyøster

Lokale

Movia

st.
2

22

Husum Torv

Lokale

Arriva

2

22

Glostrup st.

Lokale

Movia

2

132, 137, 139

Friheden st.

Lokale

Movia

2

132

Tingbjerg

Lokale

Movia

2

161

Herlev st.

Lokale

Movia

2

161

Rødovre st.

Lokale

Movia
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3

26, 68

Bellahøj

Lokale

Movia

3

27

Nordhavn St.

Lokale

Movia

3

68

Gladsaxe

Lokale

Movia

Trafikplads
3

68

Lyngby st.

Lokale

Movia

4

150S

Kokkedal st.

Lokale

Movia

4

150S

Hans Knud-

Lokale

Movia

sens Plads
4

15E

Nørreport st.

Lokale

Movia

5

350S

Ballerup st.

Lokale

Movia

6

500S

Kokkedal st.

Lokale

Movia

6

500S

Glostrup st.

Lokale

Movia

6

500S

Kay Fiskers

Lokale

Anchersen

Toilet

Movia

Plads
7

55E

Malmparken
st.

7

55E

Aggebovej

Lokale

Movia

8

65E

Hillerød st.

Lokale

Arriva

9

301, 302, 303,

Hillerød st.

Lokale

Arriva

305, 307, 337
9

337

Slangerup

Lokale

Arriva

10

801A, 340,345

Espergærde

Toilet

Movia

st.
10

801A, 347, 90N

Helsingør st.

Lokale

Movia

10

340, 347

Hornbæk st.

Lokale

Movia

10

90N

Gilleleje st.

Lokale

Movia

11

114, 115, 116,

Høje Taa-

Lokale

Movia

117, 118, 119,

strup st.

120, 127
11

117, 118, 127

Taastrup Torv

Lokale

Movia

11

127, 128

Ishøj st.

Lokale

Movia

11

225

Hundige st.

Lokale

Arriva

12

101A, 121

Køge Nord

Lokale

Movia

12

101A, 103

Ølby st.

Lokale

Movia

12

102A, 106, 108,

Køge st.

Lokale

Movia

109, 121, 245R,
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99N
12

121, 246

Solrød Strand

Lokale

Movia

12

245R, 246

Borup

Toilet

Movia

12

102A

Præstø

Lokale

Movia

13

405, 406, 408,

Ringsted st.

Lokale

Movia

Borup

Toilet

Movia

415, 469
13

408

Operatøren kan efter skriftlig aftale med Movia benytte Movias øvrige chaufførfaciliteter.
Krav-ID: 10.6.2

Kravtype:

K

Movias krav:

Movia er kun forpligtet til at stille de i krav-ID 10.6.1 anførte chaufførfaciliteter til rådighed for Operatøren, og Movia har ingen forpligtelser overfor Operatøren ved ændring, nedlæggelse eller lign. af disse udover hvad der fremgår af dette kontraktbilag.

Krav-ID: 10.6.3

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

I tilfælde, hvor Operatøren som følge af Movias forhold, midlertidigt eller
permanent, ikke kan benytte en eller flere chaufførfaciliteter som anført i
krav-ID 10.6.1, er Movia forpligtet til at kompensere Operatøren for dennes
dokumenterede meromkostninger som følge af, at chaufførfaciliteten ikke er
til rådighed.
Operatøren kompenseres alene i tilfælde, hvor chaufførfaciliteter ikke kan
anvendes i mere end 7 dage.
Operatøren kompenseres alene for medgået tid til kørsel samt brændstofudgifter for kørsel i bil mellem den oprindelige og den nye chaufførfacilitet.
Kompensationen beregnes på baggrund af den chaufførfacilitet, der samlet
set indebærer den laveste omkostning for Operatøren at benytte i stedet for
den udgåede chaufførfacilitet.

Operatørens eventuelle færre udgifter, der er en følge af ændrede chaufførfaciliteter, håndteres i henhold til Kontraktens bestemmelser om Tomkørsel, jf. kontraktbilag 15.
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Krav-ID: 10.6.4

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis Movia flytter linjer, jf. kontraktbilag 2, og Operatøren som følge heraf
påføres meromkostninger til anvendelse af chaufførfaciliteter, skal Movia
enten:
1. Oprette en ny facilitet, hvis anvendelse ikke medfører øgede omkostninger for Operatøren eller
2. Kompensere Operatøren, jf. krav-ID 10.6.3.

Krav-ID:

10.6.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal straks orientere Movia, såfremt Operatøren bliver opmærksom på forhold ved chaufførfaciliteterne, som betyder, arbejdsmiljølovgivningen ikke kan overholdes, og forholdene ligger inden for Movias indflydelse.

6.2

Oprettelse af nye chaufførfaciliteter

Movia og Operatøren kan i fællesskab etablere chaufførfaciliteter ud over eksisterende chaufførfaciliteter anført i krav-ID 10.6.1. Der kan f.eks. være tale om det tilfælde, hvor Operatøren ønsker chaufførskifte et nyt sted på ruten.
Krav-ID:

10.6.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at afholde 50 % af etableringsudgiften, hvis
Movia og Operatøren i samråd beslutter at etablere en ny chaufførfacilitet.
Dette gælder både, hvor der etableres en ny chaufførfacilitet og, hvor en
chaufførfacilitet erstatter en chaufførfacilitet som angivet i krav-ID 10.6.1.

6.3

Betaling

Krav-ID:

10.6.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal betale Movia kr. 17.787 pr. Driftsbus pr. år (januar 2022) til
dækning af lejeudgifter samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter på chaufførfaciliteterne, uanset om der er faciliteter til rådighed eller ej. Betalingen indgår i den månedlige afregning og reguleres efter Kontraktens afsnit 15.1.
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6.4

Chaufførfaciliteters indretning mv.

Krav-ID: 10.6.8

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia er forpligtet til at sikre, at chaufførfaciliteter er udstyret med sædvanligt inventar, herunder stole, borde, lamper, køkkenfaciliteter og brandslukningsudstyr mv., der er nødvendigt i forhold til facilitetens anvendelse. Inventaret skal være i god og brugbar stand.

Krav-ID:

10.6.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Inventar samt eventuelle særindretninger og tekniske installationer i Chaufførfaciliteterne er Movias ejendom, uanset om disse er bekostet af Operatøren eller Movia.

Ved særindretninger og tekniske installationer forstås f.eks. skabe, der kan aflåses, særlig belysning,
internet, cooker, større borde, som Operatøren måtte have installeret/indrettet chaufførfaciliteten med.
6.5

Ændringer af chaufførfaciliteter

Operatøren kan fremsætte et begrundet skriftligt ønske om ændringer af en eller flere af chaufførfaciliteter, herunder også bygningsmæssige ændringer eller særindretning.
Krav-ID:

10.6.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan vælge at efterkomme Operatørens ønske om ændringer. Såfremt
Movia ønsker at efterkomme Operatørens ønske, afholdes omkostninger til
ændringerne af Operatøren. Der sker ikke refusion ved kontraktophør.

6.6

Brugere af chaufførfaciliteterne

Krav-ID:

10.6.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Chaufførfaciliteter må kun benyttes af Operatørens personale, som udfører
kørsel for Movia i henhold til Kontrakten.

Krav-ID:

10.6.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan give tilladelse til, at andre end Operatørens personale benytter
chaufførfaciliteterne, og Operatøren må derfor forvente at skulle dele chaufførfaciliteterne med andre.
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Krav-ID:

10.6.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Movias medarbejdere har til enhver tid ret til at benytte chaufførfaciliteterne
på samme vilkår, som Operatøren.

6.7

Anvendelse og vedligeholdelse

Krav-ID:

10.6.14 Kravtype:

Movias krav:

K

Operatøren må kun anvende chaufførfaciliteterne til afholdelse af pause i
direkte forbindelse med udførelse af kørsel for Movia i henhold til Kontrakten. Operatøren må ikke benytte chaufførfaciliteterne til andet formål.

Krav-ID:

10.6.15 Kravtype:

Movias krav:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre, at Operatørens medarbejdere behandler
chaufførfaciliteterne og disses inventar mv. på respektfuld vis, herunder ikke
forvolder skade eller på anden måder bidrager til unødigt tab af stand eller
værdi.

Krav-ID:

10.6.16

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er ansvarlig for ethvert tab Movia måtte lide som følge af Operatørens skader på chaufførfaciliteterne eller disses inventar.

Krav-ID:

10.6.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til loyalt at deltage i et dialogbaseret samarbejde
vedrørende forhold omkring de enkelte faciliteter.

Krav-ID: 10.6.18

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Medmindre Movia og Operatøren skriftligt aftaler andet, er Movia forpligtet
til, selv eller ved administrator, at levere al indvendig og udvendig rengøring
samt al indvendig og udvendig vedligeholdelse af chaufførfaciliteterne.

Krav-ID: 10.6.19

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Medmindre andet skriftligt aftales af Parterne, skal Movia afholde udgifter til
drift af chaufførfaciliteterne i form af vand, el, varme og sædvanlig vedligeholdelse.

Det bemærkes, at enkelte chaufførfaciliteter i en overgangsperiode er administreret af øvrige operatører
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i henhold til tidligere aftale mellem Movia og den pågældende Operatør. Indtil disses udløb, vil det være
pågældende operatør, der står for rengøring og vedligehold af chaufførfaciliteten. Hvis Operatøren har
brug for oplysninger om disse chaufførfaciliteter, der administreres af en anden operatør, kan oplysninger rekvireres ved henvendelse til Movia.
6.8

Operatørens indberetning af fejl og mangler

Krav-ID:

10.6.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til løbende at indberette fejl og mangler ved chaufførfaciliteterne til Movia eller Movias administrator. Operatørens indberetninger skal ske til den af Movia på Extranettet anviste adresse.

Krav-ID:

10.6.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at erstatte eventuelle meromkostninger, Movia
påføres som følge af Operatørens mangelfulde eller ukorrekte fejlmelding.

6.9

Kontraktophør

Krav-ID:

10.6.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved kontraktophør kan Movia gøre krav på at overtage de i fællesskab etablerede chaufførfaciliteter, jf. krav-ID 10.6.6 mod refusion af Operatørens
dokumenterede etableringsudgift.
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Kontraktbilag 11 – Miljø

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Brændstoffers svovlindhold ................................................................................................................3

2.

Bæredygtighedskriterier for drivmidler ...............................................................................................4

2.1

Bæredygtighedskriterier for el ............................................................................................................4

2.2

Bæredygtighedskriterier for brint ........................................................................................................4

2.3

Bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer (biodiesel, biogas, mv.)................................................4

2.3.1 Dokumentation for bæredygtighedskriterier for og indkøb af Drivhusgasreducerende brændstoffer..
5
2.3.2 Annullering af biotickets .....................................................................................................................5
3.

