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Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 

 

Pakkenr. 1 2 

Ruter 912X 925X (inkl. ture på rute 123) 

Strækning / områder Aarhus – Billund lufthavn Aarhus – Aarhus lufthavn (Tirstrup) 

Køreplantimer, kontraktgrundlag 16.960 6.000 for 925X  + 1.000 for 123 

Antal kontraktbusser1 4 5 

Reservebusser, som kontraktbusser  Mindst 1  Mindst 1 

Forudsat stationering af busser Se vognløbslister Se vognløbslister 

Kombinationsmulighed A: 1+2 

Vigtige datoer vedrørende kontrak-

terne 
  

Kontraktstart og driftsstart 29. september 2019 

Kontraktløbetid Tidsubegrænset, min 8 år 

Tidligste udløbsdato efter opsigelse 2. oktober 2027 

Krav til busser2   

Bustype / tilgængelighed Højgulv Højgulv 

Passagerkapacitet 
(siddende) 
 
Hvis der forventes indsat busser længere 

end 13,7 m uden led, skal dette drøftes 

med Midttrafik inden bestilling hos busle-

verandør. 

Min 45 
4 klapsæder i perronafsnit kan medreg-
nes, jf. kontraktens bilag 7.1 afsnit 9 

Min 45 
4 klapsæder i perronafsnit kan medreg-
nes, jf. kontraktens bilag 7.1 afsnit 9 

                                                           
1 Hvis der opstår problemer med at indsætte de forventede busser på grund af leveringstid på busser, vil Midttrafik i den situation være indstillet på at godkende en 
hensigtsmæssig midlertidig løsning på op til tre måneder. Se nærmere i kontaktens pkt. 14.5.1 
2 Gælder også for reservebusser 
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Dørkombination Minimum 1-1-0 eller 1-0-1 Minimum 1-1-0 eller 1-0-1 

Borde3 2 vis á vis 2 vis á vis 

Toilet Ja Kan tilbydes 

Busfarve 
X Bus Blå, se krav til Ral-farve og X Bus 

logo for lufthavnsbusser i bilag 7.4 
X Bus Blå, se krav til Ral-farve og X Bus 

logo for lufthavnsbusser i bilag 7.4 

Busalder maksimalt  10 år 10 år 

Tempo 100 krav Ja Ja 

Bagageplads, minimum 9 m3 – mere plads kan tilbydes 4 m3 – mere plads kan tilbydes 

Bagagehylder 
Skal kunne rumme håndbagage i størrel-

sen 55 x 40 x 20 16 cm 
Skal kunne rumme håndbagage i størrel-

sen 55 x 40 x 20 16 cm 

Euronorm 6 6 

Drivmiddel Ingen krav Ingen krav 

Krav til CO2 belastning 
Der skal tilbydes oplysninger efter SORT 3 

for dieselbusser som udgangspunkt 
Der skal tilbydes oplysninger efter SORT 3 

for dieselbusser som udgangspunkt 

Krav til støj 
Indvendig: Højest 72 DB (A) 
Udvendig: Højst 77 DB (A) 

Indvendig: Højest 72 DB (A) 
Udvendig: Højst 77 DB (A) 

Miljøsyn Efter påkrav fra Midttrafik Efter påkrav fra Midttrafik 

Trådløst internet Ja, leveres af busselskab Ja, leveres af busselskab 

Ladestik til telefoner og computere4 Ved hvert dobbeltsæde Ved hvert dobbeltsæde 

Overtagelse af busser ved kontraktudløb Nej Nej 

Andre betingelser   

Kundetilfredshedsbonus Ja, maksimalt 390.000 kr. pr. år 
Kun hvis kontrakten tildeles i kombination, 

maksimalt 530.000 kr. pr. år  

Opsætning og udskiftning af stoppesteds-
tavler 

Ja Nej 

                                                           
3 Anden indretning kan drøftes 
4 Antal kan drøftes 
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Billetterings- og betalingsudstyr Rejsekortudstyr og kreditkortterminaler5 Rejsekortudstyr og kreditkortterminaler6 

Klar til installation af Rejsekortudstyr mv. Senest tre uger før kontraktstart Senest tre uger før kontraktstart 

Krav til chaufførfaciliteter Aarhus Rtb. – ingen betaling Aarhus Lufthavn – ingen betaling 

Krav til certificering af miljø på busanlæg 
og værksteder 

Udfyldes efter tildeling Udfyldes efter tildeling 

Krav til certificering af arbejdsmiljø Udfyldes efter tildeling Udfyldes efter tildeling 

Krav til certificering af kvalitetsstyring Udfyldes efter tildeling Udfyldes efter tildeling 

Krav til uddannelse af chauffører Udfyldes efter tildeling Udfyldes efter tildeling 

 

Afregningssatser 

Sats for chaufføromkostninger pr. time Udfyldes efter tildeling 
Sats for variable busomkostninger pr. time Udfyldes efter tildeling 
Sats faste busomkostninger pr. måned Udfyldes efter tildeling 
Sats for øvrige faste administrative omkostninger 
pr. md. 

Udfyldes efter tildeling 

Prisniveau Udgangspunkt er indeks 113,5 (juli 2018) 
Krav om indberetninger til Midttrafik 

Oplysninger om indsatte busser, inklusiv reserve-
busser og ikke-kontraktbusser, jf. kontraktens pkt. 
12.5 og bilag 8.5.3 

• Senest en måned efter tildeling sendes foreløbig ovesigt. 
• En måned før enhver busudskiftning i hele kontraktperioden. 

 

                                                           
5 Jf. bilag 7.1 pkt. 17 
6 Jf. bilag 7.1 pkt. 17 


