
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Ekstrabetaling til busselskaber ved driftsforstyrrelser 
som følge af omfattende vejarbejder og lignende. 

 
 
Midttrafik forudsætter, at driftsforstyrrelser, der er af påregneligt omfang, ikke giver 
busselskaberne ret til at kræve ekstrabetaling ud over normal kontraktbetaling.  
 
Midttrafik forudsætter således, at busselskaberne i deres tilbud har indregnet dækning for 
omkostninger, der normalt må forventes at opstå i kontraktperioden ved driftsforstyrrelser i 
forbindelse med vejarbejder m.v. 
 
Midttrafik må dog konstatere, at der i helt enkeltstående tilfælde kan forekomme 
driftsforstyrrelser på grund af vejarbejder m.v. af et ikke-påregneligt omfang. 
I nogle situationer afhjælpes problemet ved at ændre køreplanen i den relevante periode.  
Hvor dette ikke er sket, er Midttrafik rede til at yde en merbetaling som anført i dette notat,  
selv om et sådant krav ikke er hjemlet i kontrakten. 
 
 
 
A. Ekstrabetaling til diesel m.v. ved omvejskørsel. 
Der ydes en kilometerbetaling, når driftsforstyrrelsen indebærer en merkørsel målt i 
meter – altså når der skal køres en længere strækning på grund af driftsforstyrrelsen. 
Betalingen udgør 8 kr. pr. km. Satsen gælder både A og B-kontrakter og er uafhængig 
af busstørrelsen. Satsen gælder i perioden 1. marts 2009 – 31. august 2009 og 
pristalsreguleres som kontraktens betalingssatser i øvrigt. 
 
Minimumsregler: 
Der ydes ikke ekstrabetaling for de 2 første uger af driftsforstyrrelsen. 
Der ydes ikke ekstrabetaling for de første 300 m af merkørslen pr. enkelttur.  
 
Busselskabet udarbejder opgørelsen af merbetalingen. Se eksempel. 
  
Eksempel.  
Forudsætninger: 
Driftsforstyrrelsens varighed. 2. marts 2009 til 24. april 2009 (begge incl.)  
Omvejskørslen gælder begge veje. 
Afstand på sædvanlig rute er 2,0 km. 
Afstand på omvejsruten er 5,2  km. 
Antal enkeltture pr. hverdag er 20.  
Der køres kun mandag til fredag. 
 
Beregning: 
Merkørsel pr. enkelttur er 3,2 km. Der betales for 2,9 km. (3,2 km – 0,3 km). 
Periode: Der betales fra den 16. marts til den 24. april. (ikke de 2 første uger). 
Antal hverdage, der betales for er 28.                        
Betaling: 28 dage à 20 ture à 2,9 km à 8 kr. I alt 12.992 kr. 
 
 
 
 
 



B.  Betaling vedrørende ekstra chaufføromkostninger. 
Midttrafik dækker busselskabets meromkostninger til chaufførløn på grund af 
driftsforstyrrelse ved vejarbejder og lignende under følgende forudsætninger: 
 
1) Varighed af driftsforstyrrelsen 
Der ydes ikke ekstrabetaling for driftsforstyrrelser, der har en varighed på under 2 uger. 
Ved driftsfortyrrelser med en varighed på 2 uger og derover ydes der ekstrabetaling for 
hele varighedspeioden på nær de 2 første uger.  
 
2) Driftsforstyrrelsens omfang 
Driftsforstyrrelsen skal have et omfang, der medfører, at den ekstra tid, kørslen kræver, 
ikke kan indhentes på den øvrige del af turen frem til endestationen. 
Der ydes alene ekstrabetaling, såfremt driftsforstyrrelsen medfører, at bussen 
systematisk ankommer forsinket til endestationen i forhold til situationen uden 
pågældende driftsforstyrrelse. 
Der ydes ekstrabetaling, selv om driftsforstyrrelsen alene omfatter dele af driftsdøgnet, 
f.eks. myldretiden. 
 
3) Opgørelse af meromkostningen. 
Midttrafik er klar over, at det ikke altid er muligt at foretage en eksakt opgørelse af 
ekstraomkostningerne. Derfor benyttes følgende metode: 
Busselskabet foretager efter et kvalificeret skøn en opgørelse af de faktiske 
ekstrabetalinger til chauffører, som er forårsaget af driftsforstyrrelsen. 
Opgørelsesmetoden beskrives med ord, som sandsynliggør, at opgørelse alene omfatter 
merudbetalinger til chauffører, der er forårsaget af omhandlede driftsforstyrrelse. 
Midttrafik er berettiget til at kræve yderligere dokumentation. 
 
 
 
C.  Busbetaling (faste omkostninger). 
Der ydes alene ekstra busbetaling ved driftsforstyrrelser, når det på forhånd er eksplicit 
aftalt mellem busselskabet og Midttrafik, at der indsættes ekstrabus. Samtidig med 
indgåelse af aftale om indsættelse af ekstrabus aftales betalingen herfor. 
Der indsættes alene ekstrabus, når det er nødvendigt af hensyn til en tilfredsstillende 
publikumsbetjening.  
 
 
 
D. Indberetning, opgørelse og afregning 
Anmodning om ekstrabetaling for en konkret driftsforstyrrelse skal indsendes månedsvis 
sammen med den sædvanlige redegørelse for kørsel bilagt opgørelser udarbejdet i 
overensstemmelse med ovenstående regler. Busselskabet medsender en beskrivelse af 
årsagen til driftsforstyrrelsen og dens konsekvenser. 
Tidsfristen for indsendelse er de samme som for redegørelse for kørsel dog tillagt en 
måned. Krav om ekstrabetaling bortfalder, såfremt tidsfristen overskrides. 
Afregning sker sammen med den sædvanlige afregning for kørsel. 
 
 
E. Ikrafttræden. 
Reglerne benyttes ved udbetaling fra og med 1. maj 2009. 
 
 
 
Flemming Krogh 
16. april 2009 


