
Bilag 1 
 
Regulering for pris- og lønudvikling (§21) 
 
Reguleringen efter § 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for 
buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne 
i Danmark og offentliggøres på www.trafikselskaberne.dk. 
 
Det fælles omkostningsindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks fra 
Danmarks Statistik, idet de anførte vægte løbende justeres efter den relative 
udvikling i de enkelte indeks: 
 

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 – Total - Sæsonkorrigeret),  
Vægt 60 % i januar 2008 

 
- Forbrugerprisindekset i alt (DS PRIS 6 - I alt), 

Vægt 8 % i januar 2008 
 

- Forbrugerprisindekset for dieselolie (DS PRIS 6 – Diesel og smøreolie), 
Vægt 17 % i januar 2008 

 
- Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (DS PRIS 10 – Maskiner og værktøjer - I alt), 

Vægt 9 % i januar 2008 
 

- Obligationsrentegennemsnittet (DS MPK3 – Samtlige serier), 
Vægt 6 % i januar 2008 

 
Omkostningsindekset for januar 2008 er fastsat til 100. 
 
Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af delindeksene to måneder tidlige-
re – dog lønindekset 6 måneder tidligere. Eksempelvis er omkostningsindekset for november 2009 
beregnet til 100,6 på basis af delindeksene for september 2009 – dog lønindekset for maj 2009, 
der gælder for 2. kvartal 2009. Omkostningsindekset afrundes efter 4/5-reglen til 1 decimal. 
 
Kontraktens betalingssatser reguleres hver måned efter udviklingen i det fælles omkostningsindeks 
for den pågældende måned i forhold til det omkostningsindeks, der er anført som udgangsniveau i 
udbudsbetingelserne. 
 
Hvis de i det samlede reguleringsindeks indgåede delindeks bortfalder eller ændrer indhold i kon-
traktperioden, forbeholder Sydtrafik sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt 
dette sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks. 
Dette vil ske efter drøftelser mellem Trafikselskaberne i Danmark, Danske Busvognmænd og Dansk 
Kollektiv Trafik. 
 
Gasbusser 
I kontrakter med gasbusser sker reguleringen helt eller delvist, afhængigt af formuleringen i den 
enkelte kontrakt, efter udviklingen i en særlig variant af det fælles omkostningsindeks, der ligele-
des beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark. 
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Ved beregningen af den særlige variant af det fælles omkostningsindeks erstattes forbrugerprisin-
dekset for dieselolie med et særligt gasprisindeks. Dette gasprisindeks beregnes ud fra udviklingen 
i følgende: 
 
 Månedlig spotpris fra Gaspoint Nordic to måneder tidligere 
 Udgifter til distribution, fra Energitilsynets naturgasprisstatistik fem måneder tidligere 
 Energiafgifter (Mineralolieafgift, CO2-afgift, NOX-afgift), aktuelle satser fra Skatteministeriet 

Den særlige variant af det fælles omkostningsindeks beregnes således, at det for januar 2015 bli-
ver 109,1 ligesom det almindelige omkostningsindeks.  
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Bilag 2 
 
Opgørelse og regulering af køreplantid 
 
 
1. Opgørelse af køreplantid 
 
Ved køreplantid forstås den køretid, der indgår i de køreplaner, Sydtrafik fastlægger. Pauser med-
regnes ikke, heller ikke de pauser, der fremgår af køreplanen. Tomkørsel medregnes kun i det om-
fang, der træffes særskilt aftale herom, jf. nedenfor under pkt. 2. Køreplantiden opgøres i køre-
plantimer. 
 
Køreplantiden for en køreplanperiode opgøres ved at opgøre den daglige køreplantid for hvert 
vognløb og for dage med forskellig køreplan. Den daglige køreplantid ganges med antallet af dage 
af den pågældende type. 
 
Afregningen sker på grundlag af den månedlige køreplantid, der opgøres tilsvarende som ovenfor 
beskrevet, men med det dagantal, der er i måneden. Den beregnede månedlige køreplantid juste-
res for ekstrakørsel jf. § 6 og ikke-udført kørsel ud fra de afvigelser, vognmanden har indberettet. 
 