Udledning af emissioner (lokal luftforurening, drivhusgasser og støj)................................................7

3.1

Udledning af NOx (kvælstofilter) fra bussens motor...........................................................................7

3.2

Udledning af PM og PN (partikler) fra bussens motor........................................................................7

3.3

Måling af udledning af lokal luftforurening..........................................................................................8

3.4

Eftermonteret røggasrensningssystemer ...........................................................................................8

3.5

Modtryksalarm ved anvendelse af eftermonterede partikelfiltre.........................................................8

3.6

NOx-alarm ved anvendelse af eftermonterede SCR-katalysator .......................................................8

3.7

Dokumentation for anvendelse af additiv ...........................................................................................9

3.8

Monitorering af NOx-udledning for busser med eftermonteret SCR-katalysator................................9

3.9

Udledning af lokal luftforurening fra bussens fyr ..............................................................................10

4.

Udledning af støj ..............................................................................................................................10

4.1

Måling af støjudledning ....................................................................................................................11

5.

Udledning af drivhusgasser..............................................................................................................11

5.1

Generelt……. ...................................................................................................................................11

5.2

Tilkøb af Fossilfrihed ........................................................................................................................11

5.3

Kompensation ved tilkøb af Fossilfrihed...........................................................................................12

5.4

Fortynding af fossilfrit brændstof med almindelig diesel ..................................................................12

Side 2 / 17
Trafikselskabet Movia

5.5

Tilkøb af Grøn strøm ........................................................................................................................12

6.

Miljøsyn12

6.1

Miljøsyn…….. ...................................................................................................................................13

6.2

Ordinært miljøsyn .............................................................................................................................13

6.2.1 Dokumentation for gennemførelse af ordinært miljøsyn ..................................................................14
6.3

Miljøsyn af Brugte busser inden Driftsstart.......................................................................................14

6.4

Ekstraordinære miljøsyn...................................................................................................................15

6.5

Offentliggørelse af resultater fra miljøsyn.........................................................................................16

6.6

Dumpet miljøsyn...............................................................................................................................16

6.6.1 Forbud mod drift af busser, som dumper miljøsyn ...........................................................................16
6.6.2 Nyt miljøsyn……...............................................................................................................................16
7.

Kabineopvarmning ...........................................................................................................................17

7.1

Anvendelse af fyr..............................................................................................................................17

7.2

Fyr i Emissionsfri busser ..................................................................................................................17

8.

Transportmidler ................................................................................................................................17

1.

Brændstoffers svovlindhold

Krav-ID:

11.1.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Svovlindhold i de af Operatøren til opfyldelse af Kontrakten anvendte
brændstof skal overholde følgende standarder for brændstofkvalitet:
Diesel

EN 590

Syntetisk diesel (HVO, BtL, GtL)

EN 15940

FAME

EN 14214

Ved anvendelse af andre brændstoffer må svovlindholdet højst være 10
ppm.
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2.

Bæredygtighedskriterier for drivmidler

2.1

Bæredygtighedskriterier for el

Movia stiller ikke bæredygtighedskrav i forbindelse med Operatørens indkøb af strøm. Movia kan tilkøbe Grøn strøm, jf. krav-ID 11.5..
2.2

Bæredygtighedskriterier for brint

Krav-ID:

11.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren anvender brint, skal brinten være produceret på basis af
vedvarende energikilder. Den anvendte brint må således ikke være
produceret på basis af fossile brændsler.

2.3

Bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer (biodiesel, biogas, mv.)

Krav-ID:

11.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren anvender Drivhusgasreducerende brændstoffer, skal
brændstoffet leve op til bæredygtighedskriterierne i §§ 6-13 i Bekendtgørelse om CO2e-fortrængningskrav og bæredygtighed m.v. (BEK nr 2520 af
14/12/2021) med senere ændringer.
Dog gælder i forhold til bekendtgørelsens § 12, at det anvendte brændstof
skal medføre en vugge til grav besparelse i drivhusgasemission på mindst
65 % opgjort efter de beregningsmetoder, som fremgår af Bekendtgørelse
om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til
biobrændstofloven (BEK nr 2537 af 14/12/2021) med senere ændringer.
Hvis Operatøren anvender almindelig diesel, f.eks. diesel B7, skal iblandet
Drivhusgasreducerende brændstof i forhold til vugge til grav CO2æbesparelse alene leve op til § 12 i BEK nr 2520 af 14/12/2021 med senere
ændringer.
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2.3.1

Dokumentation for bæredygtighedskriterier for og indkøb af Drivhusgasreducerende brænd-

stoffer
Krav-ID:

11.2.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på Movias forlangende kunne dokumentere det anvendte
brændstofs vugge til grav CO2-reduktion og overholdelse af
bæredygtighedskriterierne i BEK nr 2520 af 14/12/2021, §§ 6-13, jf. krav-ID
11.2.2.

Krav-ID:

11.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

I forhold til overholdelse af vilkårene i krav-ID 11.2.3, skal Operatøren
dokumentere, at brændstofproducenten er auditeret/certificeret af en af EUkommissionen godkendt frivillig ordning (voluntary scheme). I forhold til
biogas findes bl.a. følgende godkendte frivillige ordninger: ISCC, REDCERT
og NTA8080.

Krav-ID:

11.2.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved Operatørens anvendelse af biogas, er det et krav, at Operatøren
anvender certifikater for bionaturgas udstedt af Energinet i henhold til naturgasforsyningslovens § 12 a (LBK nr. 126 af 06/02/2020).

Krav-ID:

11.2.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på Movias forlangende kunne dokumentere hvilket
råmateriale, det Drivhusgasreducerende brændstoffer er produceret af.

Krav-ID:

11.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på Movias forlangende fremvise revisorpåtegnet dokumentation for indkøb af det volumen Drivhusgasreducerende brændstof, som
Operatøren i medfør af Kontrakten er forpligtet til at indkøbe. Movia afholder
Operatørens dokumenterede omkostning til revisorpåtegnelse.

2.3.2

Annullering af biotickets

Movia ønsker at sikre, at Operatøren sikrer, at anvendt Drivhusgasreducerende brændstoffer optræder additionelt til den mængde Drivhusgasreducerende brændstoffer som danske leverandører af
brændstof til landtransport er forpligtet til at tilsætte produkter solgt til danske forbrugere.
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I henhold til BEK nr 2520 af 14/12/2021, § 3, har brændstofleverandører pligt til at sikre, at
Drivhusgasreducerende brændstoffer mindst udgør en vis andel af virksomhedens samlede årlige salg
af brændstoffer. Ved salg af et brændstof til gennemførelse af busdrift for Movia med en større andel
af Drivhusgasreducerende brændstoffer end det mindstekrav, som fremgår af BEK nr 2520 af
14/12/2021, § 3, ønsker Movia, at brændstofleverandørens årlige andel af Drivhusgasreducerende
brændstoffer i volumen øges tilsvarende.
Krav-ID:

11.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved anvendelse af et brændstof med en større andel af
Drivhusgasreducerende brændstoffer end det mindstekrav, som fremgår af
BEK nr 2520 af 14/12/2021, § 3, (med senere ændringer) må overskydende
målopfyldelse ikke modregnes i brændstofleverandørens egne forpligtelser i
henhold til BEK nr 2520 af 14/12/2021, § 3, eller handles mellem
brændstofleverandører som tickets.

Krav-ID:

11.2.9

Movias krav:

Kravtype:

K

På Movias forlangende skal Operatøren i forhold til krav-ID 11.2.8
dokumentere, at det af brændstofleverandørens indberetning til staten
(Energistyrelsen) fremgår, at virksomhedens salg af
Drivhusgasreducerende brændstoffer er større end det mindstekrav, som
fremgår af BEK nr 2520 af 14/12/2021, § 3, og at den overskydende
målopfyldelse opgjort i volumen som minimum modsvarer det faktiske
forbrug til gennemførelse af Operatørens kontrakt med Movia.
Til dokumentation herfor skal brænddstofleverandøren udstede en
revisorpåtegnet attest til Operatøren som dokumenterer dette. Dette skal
senest ske i forbindelse med revisors påtegning af brændstofselskabers
lovpligtige rapportering om tilsat biobrændstof i kalenderåret med frist den
31. marts det efterfølgende år.
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3.

Udledning af emissioner (lokal luftforurening, drivhusgasser og støj)

Krav-ID:

11.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at ethvert miljøkrav til udledning af emissioner i
nærværende kontraktbilag overholdes ved både rutekørsel og Tomkørsel.

3.1

Udledning af NOx (kvælstofilter) fra bussens motor

Krav-ID:

11.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at busserne stedse overholder følgende grænseværdier for udledning af NOx fra bussens motor:
Bustype

Emissionsklasse

NOx [ppm] (ref)

Dieselbusser,

Euro VI

250

Euro VI

300

herunder diesel
hybridbusser
Gasbusser
(CNG-busser)
’ref’ henviser til omregning til referencetilstand (10% CO2).
3.2

Udledning af PM og PN (partikler) fra bussens motor

Krav-ID:

11.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at busserne stedse overholder følgende grænseværdier for udledning af PM og PN fra bussens motor.
Bustype
Dieselbusser,

Emissionsklasse

PM [mg/m3]

PN [antal/cm3]

(ref)

(ref)

Euro VI

0,5

0,2*107

Euro VI

1,0

0,6*107

herunder diesel
hybridbusser
Gasbusser
(CNG-busser)
’ref’ henviser til omregning til referencetilstand (10% CO2).
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3.3

Måling af udledning af lokal luftforurening

Krav-ID:

11.3.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Måling af bussernes udledningsniveau af lokal luftforurening fra bussens
motor sker i henhold til Movias Miljøsynsmanual Del 1 og måling af bussernes udledningsniveau af lokal luftforurening fra bussens fyr sker i henhold til
Movias Miljøsynsmanual Del 3, jf. krav-ID 11.6.11Error! Reference source
not found..

3.4

Eftermonteret røggasrensningssystemer

Krav-ID:

11.3.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at busser med eftermonteret røggasrensningssystemer indfrier Movias grænseværdier for Euro VI, jf. krav-ID 11.3.2 og krav-ID
11.3.3.

3.5

Modtryksalarm ved anvendelse af eftermonterede partikelfiltre

Krav-ID:

11.3.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at busser med eftermonteret partikelfilter er udstyret
med en alarm, som advarer chaufføren ved for lavt eller for højt modtryk i
partikelfilteret.

