
 

Orientering om resultatet af Midttrafiks 56. udbud – Regional 
buskørsel med driftsstart i juni 2021 

Efter vurderingen af de indkomne tilbud, har Administrationen i overensstemmelse med det 
godkendte udbudsgrundlag for 56. udbud tildelt kontrakten på Pakke 1 til Lokalbus A/S.  

Sagsfremstilling 
Midttrafiks 56. udbud omfatter driften af flere regionale ruter på Strækningen Aarhus-Silke-
borg-Herning-Ringkøbing. Kontrakten udgøres af de nuværende regionale ruter 113 (Silke-
borg–Aarhus), 952X (Ringkøbing–Aarhus) og 15 (Ringkøbing–Herning). 
 
En oversigt over pakken fremgår nedenfor: 
 

Pakke NYE Ruter Nuværende ruter Busser Køreplantimer  

1 
113 113 og 913X 23 kontraktbusser 

4 reservebusser 55.260 timer pr. år 
124-125 15 og 952X 

 
Kontrakterne er udbudt med krav om brug af dieselbusser med option på kørsel med 2. gene-
rations biodiesel (HVO). Tilbudsgiverne har haft mulighed for at afgive alternative tilbud ud fra 
følgende forudsætninger: 
 
 Pakke 1 
Ruter (nye rutenumre) 113 og 124-125 
Køreplantimer 55.260 
Kontraktbusser 23 
Bustype Alternativ 1: Laventré 

Alternativ 2: Højgulv eller laventré efter eget valg 
Drivmiddel Diesel - Option på biodiesel (HVO) 
Euronorm Euro 6 
Busalder Max. 10 år 
Kontraktperiode Alternativ 1: Minimum 6 år 

Alternativ 2: Minimum i 4 år 
Kundetilfredshedsbonus Op til 1.2 mio.kr. årligt 

 
Kontrakt er tildelt til det økonomisk mest fordelagtige tilbud med anvendelse af tildelingskrite-
riet ”det bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor følgende underkriterier er lagt til grund 
for evalueringen: 
 

Underkriterier Vægtning i procent 
Pris 50 % 
Driftskvalitet 20 % 
Buskvalitet 15 % 
Arbejdsmiljø 10 % 
Implementeringsplan 5 % 

 
Der var i alt fire tilbudsgivere på Pakke 1, hvor Lokalbus A/S opnåede flest mulige point i hen-
hold til evalueringsmodellen. Lokalbus afgav tilbud med den laveste evalueringssum og opnå-
ede derfor toppoint på underkriteriet Pris.  
 

Kontrakten tildeles derfor til Lokalbus A/S 
 
Det vindende tilbud fra Lokalbus A/S er afgivet på alternativt tilbud 1, og det bliver således 
laventrébusser i en kontraktperiode på minimum 6 år. 
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