 
2. Tomkørsel 
 
Vognmanden afgør selv, hvor busserne skal være stationeret. Vognløbsplanerne i udbudsmaterialet 
indeholder alene vejledende stationeringssted.  
Der indregnes ikke tomkørsel til og fra stationeringssted, ligesom der ikke medregnes f.eks. tom-
kørsler, der er begrundet i chaufførvagter, kørsel til og fra rengørings- eller værkstedsfaciliteter 
eller i forbindelse med brug af bussen til andre kørselsformål. 
 
Det kan særskilt aftales, at indregning af tomkørsel fra f.eks. én rutes slutdestination til en anden 
rutes startdestination indregnes i køreplantiden. 
 
Hvis en køreplanændring medfører, at der, iflg. ovenstående beregningsmodel, skal betales for 
mere tomkørsel, end forudsat i udbudsmaterialet, kan der optages forhandling om, i hvilket om-
fang tomkørsel skal medregnes som køreplantid. 
 
Ved opgørelse af tid til tomkørsel regnes der med en hastighed på 60 km/t. 
 
 
3. Regulering for ændret tidsforbrug til pauser 
 
Reguleringen har til formål at korrigere for ændringer af pauser - herunder opstarts- og afslut-
ningstid for chauffører - i forbindelse med køreplanændringer. Vognmanden har ved beregning af 
chaufførtimeforbruget i sit tilbud indregnet den tid, der medgår til sådanne pauser, ud fra kørepla-
nerne i udbudsmaterialet. Reguleringen beregnes derfor som en korrektionsfaktor til den angivne 
sats i § 19, stk. 2. 
 
Der opgøres en tillægstid for pauser 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 mi-
nutter og yderligere 15 minutter for hver påbegyndt 420 minutter herudover. 

 
Tillægstiden opgøres for hvert vognløb og for dage med forskellig køreplan og den daglige tillægs-
tid ganges op med antallet af dage, tilsvarende som ved opgørelse af køreplantiden. 
 
Herefter beregnes korrektionsfaktoren som: 
 
 

   1 + tillægstid efter køreplanskiftet 
 køreplantid efter køreplanskiftet 
K1 =  
   1 + tillægstid i udbudsmaterialet  

                                                         køreplantid i udbudsmaterialet 
 
 
Reguleringen fremkommer ved at gange satsen i §19. stk. 2. med K1. 
 
 
4. Regulering for ændret dag- og døgnfordeling 
 
Reguleringen har til formål at korrigere for ændret fordeling af chaufførarbejdstiden på tidsrum 
med forskellige lønsatser. Vognmandens tilbud er baseret på den fordeling af chaufførarbejdstiden, 
køreplanerne i udbudsmaterialet giver og lønudgifterne i forhold hertil er indregnet. Reguleringen 
beregnes derfor som en korrektionsfaktor til satsen i § 19, stk. 2. 
 
Køreplantimerne opgøres for hver af de nedenfor nævnte dagperioder. Opgørelsen sker for køre-
planperioden samlet og efter den metode, der er beskrevet under pkt. 1 ovenfor. De benyttede 
vægte ved beregningen af den vægtede køreplantid er angivet. 
 
 
Hverdage 06-18  = faktor 100 
Hverdage 00-06 og 18-24 (lørdage dog 14-24) = faktor 115 
Søn- og helligdage 06-18  = faktor 150 
Søn- og helligdage 00-06 og 18-24 = faktor 165 
 
 
Der beregnes en vægtet køreplantid på følgende måde: 
 
 
V =  (100 x antal køreplantimer hverdage 06-18) + (115 x antal køreplantimer hverdage 00-

06/18-24) + (150 x antal køreplantimer søn- og helligdage 06-18) + (165 x køreplantimer 
søn- og helligdage 00-06/18-24) 

 
 
Korrektionsfaktoren beregnes herefter på følgende måde: 
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Vefter                     
Køreplantid efter 

K2 = 
Vfør                     
Køreplantid før 

 
 
Reguleringen fremkommer ved at gange K2 med satsen i pkt. 3, sidste linie.  

Sydtrafik, 11. udbud

Ver. 23.10.2017 Bilag til A-kontrakt - side 5



Bilag 3 – Busforskrifter – oktober 2017 
 
Forskrifterne gælder for busser med flere end 30 afregningspladser.  
 
For bustyper, der ikke dækkes af bilaget, aftales det mellem Sydtrafik og vognmanden, hvilke dele 
af forskeifterne busserne skal opfylde og hvordan busserne i øvrigt skal indrettes. 
 