3.6

NOx-alarm ved anvendelse af eftermonterede SCR-katalysator

Krav-ID:

11.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at busser med eftermonteret SCR-katalysator er
udstyret med en alarm, som advarer chaufføren ved overskridelse af Movias grænseværdi for udledning af NOx, jf. krav-ID 11.3.2.
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3.7

Dokumentation for anvendelse af additiv

Krav-ID:

11.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt bussernes SCR-katalysator anvender et additiv, skal Operatøren
på Movias forlangende dokumentere, at anvendelse af additivet sker efter
leverandøren af SCR-katalysatorens anvisninger. Operatørens dokumentation kan ske ved fremvisning af fakturaer for indkøb af additiv.

3.8

Monitorering af NOx-udledning for busser med eftermonteret SCR-katalysator

Krav-ID:

11.3.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at sikre konstant onlineovervågning af NOxudledning fra busser med eftermonteret SCR-katalysator.

Krav-ID:

11.3.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Data for onlineovervågning af NOx-udledning fra busser med eftermonteret SCR-katalysator skal automatisk uploades til en af Operatøren valgt
database, hvortil Movia kan få adgang og se udledningshistorik fra hver
enkelt bus.

Krav-ID:

11.3.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Følgende data for onlineovervågning af NOx-udledning fra busser med
eftermonteret SCR-katalysator skal indgå i udledningshistorikken for hver
enkelt bus:


Bus-ID



Tid/dato for en overskridelse



NOxOUT.niveau inden for måleniveau 0-1500 ppm og om grænseværdien er overholdt (OK) eller overskredet (overskredet). Overskridelse af grænseværdien skal registreres med mulighed for hurtigt overblik.



Movias grænseværdi for den pågældende Euronorm, som bussen
hører under, jf. krav-ID 11.3.2.

Systemet skal tillade historiske (fra dato-til dato) udtræk på enkelt-busser,
grupper af busser og alle busser.
Krav-ID:

11.3.12

Kravtype:

K
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Movias krav:

Data, jf. krav-ID 11.3.11 skal registreres fra tidspunktet for Driftsstart og i
frekvens på 1hz, når bussen er i rute (sekunddata). Data skal sendes til
databasen og registreres senest 6 timer efter foretaget kørsel.

Krav-ID:

11.3.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved overskridelse af grænseværdien for NOx, jf. krav-ID11.3.11, skal bussen senest ved efterfølgende driftsdøgns ophør tages ud af drift med henblik på udbedring af fejl.

3.9

Udledning af lokal luftforurening fra bussens fyr

Krav-ID:

11.3.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at bussernes fyr stedse overholder følgende grænseværdier for CO2, CO (middel), CO (maks.), røggastemperatur (maks.)
og sodtal*:
Parameter

Grænseværdi

CO2

> 9%

CO (middel)

< 300 ppm

CO (maks.)

< 1500 ppm

Røggastemperatur (maks.)

< 350 ºC

Sodtal*

< 1 Bacharach

*Der stilles for CNG-fyr ikke krav til grænseværdi for sodtal.
Emissionsgrænseværdierne er på basis af våd røggas.
4.

Udledning af støj

Krav-ID:

11.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at busserne til enhver tid overholder følgende
grænseværdier for støjudledning fra busserne:
Emissionsfri

Fossile busser

busser

og Fossilfri
busser

Indvendig støj,

68

70

70

75

dB(A)
Udvendig støj,
dB(A)
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4.1

Måling af støjudledning

Krav-ID:

11.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Måling af bussernes støjudledning sker i henhold til Movias Miljøsynsmanual Del 2, se krav-ID 11.6.11.

5.

Udledning af drivhusgasser

5.1

Generelt

Krav-ID:

11.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

På udbudsenheder, hvor Movia stiller krav til Fossilfrihed og
emissionsfrihed, må Operatøren ikke anvende fossile brændstoffer i afvikling af busdriften, herunder anvendelse af fyr. Driften skal desuden gennemføres uden nettoudledning af CO2æ.

5.2

Tilkøb af Fossilfrihed

Krav-ID:

11.5.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan i Kontraktperioden kræve at Operatøren reducerer CO2æ-udledningen med op til 100 % på en eller flere udbudsenheder.

Krav-ID:

11.5.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Movia kræver, at Operatøren reducerer CO2æ-udledningen, jf. kravID 11.5.2, skal Operatøren vælge den for Movia billigste løsning. Movia
skal skriftligt godkende den af Operatøren valgte løsning.

Krav-ID:

11.5.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan med et varsel på 12 måneder tilbagerulle aftale om tilkøb af
fossilfrihed (reduktion af CO2æ-udledningen) jf. krav-ID 11.5.2.
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5.3

Kompensation ved tilkøb af Fossilfrihed

ID:

11.5.5

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Ved Movias krav i henhold til krav-ID 11.5.2 og 11.5.3, betaler Movia Operatørens samlede dokumenterede meromkostning (køreplantimeafhængige og busafhængige).
Kompensationen sker som et fast tillæg til de køreplanstimeafhængige
omkostninger.

5.4

Fortynding af fossilfrit brændstof med almindelig diesel

Krav-ID:

11.5.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren anvender et flydende fossilfrit brændstof (f.eks. biodiesel
eller HVO), har Movia til enhver tid ret til at kræve, at Operatøren foretager iblanding af konventionel diesel med en af Movia fastsat procentandel
med henblik på at reducere en opadgående prisudvikling/prisstigning,
såfremt dette er teknisk muligt.

5.5

Tilkøb af Grøn strøm

Krav-ID:

11.5.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af Kontraktperioden
kræve, at Operatøren for hvad angår Kontraktens udførelse overgår til
Grøn strøm.
For forbruget til opladning af elbusser kompenseres Operatøren for leverance af Grøn strøm med 2,50 øre/kWh inklusive moms.

Krav-ID:

11.5.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan med et varsel på 12 måneder tilbagerulle aftale om tilkøb af
Grøn strøm jf. krav-ID 11.5.7.

6.

Miljøsyn

Movias Miljøsynsmanual Del 1, Del 2 og Del 3 findes i en dansk og engelsk version. Ved indholdsmæssige forskelle mellem den danske og engelske version, har den danske forrang.
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6.1

Miljøsyn

Krav-ID:

11.6.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Miljøsyn skal udføres efter de metodikker, som er beskrevet i Movias til
enhver tid gældende Miljøsynsmanual Del 1 (emissioner fra bussens motor), Del 2 (støjudledning) og Del 3 (emissioner fra bussens dieselfyr).
El- og brintbusser skal ikke kontrolleres i henhold til Miljøsynsmanual Del
1.
Busser uden fyr skal ikke kontrolleres i henhold til Del 3.

6.2

Ordinært miljøsyn

Krav-ID:

11.6.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at der årligt gennemføres ordinært miljøsyn af alle
busser.

Krav-ID:

11.6.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Busserne skal bestå det ordinære miljøsyn. Dermed menes, at:


Udledning af NOx fra bussens motor ikke må overskride de grænseværdier, som fremgår af krav-ID 11.3.2



Udledning af PM og PN fra bussens motor ikke må overskride de
grænseværdier, som fremgår af krav-ID 11.3.3



Udledning af støj ikke må overskride de grænseværdierne, som
fremgår af krav-ID 11.4.1 og



Udledning fra bussens fyr ikke må overskride de grænseværdier,
som fremgår af krav-ID 11.3.14

Miljøsynet skal foretages i løbet af kalenderåret (1. januar - 31. december).
Perioden fra driftsstart til 31. december samme år er ikke omfattet af kravet
om miljøsyn.
Krav-ID:

11.6.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Miljøsynet bestilles af Operatøren og gennemføres for Operatørens regning.
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Krav-ID:

11.6.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Måleresultater for gennemførte miljøsyn skal i elektronisk form leveres til en
af Movia anvist database senest 24 timer efter målingen er afsluttet.

Krav-ID:

11.6.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Målingerne skal udføres af et uvildigt målefirma, der er godkendt af Trafikselskabet til formålet. Det uvildige målefirma må ikke have personlige eller
økonomiske interesser i udfaldet af målingerne. Eksempelvis vil de værksteder, busoperatører normalt benytter, ikke som udgangspunkt blive betragtet som uvildige.

Krav-ID:

11.6.7

Movias krav:

Kravtype:

K

For hvad angår ordinære miljøsyn af bussens fyr kan Operatøren gennemføre egenkontrol af bussens fyr. Herved forstås, at Operatøren selv kontrollerer bussens fyr i henhold til Miljøsynsmanual Del 3 (emissioner fra bussens dieselfyr), og dermed fraviges krav-ID 11.6.6.

Krav-ID:

11.6.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved gennemførelse af egenkontrol af bussens fyr jf. krav-ID 11.6.7 skal
Operatøren senest 30 dage efter gennemførelse af egenkontrollen fremsende dokumentation til Movia for, at Operatøren i løbet af de seneste 6 måneder har gennemført service af bussens fyr samt dokumentation for det gennemførte vedligeholdelsesprogram.

6.2.1

Dokumentation for gennemførelse af ordinært miljøsyn

Krav-ID:

11.6.9

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia skal have adgang til resultaterne af gennemførte miljøsyn, som
beskrevet i Miljøsynsmanual Del 1, Del 2 og Del 3.

6.3

Miljøsyn af Brugte busser inden Driftsstart

Krav-ID:

11.6.10

Movias krav:

Kravtype:

K

En brugt bus skal bestå et miljøsyn, inden den må tages i brug af Operatøren.
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Krav-ID:

11.6.11

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal sikre, at miljøsyn af Brugte busser gennemføres senest
30 dage inden Driftsstart.

Krav-ID:

11.6.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Miljøsynet bestilles af Operatøren og gennemføres for Operatørens regning.

6.4

Ekstraordinære miljøsyn

Krav-ID:

11.6.13

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan uden forudgående varsel gennemføre ekstraordinære miljøsyn
af alle busser. Operatøren skal stille bussen til rådighed på et af Movia
annonceret tidspunkt.

Krav-ID:

11.6.14

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kompenserer ikke Operatøren for ekstraordinære miljøsyn. Operatøren skal omkostningsfrit stille bus med chauffør til rådighed for miljøsynet.

Krav-ID:

11.6.15

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kompenserer ikke Operatøren for dennes omkostninger, der er en
følge af, at af Movia annonceret ekstraordinært miljøsyn er forsinket.

Krav-ID:

11.6.16

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Movia skal planlægge ekstraordinære miljøsyn således, at de er til mindst
mulig gene for Operatøren.

Krav-ID:

11.6.17

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Movia betaler omkostningerne til gennemførelse af målinger i forbindelse
med ekstraordinære miljøsyn.
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6.5

Offentliggørelse af resultater fra miljøsyn

Krav-ID:

11.6.18

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia kan offentliggøre resultaterne fra ethvert miljøsyn med oplysning om
Operatør, linjenummer og busfabrikat.

6.6

Dumpet miljøsyn

6.6.1

Forbud mod drift af busser, som dumper miljøsyn

Krav-ID: 11.6.19

Kravtype:

K

Movias krav:

Operatøren skal straks tage busser, der har Dumpet et miljøsyn - det være
sig et ordinært eller et ekstraordinært miljøsyn - ud af drift, medmindre
Parterne skriftligt aftaler andet.

Krav-ID:

11.6.20

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia yder ikke kompensation til Operatøren for busser, der er taget ud af
drift som følge af et Dumpet miljøsyn, jf. krav-ID 11.6.1919.

Krav-ID:

11.6.21

Movias krav:

Kravtype:

K

Busser, der er taget ud af drift, jf. krav-ID 11.6.1919 må først genindsættes, når Operatøren over for Movia har dokumenteret, at bussen har bestået et nyt miljøsyn, jf. afsnit 6.6.2 nedenfor.

6.6.2

Nyt miljøsyn

Krav-ID:

11.6.22

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis en bus har Dumpet miljøsyn, det være sig et ordinært eller et ekstraordinært miljøsyn, skal Operatøren bestille et nyt miljøsyn.

Krav-ID:

11.6.23

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal afholde samtlige omkostninger til gennemførelse af nyt
miljøsyn, jf. krav-ID 11.6.22.

Krav-ID:

11.6.24

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal uopfordret fremsende dokumentation til Movia for, at bussen har bestået et nyt miljøsyn.
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7.

Kabineopvarmning

Operatøren har valgfrihed i forhold til anvendelse af teknisk løsning til kabineopvarmning. Der kan
således benyttes en el-baseret varmekilde, et fyr eller en kombination heraf.
7.1

Anvendelse af fyr

Krav-ID:

11.7.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved Operatørens anvendelse af fyr, skal kravene til biobrændstoffers
bæredygtighed jf. krav-ID 11.2.2 overholdes.

7.2

Fyr i Emissionsfri busser

Krav-ID:

11.7.2

Movias krav:

Kravtype:

K

For Emissionsfri busser er det alene tilladt at anvende fyr eller lignende til
teknisk løsning til kabineopvarmning, som medfører udledning af NOx,
partikler eller andre lokale emissioner, såfremt udetemperaturen er højest
5 °C. Ved en udetemperatur over 5 °C skal fyret automatisk slå fra, og det
skal være muligt at forhindre, at fyret kan tilkobles af chaufføren.

Krav-ID:

11.7.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren har tilbudt emissionsfri kabineopvarmning, må bussen
ikke være udstyret med et fyr.

8.

Transportmidler

Krav-ID:

11.8.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Gælder kun for Emissionsfrie udbudsenheder:
Hvis Operatøren stiller køretøj (p-biler) til rådighed for medarbejdere til
transport mellem Garageanlæg (eller andre af Operatørens lokaliteter) og
bussens linjeføring f.eks. i forbindelse med chaufførskifte, skal det pågældende køretøj være emissionsfrit. Dermed menes, at der ikke sker udledning af CO2æ eller lokal luftforurening (NOx og partikler) fra køretøjets
motor. Emissionsfri køretøjer omfatter bl.a. elbiler, brintbiler, el-scootere,
cykler og elcykler.

Side 17 / 17
Trafikselskabet Movia

Kontraktbilag 12 – Samfundsansvar og CSR
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1.

Samfundsansvar og CSR

Samfundsansvar er en grundlæggende forudsætning for al politisk, kommercielt og organisatorisk
virke i Movia.
Gode vilkår for borgere, kunder, leverandører og medarbejdere samt et solidt fokus på klima, miljø
og den øvrige omverden er afgørende for, at Movia kan imødekomme den samfundsmæssige udvikling og omverdenens forventninger.
Movia tager sit samfundsansvar meget seriøst og stiller som led heri en række krav til Operatørens
CSR i forbindelse med dennes opfyldelse af Kontrakten.
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2.

Operatørens ansvar

Krav-ID:

12.2.1

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal på et hvilket som helst tidspunkt og gennem hele Kontraktperioden opfylde kravene i dette kontraktbilag, ligesom Operatøren skal
sikre, at kravene også efterleves af dennes eventuelle underleverandører.
Operatøren hæfter for underleverandørers opfyldelse på samme måde som
for sine egne forhold. Operatøren har et ansvar for at følge op på, at de
krav, som Movia stiller til Operatøren, bliver implementeret i alle led af den
omfattede leverandørkæde.

Bemærk, at der ved ”underleverandør” i nærværende kontraktbilag menes Operatørens underleverandører og disses eventuelle underleverandører etc., som leverer tjenesteydelser, der er omfattet af
Kontrakten.
Ved vurderingen af, om Operatøren kan holdes ansvarlig for overtrædelse af kravene i dette kontraktbilag, lægges der bl.a. vægt på, om Operatøren har udvist nødvendigt omhu i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet. Derudover lægges der vægt på, i hvilket omfang Operatøren ved sin adfærd i
forbindelse med opfyldelse af Kontrakten har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg
af underleverandører.
3.

Krav til Operatørens CSR

Movias krav til CSR bygger på hovedprincipperne i FN’s Global Compact, der er baseret på internationalt vedtagne konventioner om:
1) Menneskerettigheder
2) Arbejdstagerrettigheder
3) Miljø
4) Antikorruption
I FN’s Global Compact er det anført, at virksomheder bør


Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder;



Sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af menneskerettighederne;



Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;



Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;



Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde;



Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold;



Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;



Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed;



Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier; samt



Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
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For at understøtte ovennævnte hovedprincipper, stiller Movia følgende krav til Operatøren i forbindelse
med dennes opfyldelse af Kontrakten:
3.1

Menneskerettigheder

Movia bidrager til at værne om de grundlæggende menneskerettigheder, som er vedtaget på verdensplan. Det er et vigtigt led i Movias samfundsansvar, at de operatører og leverandører, som
Movia indgår aftale med, respekterer og overholder grundlæggende menneskerettigheder.
Movia stiller følgende krav til Operatøren:
Krav-ID:

12.3.1

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at overholde grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FN’s Global Compact, og som bl.a. er kommet til udtryk i
ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn og nr. 111 (1958) om diskrimination.

Krav-ID:

12.3.2

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal til enhver tid overholde gældende Offentlige Regulering,
der forbyder forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, køn, religion
eller tro, politisk overbevisning, seksuel orientering, alder, handicap samt
national, social eller etnisk oprindelse.

3.2

Arbejdstagerrettigheder

For Movia er det centralt at sikre grundlæggende arbejdstageragtigheder. Movia arbejder derfor målrettet på at sikre forsvarlige løn- og arbejdsvilkår samt løbende at forbedre arbejdsmiljøet.
Det er væsentligt for Movia at sikre, at sådanne arbejdstagerrettigheder ikke udvandes, fordi operatører og leverandører får ansvaret for at udføre opgaver for Movia.
3.2.1

Krav til overholdelse af overenskomster

Krav-ID:

12.3.3

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder og skal til enhver tid sikre, at overenskomster indgået på området for
Operatørens virke overholdes.
Movia er ikke myndighed for at påse overholdelse af overenskomster på
området.
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3.2.2

Krav til arbejdsmiljø

Krav-ID:

12.3.4

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at udpege en arbejdsmiljøansvarlig, som skal
være kontaktperson for Movia i relation til alle spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet hos Operatøren.

Krav-ID:

12.3.5

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal til enhver tid overholde gældende Offentlige Regulering
vedrørende arbejdsmiljø og er i den forbindelse forpligtet til sikre, at arbejdet
planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for Operatørens medarbejdere og øvrige.

Krav-ID:

12.3.6

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at opbygge et system, der fører tilsyn med arbejdsmiljøet og løbende arbejder for at forbedre arbejdsmiljøforholdene.

Krav-ID:

12.3.7

Movias Krav:

Kravtype:

K

Movia er berettiget til at indhente alle oplysninger hos Operatøren om arbejdsmiljøforhold, der drøftes i Operatørens arbejdsmiljøudvalg/sikkerhedsudvalg (f.eks. vedrørende chaufførpladsens indretning, rengøring og vedligeholdelse af busser, bussernes indeklima og lignende), såfremt Operatøren er forpligtet til at have et sådant.

Krav-ID:

12.3.8

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal straks indberette til Movia, såfremt Operatøren modtager
påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende forhold, som varetages af Movia,
kommunerne eller vejmyndighederne, f.eks. vedrørende vejbump, køreplan
etc.

Krav-ID:

12.3.9

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren er i forbindelse med busindkøb forpligtet til at inddrage repræsentanter for chaufførerne med henblik på at sikre en indretning af chaufførpladsen, der imødekommer chaufførernes behov.

Krav-ID:

12.3.10

Kravtype:

K
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Movias Krav:

For strækninger på over 50 km, er Operatøren forpligtet til at følge særlige
EU-regler om køre- og hviletid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 med senere ændringer. I A21 er
det alene linje 500S, som er over 50 km.

3.2.3

Særlige krav til dokumentation for opfyldelse af krav til arbejdsmiljø

Krav-ID:

12.3.11

Movias Krav:

Kravtype:

K

Udover de generelle dokumentationskrav, som fremgår af krav-ID nr.
12.6.1, skal Operatøren af egen drift minimum hvert andet år gennemføre
en måling af medarbejdernes tilfredshed med arbejdsmiljøet.
Movia er berettiget til at foretage en stikprøvevis opfølgning på gennemførelse af målingerne og resultaterne af målingerne hos Operatøren.

4.

Miljø

Som en væsentlig del af den trafikale infrastruktur er klima- og miljøbelastning et kerneområde i
Movias indsats vedrørende samfundsansvar. Movia arbejder derfor målrettet for at nedbringe klimapåvirkninger fra egne aktiviteter, skabe miljøforbedringer og forebygge forurening. Målsætningerne for Movias klima- og miljøindsats fastlægges langsigtet i Movias mobilitetsplaner og konkret i
forbindelse med de enkelte udbud, hvor de berørte kommuner og regioner definerer niveauet for den
konkrete indsats.
Krav til bussernes brændstofforbrug, bæredygtighedskriterier for drivmidler, udledning af emissioner
mv. er reguleret særskilt i kontraktbilag 11.
4.1.