3.1 Busforskrifter   
 
3.1.1 Myndighedskrav 
  
Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne 
måtte stille som fx: Detailforskrifter for Køretøjer, Bekendtgørelse om særlige krav til busser samt 
Dimensionsbekendtgørelsen. 
 
3.1.2 Længde 
 
Der henvises til udbudsgrundlaget. 
 
3.1.3 Bustype 
 
Der henvises til udbudsgrundlaget. 
 
Tilgængelighedskrav for de enkelte bustyper: 
 

Type Krav 
Tung bybuskørsel Laventré eller lavgulv 
Let bybuskørsel Laventré eller lavgulv 
Handicapvenlig landevejsbus Laventré, lavgulv eller lavbagperron 
Almindelig landevejsbus Ingen krav 
Ekspres/komfortbus Ingen krav 
Servicebus Laventré eller lavgulv 

 
Laventrébusser har lavt gulv (ingen trin) ved fordøre og midterdøre og i gangen mellem disse 
døre. Lavgulvsbusser har lavt gulv (ingen trin) ved alle døre og i gangarealet gennem hele bussen.  
Lavbagperronbusser har har lavt gulv (ingen trin) ved bagdør og tilhørende perron. 
 
3.1.4 Døre 
 
Medmindre andet er tydeligt angivet, skal alle busser indrettes således, at indstigning foregår 
foran, og udstigning sker v.h.a. de øvrige døre. Undtaget herfra er kunder med barnevogn eller 
kørestol. De benytter den dør, der er nærmest perronen til både ind- og udstigning.  
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Dørkombination 
 
Kravet til dørkombination er angivet som antallet af fordøre-midterdøre-bagdøre. Der er tale om 
minimumskrav. 
 

Type Krav 
Tung bybuskørsel 2-2-1  (18-meter bus dog minimum 2-2-2) 
Bus til let bybuskørsel 1-2-0 
Handicapvenlig landevejsbus 1-1-0 eller 1-0-1 
Almindelig landevejsbus 1-1-0 eller 1-0-1 (18-meter bus dog minimum 1-1-1) 
Ekspres/komfortbus 1-1-0 eller 1-0-1 
Servicebus 1-2-0 

 
Fri dørbredde 
 
Den fri dørbredde ved åbning af dobbeltdøre skal være mindst 110 cm og ved åbning af 
enkeltdøre mindst 70 cm – dog mindst 90 cm ved enkeltdøre med kørestolsrampe. Medmindre 
andet er angivet i afsnit om fx billetteringsudstyr, må der ikke være holdestænger midt i 
indgangspartiet i busser med to fordøre. 
 
Dørtype 
 
Udadsvingende fordøre accepteres ikke på bybusser og servicebusser. Dog accepteres skydedøre, 
der maksimalt bevæger sig 12 cm ud fra bussens side (målt vinkelret fra bussens side). 
 
For alle busser gælder det, at fordøren ikke må bevæge sig frem foran bussens front ved åbning 
og lukning. 
 
Udsvinget ved åbning og lukning af udadsvingende døre skal være mindst muligt og maksimalt 35 
cm målt vinkelret fra bussens side.  
 
Sikkerhed ved døre 
 
Alle busser skal forsynes med holdebremse, der sikrer, at bussen ikke kan køre med åbne midter- 
og bagdøre.  
 
Alle døre forsynes 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. 
 
I alle busser skal der ved hver udstigningsdør placeres 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. Der 
må ikke være lydgiver ved fordørene. 
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Ved midter- og bagdøre skal der være en lyskilde, som lyser ned over udstigningsarealerne dvs. på 
selve fortovet (grøftekant mm.). Udstigningslyset må kun være aktiveret, når udstigningsdørene er 
åbne. På nye bybusser og servicebusser skal lyskilden være integreret i bussens døråbning. 
 
Chaufføren skal kunne overvåge midter- og bagdøre via TV-overvågning.  
 
Kunderne må ikke kunne betjene åbne-/lukkefunktionen af dørene. 
 
Autoradio 
 
I alle busser skal autoradioen automatisk frakobles (mute-funktion), når fordørene er åbne. 
 