Krav til kortlægning af miljøforhold

Krav-ID:

12.4.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal i hele Kontraktperioden medvirke til at kortlægge miljøforholdene i Operatørens virksomhed.
Omfang af data om Operatørens miljøforhold, som Operatøren skal levere,
fremgår af Manual til kortlægning af miljøforhold hos busoperatørerne, jf.
kontraktbilag 12A.

4.2

Krav til miljøledelse

Krav-ID:

12.4.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til i hele Kontraktperioden at medvirke til at værne
om natur og miljø.
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Krav-ID:

12.4.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal gennem sin adfærd løbende og vedvarende på en god og
forsvarlig måde søge at forebygge og bekæmpe forurening af miljøet, herunder forurening af vand, jord og luft samt bekæmpe og nedsætte vibrations- og støjulemper.

Krav-ID:

12.4.4

Movias krav:

4.3

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtiget til at håndtere affald miljømæssigt forsvarligt.

Dokumentation for opfyldelse af krav til miljøledelse

Krav-ID:

12.4.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal som dokumentation for opfyldelse af krav til miljøledelse
enten:
A.

Være certificeret i henhold til en europæisk eller international standard for miljøledelse (ISO14001, EMAS eller tilsvarende), som dokumenterer, at Operatøren løbende udarbejder handleplaner og
stedse arbejder med at implementere tiltag og forretningsprocesser,
der reducerer virksomhedens miljøpåvirkning, eller

B.

På Movias forlangende udarbejde en skriftlig tro- og loveerklæring
om, at Operatøren stedse søger at reducere miljøpåvirkning, herunder forurening af vand, jord og luft samt bekæmpe og nedsætte vibrations- og støjulemper. Erklæringen skal endvidere tilkendegive,
at Operatøren senest fra tidspunktet for kontraktindgåelse har påbegyndt udarbejdelse af en konkret handlingsplan herfor, og at
Operatøren fra tidspunktet for Driftsstart stedse arbejder med at implementere de konkrete tiltag, der fremgår af handlingsplanen.
Yderligere skal det fremgå af erklæringen, at Operatøren løbende
uddanner sine medarbejdere (herunder medarbejdere på Garageanlæg og værksteder) i, hvorledes miljøpåvirkningen kan reduceres. Movia kan anmode om at få udarbejdet dokumentation for en
sådan handlingsplan af en uvildig konsulent samt en redegørelse
for, hvorledes tiltagene heri bliver implementeret.

På Movias skriftlige anmodning skal Operatøren senest efter 30 dage dokumentere opfyldelse af krav til miljøledelse.
5. Antikorruption
Movias samfundsansvar omfatter også ansvaret for at bekæmpe alle former for korruption, herunder
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hed. Kollektiv transport er en velfærdsydelse, og som offentligt finansieret virksomhed har Movia derfor et stort fokus på at udvise omkostningsbevidsthed og minimere risikoen for svindel.
Krav-ID:

12.5.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal afholde sig fra alle former for korruption i Kontraktperioden.
Korruption omfatter;


Aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i Rådets retsakt
af 26. maj 1997 og art. 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA;
og



Alle tilfælde af misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en
fordel, f.eks. passiv bestikkelse, underslæb, bedrageri, mandatsvig
og embedsmisbrug.

6. Dokumentation for Operatørens overholdelse af CSR-krav
Nedenstående krav til Operatørens dokumentation gælder for alle krav i dette bilag.
Krav-ID:

12.6.1

Movias Krav:

Kravtype:

K

Som dokumentation for Operatørens overholdelse af kravene i dette kontraktbilag, skal Operatøren efter anmodning fra Movia levere:


En skriftlig erklæring fra Operatørens ledelse om, at Operatøren
ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af CSRkravene.



En nøje beskrivelse af de praktiske tiltag, som Operatøren har gennemført for at sikre overholdelse af CSR-kravene. Beskrivelsen kan
omfatte en fremstilling af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag. Operatøren er på Movias anmodning forpligtet til at deltage i opfølgende møder herom, herunder
indberette opdaterede beskrivelser af de praktiske tiltag.

Dokumentationen skal være Movia i hænde senest 5 dage efter, at Movias
anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales.
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1.

Virksomhedsoverdragelsesloven og principperne heri

For at beskytte lønmodtagernes retsstilling i forbindelse med et operatørskifte, har Movia besluttet,
at principperne i virksomhedsoverdragelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002
om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med senere ændringer) også skal
finde anvendelse i tilfælde, hvor virksomhedsoverdragelsesloven ikke ellers måtte finde anvendelse, f.eks. fordi operatørskiftet ikke indebærer en overdragelse af busmateriel.
Operatøren, som er blevet tildelt kontrakten med Movia og overtager kørslen fra den hidtidige operatør, er stillet som erhverver i virksomhedsoverdragelseslovens forstand.
I det tilfælde, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke direkte finder anvendelse på operatørskiftet,
men principperne i virksomhedsoverdragelsesloven derimod finder anvendelse, har medarbejderne
ikke pligt til at lade sig overdrage, og kan således blive hos den hidtidige operatør. Operatøren kan
som følge heraf ikke rette krav mod Movia eller den hidtidige operatør i det tilfælde, at en medarbejder ikke ønsker at lade sig overdrage.
Movia stiller følgende krav til Operatøren i forbindelse med operatørskifte angående medarbejdernes retsstilling:

2.

Operatørens forpligtelser ved overtagelse af medarbejdere fra den hidtidige operatør

2.1

Generelle forpligtelser i forbindelse med overdragelse af medarbejdere

Krav-ID:

13.2.1

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren er forpligtet til at overtage de i kontraktbilag 13A angivne medarbejdere fra den hidtidige operatør, under forudsætning af, at de i konSide 2 / 7
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traktbilag 13A angivne medarbejdere på Overtagelsestidspunktet udelukkende eller i det væsentlige (mere end 50 % af deres beskæftigelse for
den hidtidige operatør) er beskæftiget i en udbudsenhed, som indgår i
Operatørens Kontrakt. I modsat fald udgår den eller de medarbejdere,
som dette ikke gør sig gældende for.
Kontraktbilag 13A indeholder oplysning om de respektive medarbejderes anciennitet samt løn- og
ansættelsesvilkår.
Krav-ID:

13.2.2

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal tåle eventuelle ændringer af oplysningerne i kontraktbilag
13A i perioden indtil Overtagelsestidstidspunktet.

Krav-ID:

13.2.3

Movias Krav:

Kravtype:

K

Movia har indhentet de i kontraktbilag 13A indeholdte oplysninger fra den
hidtidige operatør, der har bekræftet oplysningernes korrekthed. Movia
påtager sig derfor ikke et ansvar for, at oplysningerne heri er korrekte.

Krav-ID:

13.2.4

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal med virkning fra Overtagelsestidspunktet overtage medarbejderne i kontraktbilag 13A og indtræde i samtlige af den hidtidige operatørs rettigheder og forpligtelser over for medarbejderne indenfor de udbudsenheder, Operatøren overtager, herunder rettigheder og forpligtelser
i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, bestemmelser om løn- og
arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed.

Krav-ID:

13.2.5

Movias Krav:

Kravtype:

K

Såfremt Operatøren blandt sine eksisterende medarbejdere anvender
anciennitetsprincipper, f.eks. ved besættelse af vagter eller ved ferietildeling, skal disse principper også gælde for de medarbejdere, som overgår
til ansættelse hos Operatøren.

Krav-ID:

13.2.6

Movias Krav:

Kravtype:

K

Såfremt Operatøren nægter at overtage de i kontraktbilag 13A anførte
medarbejdere, er det alene et anliggende mellem den hidtidige operatør
og Operatøren, og dette er Movia uvedkommende. Måtte Movia blive
mødt med krav som følge heraf, er Operatøren ansvarlig herfor.
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Krav-ID:

13.2.7

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Såfremt der efterfølgende måtte vise sig at være lokalaftaler og kutymer i
den af Kontrakten omfattede kørsel udover, hvad der fremgår af kontraktbilag 13A, og Operatøren kan godtgøre, at disse har en væsentlig økonomisk betydning for Operatøren, er Movia forpligtet til at foretage en regulering af betalingen til Operatøren i perioden indtil, at disse aftaler vil kunne
opsiges med sædvanligt varsel.
Movia skal ved denne prisregulering stille Operatøren økonomisk neutralt
svarende til, at der ikke gjaldt en sådan aftale eller kutyme af væsentlig
økonomisk betydning.

Krav-ID:

13.2.8

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal udarbejde en HR- og transitionsplan således, at medarbejderne overgår til Operatøren på en hensigtsmæssig og smidig måde,
hvor de informeres om overgangsfase mv.

2.2

Refusionsopgørelse

Krav-ID:

13.2.9

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia skal sikre, at Operatøren senest 30 dage efter Overtagelsestidspunktet vil modtage sædvanlig refusionsopgørelse fra den hidtidige operatør, der indeholder optjente medarbejdertilgodehavender frem til Overtagelsestidspunktet.

Krav-ID:

13.2.10

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 30 dage fra modtagelsen af refusionsopgørelsen
tilkendegive over for den hidtidige operatør, om Operatøren kan godkende
refusionsopgørelsen.

Krav-ID:

13.2.11

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 30 dage efter godkendelsen af refusionsopgørelsen betale det skyldige beløb til den hidtidige operatør.

Krav-ID:

13.2.12

Movias Krav:

Kravtype:

K

Enhver uoverensstemmelse mellem Operatøren og den hidtidige operatør
angående refusionsopgørelsen, er et anliggende mellem disse og vedkommer ikke Movia.
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3.

Operatørens forpligtelser ved ophør af Kontrakten og eventuelt overdragelse af
medarbejdere til den nye operatør

Krav-ID:

13.3.1

Movias Krav:

Kravtype:

K

Ved helt eller delvist ophør af Kontrakten, skal Operatøren – såfremt
Movia anmoder herom – overdrage de medarbejdere, der på Overtagelsestidspunktet udelukkende eller i det væsentlige (mere end 50 % af deres beskæftigelse for den hidtidige operatør) var beskæftiget med udførelsen af kørslen på de relevante udbudsenheder til den af Movia udpegede
nye operatør efter virksomhedsoverdragelsesloven eller principperne heri.

Krav-ID:

13.3.2

Movias Krav:

Kravtype:

K

Hvis en medarbejder er knyttet til flere udbudsenheder, uden overvejende
at være beskæftiget i én af disse udbudsenheder, skal Operatøren placere medarbejderen på en af udbudsenhederne. Hvis dette gælder for flere
medarbejdere, skal Operatøren placere medarbejderne ligeligt i forhold til
udbudsenhedernes størrelse.

Krav-ID:

13.3.3

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal loyalt medvirke til at overdrage medarbejderne efter virksomhedsoverdragelsesloven eller principperne heri. Operatøren skal
blandt andet udarbejde af en oversigt som kontraktbilag 13A med oplysning om bl.a.:


De overdragne medarbejdere, inkl. oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, anciennitet, aftalevilkår, herunder kontrakter,
overenskomstforhold, lokalaftaler, kutymer mv.



Øvrige relevante oplysninger, der gør det muligt for en ny operatør at vurdere omkostningerne forbundet med overtagelsen af
medarbejderne.

Operatøren skal i den forbindelse overholde den til enhver tid gældende
Offentlige Regulering om persondata.
Krav-ID:

13.3.4

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal under udbudsprocessen løbende opdatere det af Operatøren udarbejdede kontraktbilag 13A. Operatøren skal sikre, at kontraktbilag 13A på Overdragelsestidspunktet er opdateret.

Krav-ID:

13.3.5

Kravtype:

K
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Movias Krav:

Operatøren er ansvarlig for, at oplysningerne i det af Operatørens udarbejdede kontraktbilag 13A samt øvrige oplysninger om medarbejderne er
korrekte og fyldestgørende.

Krav-ID:

13.3.6

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal friholde Movia for ethvert krav, Movia måtte blive mødt
med som følge af Operatørens urigtige eller upræcise oplysninger om
medarbejderne, f.eks. krav fra den nye operatør.

Krav-ID:

13.3.7

Movias Krav:

Kravtype:

K

Movia har ret til at lade oplysningerne om medarbejderne gennemgå for
Movias regning af en af Movia udpeget revisor, der sammenholder oplysningerne med Operatørens personalearkiver. Operatøren skal medvirke
aktivt hertil.
Såfremt gennemgangen viser mere end bagatelagtige fejl, afholder Operatøren omkostningerne til revisionsgennemgangen.

Krav-ID:

13.3.8

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal senest 20 dage efter Overtagelsestidspunktet fremsende
sædvanlig refusionsopgørelse til den nye operatør.

Krav-ID:

13.3.9

Movias Krav:

Kravtype:

K

Fra det tidspunkt, hvor Operatøren bliver orienteret om, at Movia helt eller
delvist bringer Kontrakten til ophør eller fra tre måneder før Kontraktens
udløb, kan Operatøren ikke uden Movias skriftlige samtykke foretage væsentlige ændringer i medarbejdersammensætningen eller væsentlige ændringer i løn- og ansættelsesvilkårene for medarbejderne i den/de relevante udbudsenheder, medmindre der foreligger en påviselig driftsmæssig
begrundelse herfor.

Krav-ID:

13.3.10

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal underrette medarbejderne om overdragelsen i overensstemmelse med virksomhedslovens § 5, stk. 1.
Operatøren skal medvirke loyalt til udarbejdelse og gennemførelse af HRog transitionsplan, jf. krav-ID 13.2.8.
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Krav-ID:

13.3.11

Movias Krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal stille de chauffører, der skal virksomhedsoverdrages til
rådighed for den nye operatør til indøvning af chaufførerne hos den nye
operatør før Driftsstart, hvis den nye operatør ønsker dette.
Indøvning af chaufførerne skal finde sted hos den nye operatør og skal
kunne ske for en hel arbejdsdag pr. chauffør.

Operatøren og den nye operatør aftaler de nærmere forhold vedrørende tilrådighedsstillelse af chauffører, herunder hvor mange chauffører pr. dag det er muligt at stille til rådighed.
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3.

Operatørens betalinger til Movia ........................................................................................................9
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1.

Indledning

Nærværende kontraktbilag giver et samlet overblik over alle kontraktbestemmelser, der angår Movias
betaling til Operatøren.
Herudover giver kontraktbilaget et overblik over alle kontraktbestemmelser, der angår Operatørens
betaling til Movia med undtagelse af bestemmelser vedrørende bod som følge af Operatørens Kvalitetsbrister, som er reguleret i kontraktbilag 8 og bestemmelser vedrørende øvrig bod, som er reguleret
i kontraktbilag 14A.
2.

Movias betaling til Operatøren

2.1

Generelt

Krav-ID:

14.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia betaler Operatøren for Ydelserne i overensstemmelse med de af Operatøren tilbudte priser i Tilbudslisten (kontraktbilag 14B).
Betaling til Operatøren sker i overensstemmelse med Kontraktens afsnit 14 og
er opdelt i:


Faste omkostninger



Busafhængige omkostninger



Køreplantimeafhængige omkostninger

2.2

Betaling ved ændring af antal Driftsbusser

2.2.1

Betaling for Driftsbusser

Krav-ID:

14.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia betaler Operatøren for Driftsbusser, som beskrevet i Kontraktens afsnit
14.1.
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2.2.2

Kompensation for udvidelse af antal af Emissionsfri Driftsbusser

Krav-ID:

14.2.3

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia udvider antallet af Emissionsfri Driftsbusser, jf. kontraktbilag 2, afsnit 7.1, betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med krav-ID 2.7.5 –
2.7.7.

2.2.3

Kompensation for reduktion af antal Emissionsfri busser

Krav-ID:

14.2.4

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia reducerer antallet af Emissionsfri busser, jf. kontraktbilag 2, afsnit
7.2 betaler Movia Operatøren i overensstemmelse krav-ID 2.7.9 - 2.7.11.

2.3

Ændring af betaling for Køreplantimeafhængige omkostninger

2.3.1

Betaling for fuldt ud gennemførte ture

Krav-ID:

14.2.5

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia betaler Operatøren for alle gennemførte ture, som Movia enten har
modtaget data for eller Movia har modtaget tro-og loveerklæring for i overensstemmelse med Kontraktens pkt.14.1.8 og 14.1.9 samt hvis manglende data
skyldes Movias forhold, jf. Kontraktens pkt. 14.1.11

2.3.2

Betaling for delvist gennemførte ture

Krav-ID:

14.2.6

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movia betaler Operatøren for de delvist gennemførte ture i overensstemmelse
med Kontraktens pkt. 14.1.5 og 14.1.8.

2.3.3

Udgået kørsel

Krav-ID:

14.2.7

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

I de tilfælde, hvor en bus udgår eller forsinkes, fordi den bliver tilbageholdt af
Movia, politi, ambulancetilkald eller fordi Operatøren genopretter regulariteten i
trafikken, modtager Operatøren betaling, jf. Kontraktens pkt. 14.1.6.

Krav-ID:

14.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

I de tilfælde, hvor en bus udgår eller forsinkes som følge af problemer med
bussens højspændingssystemer eller brændselscelle, modtager Operatøren
betaling som beskrevet i krav-ID 9.2.3.
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Krav-ID:

14.2.9

Movias krav:

Kravtype:

K

I de tilfælde hvor en tur er forsinket - uanset årsag – og hvor forsinkelsen har
længere varighed end den køreplansmæssige frekvens på linjen og i alle tilfælde - uanset linjefrekvensen - når forsinkelsen overstiger 20 minutter modtager
Operatøren ikke betaling, jf. krav-ID 9.2.4

Krav-ID:

14.2.10

Movias krav:

Kravtype:

K

Ture, som Movia ikke har modtaget RPS-, rejsekortdata eller Tro- og loveerklæringer for, betragtes som udgået, og Operatøren modtager derfor ikke betaling herfor.

Krav-ID:

14.2.11

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

I tilfælde, hvor en driftsafbrydelse skyldes trafikuheld eller ekstreme vejrforhold,
modtager Operatøren betaling som beskrevet i krav-ID 9.2.5.

Krav-ID:

14.2.12

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved driftsafbrydelse på grund af konflikter, lovlige såvel som ulovlige strejker,
lock out og arbejdsnedlæggelser, modregnes Operatøren som beskrevet i
krav-ID 9.2.6.

2.3.4

Køreplanskift

Krav-ID:

14.2.13

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia gennemfører køreplanskift, som beskrevet i kontraktbilag 1, betaler
Movia Operatøren herfor i overensstemmelse med krav-ID 1.7.1 og 1.7.2.

2.3.5

Ændringer i kørslen

2.3.5.1 Generelt
Krav-ID:

14.2.14

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia gennemfører Ændringer i kørslen i overensstemmelse med kontraktbilag 2, betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med i krav-ID
2.1.6-2.1.7.

2.3.5.2 Ekstra- og dubleringskørsel
Krav-ID:

14.2.15

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia pålægger Operatøren at udføre ekstra- eller dubleringskørsel, jf.
krav-ID 2.2.1, betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med krav-ID
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2.2.2.
2.3.5.3 Ændring i og flytning af linjer
Krav-ID:

14.2.16

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia gennemfører ændringer i form af ændringer i og/eller flytning af
linjer som anført i krav-ID 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3, betaler Movia Operatørens
dokumenterbare meromkostninger eller modregner Operatørens dokumenterbare sparede omkostninger i overensstemmelse med krav-ID 2.3.6-2.3.9.

2.3.5.4 Forsøg- og prøvekørsler
Krav-ID:

14.2.17

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren deltager i forsøgskørsel, jf. krav-ID 2.4.1, kan Movia efter
forudgående aftale kompensere Operatøren for dennes dokumenterede
meromkostninger i overensstemmelse med kontraktbilag 2, afsnit 4.

Krav-ID:

14.2.18

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Operatøren deltager i prøvekørsler eller events, jf. krav-ID 2.4.3, betaler
Movia Operatøren i overensstemmelse med krav-ID 2.4.6.

2.3.5.5 Reduktion af antal Køreplantimer
Krav-ID:

14.2.19

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia reducerer antallet af Køreplantimer med mere end 20 %, jf. kontraktbilag 2, afsnit 5.4.1, betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med
krav-ID 2.5.16.

2.4

Større krisetilfælde, der ikke nødvendigvis udgør force majeure

Krav-ID:

14.2.20

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Ved Movias tilpasning af kørslen som følge af større krisetilfælde, jf. Kontraktens afsnit 33, betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med Kontraktens
afsnit 33.
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2.5

Øvrig betaling og kompensation til Operatøren

2.5.1

IT – Model A

Krav-ID: 14.2.21

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia betaler Operatøren for montering, vedligeholdelse og udskiftning af Model A-udstyr i overensstemmelse med krav-ID 7.2.3, 7.5.27 og 7.5.41.

2.5.2

Manuelle passagertællinger

Krav-ID: 14.2.22

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis en linje, der hidtil har været talt automatisk, overgår til manuel tælling, jf.
krav-ID 7A.3.16 betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med krav-ID
7A.3.19.