3.1.5 Ind- og udstigning 
 
For ind- og udstigningshøjder ønskes følgende mål overholdt: 
 

Type Krav 
Indstigningshøjde ved fordøre, bybusser, servicebusser og 
handicapvenlige landevejsbusser 

Maks 32,0 cm 

Indstigningshøjde ved fordøre, øvrige busser Maks 35,0 cm 
Udstigningshøjde ved midter- og bagdøre, bybusser, 
servicebusser og handicapvenlige landevejsbusser 

Maks 34,0 cm 

Udstigningshøjde ved midter- og bagdøre, øvrige busser Maks 36,0 cm 
Trinhøjde ved døre hvor trin er tilladt, alle busser Maks 27,0 cm 

 
Indstigningshøjderne i skemaet er gældende for busser i ikke-knælende stand. Alle mål er med 
ubelastet bus. 
 
Øvrige trinhøjder skal være så lave som muligt.   
 
Trinbelægningen skal være skridsikker og må ikke kunne fjernes. 
 
Knæling 
 
Alle bybusser, servicebusser og handicapvenlige landevejsbusser skal kunne ”knæle”, således at 
ind- og udstigningshøjden reduceres med mindst 7 cm. 
 
Kørestolsrampe 
 
Alle bybusser, handicapvenlige landevejsbusser og servicebusser skal ved den dør, der benyttes af 
kørestolsbrugere, være forsynet med enten motordrevet udskydelig rampe eller manuel 
svingrampe. Rampen skal være udformet, således at der sikres en smudsfri og nem betjening. 
 
Rampens skal have en passende størrelse, der sikrer en ubesværet adgang for kørestole. Rampen 
skal kunne tåle en belastning på mindst 300 kg. Rampens flader skal være skridsikre. 
 
Bussen må ikke kunne køre med rampen i funktion. 
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Foran den relevante dør skal der på den udvendige busside monteres trykknap for bestilling af 
døråbning. Trykknappen skal placeres således, at kørestolsbrugeren ikke kan kollidere med 
hverken rampe eller dør under aktivering. 
 
3.1.6 Sidde- og ståpladser 
 
Kapacitet 
 
Trafikselskabet ønsker flest mulige siddepladser.  
 
Der gælder følgende krav til totalkapacitet, antal siddepladser samt antal fremadvendte 
siddepladser: 
 
Eventuelle afgrænsninger af bussens længde fremgår af udbudsgrundlaget.  
 
Bus til tung bybuskørsel 

Type Totalkapacitet 
 

Siddepladser 
(eks. klapsæder) 

Fremadvendte siddepladser 
(eks. klapsæder) 

TB 1 65 33 28 i nye busser 
TB 2 80 38 33 i nye busser 
TB 3 95 43 38 i nye busser 
TB 4 110 45 40 i nye busser 

 
Bus til let bybuskørsel 

Type Totalkapacitet 
 

Siddepladser 
(eks. klapsæder) 

Fremadvendte siddepladser 
(eks. klapsæder) 

LB 1 55 27 24 i nye busser 
LB 2 70 35 32 i nye busser 

 
Handicapvenlig landevejsbus 

Type Totalkapacitet 
 

Siddepladser 
(eks. klapsæder) 

Fremadvendte siddepladser 
(eks. klapsæder) 

HL 1 55 27 24 i nye busser 
HL 2 70 38 34 i nye busser 
HL 3 95 44 40 i nye busser 

 
Almindelig landevejbus 

Type Totalkapacitet 
 

Siddepladser 
(eks. klapsæder) 

Fremadvendte siddepladser 
(eks. klapsæder) 

AL 1 60 41 37 i nye busser 
AL 2 70 47 43 i nye busser 
AL 3 100 55 51 i nye busser 
AL 4 110 60 56 i nye busser 
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Ekspres/komfortbus 

Type Totalkapacitet 
 

Siddepladser 
(eks. klapsæder) 

Fremadvendte siddepladser 
(eks. klapsæder) 

KB 1 38 38 34 i nye busser 
KB 2 43 43 39 i nye busser 
KB 3 50 50 46 i nye busser 

 
Servicebus 

Type Totalkapacitet 
 

Siddepladser 
(eks. klapsæder) 

Fremadvendte siddepladser 
(eks. klapsæder) 

SB 1 50 20 18 i nye busser 
 

Tilkøb af ekstraudstyr - som fx klimaanlæg eller toilet – eller krav, der indebærer større perron, 
kan sænke bussens totalkapacitet og antallet af siddepladser. I givet fald skal dette oplyses ved 
tilbudsgivning. 
 