2.5.3

Chaufførfaciliteter

Krav-ID: 14.2.23

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

I tilfælde, hvor Operatøren som følge af Movias forhold, midlertidigt eller permanent, ikke kan benytte en eller flere chaufførfaciliteter som anført i krav-ID
10.6.1, kompenserer Movia Operatøren i overensstemmelse med krav-ID
10.6.3.

2.5.4

Afregningsvognplaner

Krav-ID:

14.2.24
Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Hvis Movia ikke overholder afleveringsfristen for levering af Afregningsvognplanerne, jf. krav-ID 1.6.1, betaler Movia Operatøren i overensstemmelse med
krav-ID 1.6.5.

2.5.5

Miljø

2.5.5.1 Kompensation ved tilkøb af Fossilfrihed
Krav-ID:

14.2.25

Movias forpligtelser:

Kravtype:

MF

Hvis Movia pålægger Operatøren at reducere CO2æ-udledningen, jf. krav-ID
11.5.2 og Error! Reference source not found., betaler Movia Operatøren i
overensstemmelse med krav-ID 11.5.5.
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2.5.5.2 Tilkøb af Grøn strøm
Krav-ID: 14.2.26

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Hvis Movia pålægger Operatøren at anvende Grøn strøm, jf. krav-ID 11.5.7,
betaler Movia Operatøren herfor i overensstemmelse med krav-ID 11.5.7.

2.6

Regulering af timepris (k-faktor og Tomkørsel)

2.6.1

Udgangspunkt for afregning (Køreplantid og ophold)

Krav-ID: 14.2.27

Kravtype:

MF

Movias forpligtelse:

Movia betaler Operatøren for Køreplantiden (i Køreplantimer) med de modifikationer, der fremgår af krav-ID 14.2.29 og 14.2.30.

2.6.2

Regulering for ændring i vognløbseffektivitet og chaufførarbejdstid (K-faktorregulering)

Movia regulerer for ændring i vognløbseffektivitet og chaufførarbejdstid (K-faktorregulering) som nærmere
beskrevet i kontraktbilag 15.
K-faktorreguleringen er den samlede effekt af ændringer i vognløbseffektivitet (K1) og fordelingen af
chaufførarbejdstiden (K2).
2.6.2.1 Korrektionsfaktor K1
Krav-ID: 14.2.28

Kravtype:

K

Movias krav:

Ændres fordelingen mellem Køreplantid og ophold i et vognløb, regulerer
Movia betalingen til Operatøren i overensstemmelse med krav-ID 15.2.1.

2.6.2.2 Korrektionsfaktor K2
Krav-ID: 14.2.29

Kravtype:

K

Movias krav:

Ændres turene i et vognløb, således at fordelingen af chaufførarbejdstiden
ændrer sig, regulerer Movia betalingen til Operatøren i overensstemmelse
med krav-ID 15.2.3.

2.6.3

Tomkørsel

Krav-ID:

14.2.30

Movias forpligtelse:

Kravtype:

MF

Movias betaling af Køreplantimeafhængige omkostninger til Operatøren reguleres hvert år på baggrund af Operatørens indsendte oplysninger om Tomkørsel, som beskrevet i kontraktbilag 15, afsnit 3.
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3.

Operatørens betalinger til Movia

3.1

Vores Movia

Krav-ID:

14.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal betale Movia for adgang til Vores Movia i overensstemmelse
med krav-ID 10.5.12.

3.2

Chaufførfaciliteter

Krav-ID:

14.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal betale Movia for leje samt drift og vedligehold af chaufførfaciliteterne i overensstemmelse med krav-ID 10.6.7.
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Kontraktbilag 14A – Øvrig bod

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse

1.

Indledning...........................................................................................................................................2

2.
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2.1

Levering af busser..............................................................................................................................2

2.2

Reklamer ............................................................................................................................................2

2.3
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2.4
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2.5
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2.6

Tomkørsel ..........................................................................................................................................3

1.

Indledning

Nærværende kontraktbilag indeholder de bodsbestemmelser, som ikke relaterer sig til den leverede
kvalitet, dvs. passagertilfredshed, Servicegrad eller Kvalitetsbrister, jf. kontraktbilag 8.
2.

Bod

2.1

Levering af busser

Krav-ID:

14A.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Operatøren leverer busser eller idriftsættelse sker senere end aftalt
henholdsvis i kontraktbilag 3A (busoplysningsskema) eller ved udvidelse af
antallet af Driftsbusser, jf. krav-ID 2.5.11, reduceres den månedlige kontraktsum med 2.000 kr. pr. Driftsbus pr. døgn frem til levering og/eller idriftsættelse sker.

2.2

Reklamer

Krav-ID:

14A.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

I tilfælde, hvor Movia træffer afgørelse om at fjerne en reklame fra busserne, som er i strid med Movias reklameregler, og reklamen ikke er blevet
forhåndsgodkendt af Movia, jf. kontraktbilag 5, pålægger Movia Operatøren
bod på op til kr. 50.000 pr. tilfælde. Movia kan diskretionært mindske bodens størrelse under hensyntagen til overtrædelsens grovhed samt omstændighederne i øvrigt.
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2.3

Passagerhenvendelser

Krav-ID:

14A.2.3

Movias krav:

2.4

Kravtype: K
I følgende situationer har Movia ret til at pålægge Operatøren bod på kr.
500 pr. konstateret tilfælde:


Såfremt Operatøren undlader at sende henvendelser af generel eller principiel karakter til Movia, jf. krav-ID 9.3.6.



Såfremt Operatøren ikke overholder den i krav-ID 9.5.2 anførte
svarfrist for passagerhenvendelser.

Chaufførcertificering

Krav-ID:

14A.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved Operatørens manglende opfyldelse af krav til certificering, jf. krav-ID
10.4.2 - 10.4.4 pålægger Movia Operatøren bod på kr. 5.000 pr. chauffør,
der ikke er certificeret.
Boden relateret til krav-ID 10.4.2 kan første gang pålægges 2 måneder efter
kontraktindgåelse.

2.5

Miljø og samfundsansvar

Krav-ID:

14A.2.5

Movias krav:

Kravtype:

K

Ved manglende dokumentation for opfyldelse af krav til miljøledelse, jf.
krav-ID 12.4.5, pålægger Movia Operatøren bod på kr. 1.000 pr kalenderdag, pr bus (Driftsbusser, Reservebusser og Indskudsbusser), som udgår
fra det Garageanlæg, som der ikke er leveret dokumentation for.

Krav-ID:

14A.2.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Såfremt Operatøren undlader at anvende miljøvenligt brændstof, har Movia
ret til at reducere betalingen til Operatøren med 150 % af den beregnede
besparelse, som Operatøren har opnået herved.

2.6

Tomkørsel

Krav-ID:

14A.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Hvis Operatøren ikke afleverer opgørelse af Tomkørsel i overensstemmelse
med krav-ID 15.3.7, pålægger Movia Operatørens bod på kr. 250 pr. Hverdag pr. udbudsenhed.
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Kontraktbilag 15 – Regulering af timepris (k-faktor og Tomkørsel)

Trafikselskabet Movia

Indholdsfortegnelse
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2.2
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2.3
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3.

Tomkørsel ..........................................................................................................................................7

1.

Udgangspunkt for afregning (Køreplantid og ophold)

Krav-ID:

15.1.1

Movias krav:
2.

Kravtype:

K

Operatøren afregnes for Køreplantiden (opgjort i Køreplantimer).

Regulering for ændring i vognløbseffektivitet og chaufførarbejdstid (K-faktorregulering)

Formålet med K-faktorregulering er at sikre, at der i betalingen til Operatøren tages højde for ændringer i
sammensætningen af kørslen.
2.1

Korrektionsfaktor K1

Krav-ID:

15.2.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Ændrer Movia fordelingen mellem Køreplantid og ophold mellem turene i et vognløb, reguleres satsen for den køreplantimeafhængige omkostning for at kompensere for den ændrede effektivitet af vognløbene (se udregning af K1 i krav-ID 15 2.2.)

Ved regulering af satsen for den køreplantimeafhængige omkostning (K1) lægger Movia til grund, at Operatøren ved tilbudsafgivelse har indregnet ophold i satsen for den køreplantimeafhængige omkostning, og
ophold afregnes således ikke særskilt.
Krav-ID:

15.2.2

Movias krav:

Kravtype:

K

K1-reguleringen korrigerer for ændringer i Afregningsvognplanens vognløbseffektivitet (fordeling af Køreplantid og ophold mellem turene) i forbindelse med køreplansændringer.
K1-reguleringen udregnes på følgende måde:
Movia opgør tillægstid på basis af ophold på følgende måde:
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For mellemliggende ophold op til 15 minutter medregnes hele opholdet som
tillægstid.



For mellemliggende ophold over 15 minutter medregnes 15 minutter som tillægstid



Hvis summen af Køreplantid og tillægstid er mindre end 420 minutter for det
enkelte vognløb, lægges der 30 minutter til tillægstiden.
Hvis summen af Køreplantid og tillægstid er 420 minutter eller derover, lægges der 30 minutter til tillægstiden for de første 420 minutter og yderligere
15 minutter for hver påbegyndt 420 minutter herudover.

Tillægstiden opgøres for hvert vognløb for alle dage i en Normaluge (uge 4).
Køreplantimerne opgøres ligeledes for en Normaluge (uge 4).
Korrektionsfaktoren K1 ved den årlige regulering beregnes som:

1+

Tillægstid uge 4 indeværende år
Køreplantimer uge 4 indeværende år
= K1

1+

2.2

Tillægstid uge 4 foregående år
Køreplantimer uge 4 foregående år

Korrektionsfaktor K2

Krav-ID:

15.2.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Turene i vognløbene i Afregningsvognplanerne er fordelt på døgnet og på de forskellige ugedage.
Ændres turene i et vognløb, således at fordelingen af chaufførarbejdstiden ændrer
sig, reguleres satsen for den køreplantimeafhængige omkostning for at kompensere
for de ændrede lønudgifter (se udregning af K2 i krav-ID 15.2.4).

Ved regulering af satsen for den køreplantimeafhængige omkostning (K2) lægger Movia til grund, at Operatøren ved tilbudsafgivelse har indregnet fordeling af chaufførarbejdstiden i satsen for den køreplantimeafhængige omkostning,
Krav-ID:

15.2.4

Movias krav:

Kravtype:

K

K2-reguleringen korrigerer for ændret fordeling af chaufførarbejdstiden på tidsrum
med forskellige lønsatser i forbindelse med køreplansændringer.
Den udregnes på følgende måde:
Movia benytter følgende vægte ved beregningen:
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Dagtype

Tidsrum

Hverdage

06 - 18

Faktor
100

00 - 06 og 18 -

Hverdage

24

Lørdag

06 - 14

100

00 - 06 og 14 -

Lørdag

24

Søn- og helligdage
Søn- og helligdage

115

06 - 18

115
150

00 - 06 og 18 24

165

Der beregnes en vægtet Køreplantid for en Normaluge (uge 4) på følgende måde:
Vægtede Køreplantimer =
(100 x antal Køreplantimer Hverdage 06-18) + (115 x antal Køreplantimer Hverdage
00-06 og 18-24) +
(100 x antal Køreplantimer lørdag 06-14) + (115 x antal Køreplantimer lørdag 00-06
og 14-24) +
(150 x antal Køreplantimer søndag 06-18) + (165 x Køreplantimer søndag 00-06 og
18-24)
Køreplantimerne opgøres ligeledes for en Normaluge (uge 4).
Korrektionsfaktoren beregnes på følgende måde:
Vægtede Køreplantimer uge 4
indeværende år
Køreplantimer uge 4 indeværende år
Vægtede Køreplantimer uge 4

= K2

foregående år
Køreplantimer uge 4 foregående år
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2.3

K-faktorregulering

Krav-ID:

15.2.5

Kravtype:

Movias krav:

K

K-faktorreguleringen er den samlede effekt af ændringer i vognløbseffektivitet (K1)
og fordelingen af chaufførarbejdstiden (K2).
Movia beregner en K-faktor pr. udbudsenhed.
Satsen for de køreplantimeafhængige omkostninger, som fremgår af udbudsenheden, vil blive reguleret således:
køreplantimeafhængig omkostning x K (=K1 x K2) = ny køreplantimeafhængig omkostning.
Hvis en udbudsenhed indeholder mere end én sats for de køreplantimeafhængige
omkostninger, vil der blive udregnet en K-faktor for driften for hver sats.

Eksempel:
Køreplantimeafhængig omkostning reguleret i foregående år til 600,00 kr.

Uge 4 foregående
Køreplantimer:

år

Eksempel
Faktor

Uge 4 indeværende år

Hverdag 06-18

87,83

100

85,23

Hverdag 00-06 og 18-24

10,75

115

9,65

Lørdag 06-14

6,97

100

4,30

Lørdag 00-06 og 14-24

8,78

115

9,78

13,60

150

15,90

1,13

165

2,20

Søndag 06-18

Søndag 00-06 og 18-24
Køreplantimer total:

Tillægstid total:

129,06

127,06

36,70

38,70

Ændret vognløbseffektivitet:
1+
K1 beregnes herefter således:
1+

38,70
127,06
36,70

= 1,016

129,06

Ændret chaufførarbejdstid:
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K2 udregnes på følgende måde:
Vægtet Køreplantid uge 4 indeværende år = (100 x 85,23)+(115 x 9,65)+(100 x 4,30)+(115 x 9,78)
+(150 x 15,90)+(165 x 2,20) = 13.935,45
Vægtet Køreplantid uge 4 foregående år = (100 x 87,83)+(115 x 10,75)+(100 x 6,97)+(115 x 8,78)
+(150 x 13,60)+(165 x 1,13) = 13.952,40

13.935,45
127,06

K2 beregnes herefter således:

13.952,40

=
1,015

129,06

Regulering af de køreplantimeafhængige omkostninger:
Den nye sats for de køreplantimeafhængige omkostninger gældende fra januar indeværende år udregnes
således:
600,00 kr. (jf. timepris foregående år) x 1,016 x 1,015 = 618,74 kr. (ny køreplantimeafhængig omkostning
for indeværende år)
Krav-ID:

15.2.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Movia gennemfører K-faktorregulering en gang om året med udgangspunkt i Afregningsvognplanerne for uge 4 hvert år jf. kontraktbilag 1.
Den første regulering vil blive foretaget i førstkommende januar i Kontraktperioden
med udgangspunkt i de ændringer, som er sket i Afregningsvognplanerne i uge 4 i
forhold til de udbudte Afregningsvognplaner. Den nye sats vil gælde for hele det
første fulde kalenderår i Kontrakten.
Derefter vil reguleringerne ske hvert år i januar med udgangspunkt i de ændringer,
som er sket i Afregningsvognplanerne i uge 4 i forhold til uge 4 året før. Den nye
sats vil gælde i hele det pågældende kalenderår.
Udgangspunktet for K-faktorreguleringen er oplyst under de enkelte udbudsenheder jf. kontraktbilag 1 – svarende til produktionen i en Normaluge (uge 4).

Krav-ID:

15.2.7

Movias krav:

Kravtype:

K

De enkelte udbudsenheder K-faktorreguleres første gang:
Udbudsenhed 1: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 2: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 3: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 4: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 5: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 6: Januar (uge 4) 2024
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Udbudsenhed 7: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 8: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 9: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 10: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 11: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 12: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 13: Januar (uge 4) 2024
Krav-ID:

15.2.8

Movias krav:

Kravtype:

K

Ud over den faste årlige K-faktorregulering på basis af driften i uge 4, gennemfører
Movia en ekstraordinær K-faktorregulering, såfremt en ændring i køreplanen uden
for det normale planskift i december bevirker, at K-faktoren falder eller stiger med
mindst 5,0 %.

3.

Tomkørsel

Krav-ID:

15.3.1

Movias krav:

Kravtype:

K

Garageture og Tomture er defineret i kontraktbilag 0, definitioner og kravstruktur.
I det efterfølgende er både Tomture og Garageture defineret som Tomkørsel.
Garageture og Tomture medregnes ikke i Køreplantiden.

Der er etableret en kompensations- og modregningsmekanisme med det formål at mindske Operatørens
risiko i forbindelse med ændret Tomkørsel.
Ved regulering af Tomkørsel lægger Movia til grund, at Operatøren ved tilbudsafgivelse har indregnet
Garage- og Tomture i satsen for den køreplantimeafhængige omkostning.
Krav-ID:

15.3.2

Movias krav:

Kravtype:

K

I forbindelse med Driftsstart skal Operatøren levere udgangspunktet for Tomkørslen
på basis af Kontraktens Afregningsvognplaner og den Garage, som Operatøren har
valgt at køre driften fra.
Tomkørslen opgøres pr. udbudsenhed for en Normaluge (uge 4), som antal minutter og antal kilometer pr. tur og i alt.
Samtidig angives Køreplantimerne for en Normaluge (uge 4).
Ud fra tomkørselstimer og Køreplantimer udregner Movia en tomkørselsprocent for
en Normaluge (uge 4) pr. udbudsenhed på baggrund af Kontraktens Afregningsvognplaner og den valgte Garage:
Tomkørselsprocent = Tomkørselstimer / Køreplantimer (%)
Movia anvender tomkørselsprocenten til at justere Tomkørslen i Kontrakten ved
efterfølgende ændringer i kørselsomfanget.
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Krav-ID:

15.3.3

Movias krav:

Kravtype:

K

Regulering som følge af ændring i Tomkørsel udregnes altid på baggrund af de af
Movia leverede Afregningsvognplaner på følgende måde (se i øvrigt eksemplet i
kontraktbilag 15A):
Operatøren opgør hvert år på baggrund af skiftet i december mængden af faktisk
Tomkørsel i antal minutter pr. tur og i alt og antal kilometer pr. tur og i alt – pr. udbudsenhed.
Operatøren skal samtidig angive antallet af Køreplantimer.
Operatøren skal lave opgørelsen for en Normaluge (uge 4).
Movia udregner en eventuel regulering på følgende måde:
- Tomkørslen pr udbudsenhed justeres for ændringer i driftsomfanget (uge 4):
Justeret Tomkørsel = Tomkørselsprocenten i Kontrakten x faktiske Køreplantimer
(uge 4)
- Regulering (A) i timer og minutter = Faktisk Tomkørsel i uge 4 minus justeret Tomkørsel (uge 4)
Reguleringen foretages i den månedlige afregning med følgende beløb:
Køreplantimeprisen (indeksreguleret) x Regulering (A) x 52/12.
Der reguleres kun for ændringer i Tomkørsel, såfremt ændringen i Normalugen
(Regulering (A)) pr. udbudsenhed overstiger +/- 2,00 timer i forhold til Tomkørslen i
Kontrakten (justeret som beskrevet ovenfor).

Krav-ID:

15.3.4

Kravtype:

K

Movias krav:

Der reguleres efter samme vilkår uanset drivmiddel.

Krav-ID:

Kravtype:

15.3.5

Movias krav:

K

Ændrer Operatøren garageudgangspunkt for udbudsenheden eller ændrer Movia
kørslen, så det er oplagt at flytte busser mellem Garager, genforhandles udgangspunktet for Tomkørslen, idet Tomkørslen i Kontrakten revurderes i forhold til det nye
garageudgangspunkt.
I disse tilfælde vil det oprindelige forhold mellem Tomkørsel og Køreplantid i Kontrakten blive justeret til et nyt udgangspunkt.

Krav-ID:

15.3.6

Movias krav:

Kravtype:

K

Operatøren skal benytte kontraktbilag 15A til opgørelsen af Tomkørsel og tomkørselsprocenten, jf. krav-ID 15.3.3.
Oplysningerne i kontraktbilag 15A vil derefter være udgangspunktet for en Normaluge (uge 4).
Opgørelsen sendes til Movia senest 20. januar hvert år i Kontraktperioden. Skema
til brug for opgørelsen skal rekvireres hos Movia.

Ved ekstraordinære køreplanskift uden for det normale skift i december og almindelige årsvariationer, kan
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der forhandles om en ekstraordinær tomkørselsregulering.
Krav-ID:

15.3.7

Movias krav:

Kravtype:

K

Tomkørslen reguleres én gang om året på baggrund af driften i uge 4. Reguleringen
vil gælde for hele det pågældende år.
I forbindelse med den årlige regulering af Tomkørsel, skal Operatøren levere Tomkørslen pr. udbudsenhed for uge 4, som antal minutter og antal kilometer pr. tur og i
alt senest den 1. februar hvert år.
Samtidig angives Køreplantimerne for uge 4.

Krav-ID:

15.3.8

Movias krav:

Kravtype:

K

De enkelte udbudsenheder tomkørselsreguleres første gang:
Udbudsenhed 1: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 2: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 3: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 4: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 5: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 6: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 7: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 8: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 9: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 10: Januar (uge 4) 2024
Udbudsenhed 11: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 12: Januar (uge 4) 2025
Udbudsenhed 13: Januar (uge 4) 2024
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