3.1.7 Sæder 
 
Sæderne skal være polstrede med stofbetræk, hvor polstertykkelsen på siddeflade og stoleryg 
mindst bør være hhv. 5 cm og 3 cm. Sæderyggens højde skal være minimum 70 cm fra målt fra 
øverste punkt på siddefladen. Kravet gælder alle nye busser. Der er særlige krav i 
Ekspres/komfortbusser.   
 
Markant krumning i sæderygge skal undgås. 
 
Eventuelle armlæn skal kunne klappes op. 
 
Sædeafstand 
 
Der gælder nedenstående krav til sædeafstanden: 
 

Type  Krav 
Tung bybuskørsel 70 cm 
Let bybuskørsel 70 cm 
Handicapvenlig landevejsbus 72 cm 
Almindelig landevejsbus 72 cm 
Ekspres/komfortbus 77 cm 
Servicebus 70 cm 

 
Afstanden måles i en højde af 60 cm over gulvet fra fronten af sæderyggen (midt på sædet) og 
frem til ryggen af det foregående sæde.  
 
Ved sæder med front mod væg, fx pladsen bag chaufførvæggen, afskærmning og lignende, skal 
der fra sædets forkant til væg være minimum 30 cm målt i bussens længderetning. Sædets 
afstand til sidevæggen skal i nye busser være 2–3 cm.  
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3.1.8 Perron: Barnevogns- og kørestolsareal 
 
Der er følgende krav til antallet af kørestols- og barnevognspladser: 
  

Type Kørestolspladser  Barnevognspladser  
Tung bybuskørsel 1 1 
Let bybuskørsel 1 1 
Handicapvenlig landevejsbus 1 1 
Almindelig landevejsbus  1 
Ekspres/komfortbus 1  
Servicebus cirka 10m 2  
Servicebus cirka 8 m 1  

 
Når en kørestolsplads ikke benyttes af en kørestolsbruger, skal pladsen kunne benyttes til en 
barnevogn, så bussen medtager to eller flere barnevogne. 
 
Til dette formål skal der være en vandretliggende perron med følgende mål: 
 

Type Perronlængde  Perronbredde Bemærkning 
Tung bybuskørsel Min 200 cm Min 90 cm  
Let bybuskørsel Min 200 cm Min 90 cm  
Handicapvenlig landevejsbus Min 130 cm Min 90 cm  
Almindelig landevjesbus Min 130 cm Min 90 cm  
Servicebus cirka 10 m Min 200 cm Min 90 cm Kan opdeles i to mindre 

perroner 
Ekspres/komfortbus Min 130 cm Min 90 cm  
Servicebus cirka 8 m Min 130 cm Min 90 cm  

 
I busser med kørestolsrampe skal perronen være placeret i umiddelbar nærhed af dør med rampe. 
Perronen kan placeres i bussens højre eller venstre side.  
 
Barnevogne skal kunne fastgøres med velcrobånd eller lignende.  
 
Fastspænding af kørestol skal i alle busser ske ved hjælp af en enkeltstrenget sikkerhedssele, som 
er monteret.  
 
Kørestole skal på perronen kunne placeres med ryggen mod kørselsretningen og med sidestøtte 
mod midtergangen. 65–75 cm over gulvfladen monteres enkeltstrenget sele til fastholdelse af 
kørestolen.  
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Klapsæder 
 
På langs af perronen skal der etableres følgende antal klapsæder: 
 

Type Antal klapsæder 
Tung bybuskørsel 3 
Let bybuskørsel 3 
Handicapvenlig landevejsbus 2 
Almindelig landevjesbus 2 
Servicebus cirka 10 m 3 
Servicebus cirka 8 m 1 

 
Klapsæderne skal have samme siddekomfort som øvrige sæder, dvs. med samme mål på 
siddefladen og en ryghøjde på minimum 55 cm.  
 
Klapsæder, der ikke benyttes, skal automatisk stille sig i opslået position.  
 
Som supplement til de øvrige klapsæder, kan der ved perronen monteres klapsæder med front i 
eller mod køreretningen. Når disse klapsæder er slået op, må perronens areal ikke være reduceret. 
 
3.1.9 Midtergang og gulvarealer 
 
Gangarealer og gulve må højst være etableret i to vandrette planer. 
 
Gulvhældningen må maksimalt være 8 % i bussens længderetning.  
 
Trin i midtergangen mellem fordør og midterdør accepteres ikke. I busser med trin mellem 
midterdør og bagdør/bagende ønsker Trafikselskabet, at trinnene er så få og så lave som muligt - 
dog må trinene højst være 25 cm. 
  
I nye busser skal den fri gangbredde være minimum 55 cm. Kravet gælder i enhver højde. Kravet 
kan afviges, såfremt Trafikselskabet efterspørger sæder med øget komfort (fx sædebredde og 
armlæn). For bustyperne AL1, AL2, AL3 og AL4 accepteres en gangbredde på 50 cm mellem 
podestre. 
 
Gulvarealer, der er beregnet til stående passagerer, skal sikre et godt fodfæste under alle forhold. 
 
Niveauforskelle samt trinforkanter skal markeres klart.  
 
Trafikselskabet ønsker så lave podesterhøjder som muligt. I laventré og lavgulvsbusser ønskes en 
podesterhøjde på maksimalt være 20 cm i bussens forreste halvdel (mellem fordør og midterdør) 
og maksimalt 25 cm i bussens bageste halvdel (fra midterdør til bussens bagende). I øvrige busser 
ønskes en podesterhøjden på maksimalt være 25 cm i hele bussens længde. Der kan accepteres 
afvigelser ved enkelte siddepladser – dette skal i alle tilfælde godkendes af Trafikselskabet. 
 
3.1.10 Holdestænger og stoptryk 
 
Holdestænger ved sæder 
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Der er følgende krav til placeringen af lodrette holdestænger mellem stoleryg og loft.  
 

Type Krav til placering af holdestænger ved sæder 
Tung bybuskørsel Ved hvert tværsæde, som støder op til midtergangen 
Let bybuskørsel Ved min. hvert andet tværsæde, som støder op til midtergangen 
Handicapvenlig landevejsbus Ingen krav 
Almindelig landevjesbus Ingen krav 
Ekspres/komfortbus Ingen krav 
Servicebus cirka 10 m Ved hvert tværsæde, som støder op til midtergangen 
Servicebus cirka 8 m Ved hvert tværsæde, som støder op til midtergangen 

 
Ved sæderækker, hvor der ikke er en holdestang, skal der være et holdegreb. 
 
Øvrige holdestænger  
 
Ved alle døre anbringes holdestænger, der sikrer gode holdemuligheder ved ind- og udstigning.  
 
Ved langsgående sæder, samt perron, skal der monteres vandrette gennemgående holdestænger 
190 – 200 cm over gulv/evt podesterkant. Holdearrangement ved sæder mod hinanden aftales 
med Trafikselskabet. 
 
På ovennævnte vandrette holdestænger monteres et passende antal holdestropper (ved perron 
minimum 6), som sikrer en ubesværet gribefunktion. 
 
Ved perronen monteres i hele længden en vandret holdestang i vinduessiden lige under 
vinduernes kant. Denne holdstang kan erstattes af holdegreb øverst på klapsæderne. 
 
Diameteren på holdestænger og håndtag mv. skal i alle nye busser ligge i intervallet 3-4 cm. 
 
Der skal tages hensyn til, at flest mulige kunder kan se kombinationsskilt, display med 
kundeinformation eller lignende uden placeringen af holdearrangementer generer udsynet. 
 
Stoptryk 
 
Der skal placeres stoptryk ved alle stolerækker på begge sidder af gangen på et for passagererne 
lettilgængeligt sted. På sæderækker med holdestænger placeres stoptrykket på holdestangen i en 
højde af 100 – 150 cm over gulvet. 
 
3.1.11 Kombinationsskilt 
 
Alle busser skal indvendigt være udstyret med et kombinationsskilt visende zonenummer, tid samt 
”stop” ved aktivering af stoptryk. Skiltet placeres synligt for alle passagerer forrest i bussens loft 
over midtergangen. Tal og bogstaver skal fremtræde tydeligt i rød eller gul farve på sort 
baggrund.  
 
Uret i kombinationsskilt og på instrumentbord skal være radiostyrede.   
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Trafikselskabet har mulighed for at beslutte, at der skal monteres et andet skilt/display til 
passagerinformation i bussen fra kontraktstart eller i løbet af kontraktperioden. Displayet mm. 
leveres i givet fald af Trafikselskabet. Operatøren har det fulde ansvar for levering og funktionalitet 
for kombinationsskiltet, hvis Trafikselskabet beslutter at fjerne Trafikselskabets skilt igen. Øvrige 
vilkår fremgår af afsnittet om IT-udstyr. 
 
3.1.12 Indeklima og ruder 
 
Generelt 
  
Alle busser skal kunne sikre et behageligt indeklima.  
 
Temperaturen i bussen skal ligge mellem 18 °C og 22 °C. I tilfælde af højere udendørstemperatur 
er Trafikselskabet dog indforstået med, at der kan forekomme afvigelser fra temperaturkravet. Der 
gælder særlige krav for busser med klimaanlæg jf. nedenstående.  
 
Temperaturen i bussen måles 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. 
 
I ekspres/komfortbusser skal der ved alle siddepladser være indviduelt indstillelig ventilation.  
 
Klimaanlæg 
 
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 
nærmeste udvendige skyggetemperatur. Temperatursænkningen skal kunne opnås inden for 10 
minutter, når bussens døre er lukkede. Derudover skal affugtning af indblæsningsluften kunne ske 
i et omfang, der forhindrer duggede ruder. 
 
Klimaanlægget forventes at være automatisk styret, men skal kunne tilkobles/frakobles fra 
chaufførpladsen. 
 
Ruder 
 
Alle ruder skal til enhver tid holdes dugfri – uanset vejr og temperatur. Der er ikke krav om 
termoruder, hvis ruderne kan holdes dugfri på anden måde – fx ved hjælp af ventilation eller 
klimaanlæg. 
 
Toningsgraden på ruder må maksimalt være enkelttonet.  
 
Alle nye busser skal være udstyret med en bagrude. 
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Busser uden klimaanlæg skal være udstyret med klap-/skydevinduer: 
 

• I busser på 12 meter eller længere skal der være mindst 4, 2 på hver side af bussen fordelt 
forrest og bagest.  

• I busser på under 12 meter skal der være mindst 2, 1 på hver side af bussen 
 
Klap/skydevinduerne skal kunne betjenes af kunderne.  
 
Taglemme 
 
Alle nye busser uden klimaanlæg skal have mindst to taglemme, der kan betjenes uafhængigt af 
hinanden fra chaufførpladsen. 
 
3.1.13 Indvendig belysning 
 
Der skal være lys jævnt fordelt over hele bussen. Lyset skal tændes efter behov. 
 
Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv.) er det dog tilladt at kunne dæmpe 
belysningen i bussen for at undgå reflekser i frontruden.  
 
Over ind- og udstigningsdøre samt billetteringsudstyr skal der monteres kraftig blændfri 
punktbelysning. Lysmængden skal afstemmes i forhold til den øvrige belysning og være tændt, når 
dørene står i åben position. 
 
I ekspres/komfortbusser skal der ved alle siddepladser være læselys, der kan betjenes af 
passagererne.  
 
3.1.14 Videoovervågning  
 
Alle busser skal være forberedt til at blive udstyret med videoovervågning. Der skal være 
kabelveje, så hele bussen kan overvåges, og der skal være plads i teknikskab til optagerudstyr. 
 
3.1.15 Indretning af chaufførpladsen 
 
Indretning af chaufførpladsen skal ske i samarbejde med repræsentanter for chaufførerne.  
 
Indretningen skal overholde gældende regler, ”Branchevejledning om busser i rutekørsel” (eller 
opdatering heraf).  
 
Ved chaufførpladsen skal der kunne indbygges billetteringsudstyr – se afsnit herom. 
 
3.1.16 Sikkerhedsforhold 
 
Cyklist- og sidespejle  
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Alle busser skal udstyres med cyklistspejle, der giver chaufførerne større udsyn ved højresving til 
sikkerhed for cyklister m.fl. 
 
Endvidere skal sidespejle 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 minimumshøjde på 180 cm over kantstenen sikrer dette. Denne minimumshøjde 
skal, så vidt det er muligt, efterleves. 
 
Bakalarm og -kamera 
 
Alle busser skal forsynes med bakalarm i form af et lydsignal.  
 
Når bussen er i bakgear, skal chaufføren kunne se området bag bussen på en TV-skærm.  
 
Generelt om TV-skærmene ved chaufførpladsen 
 
De viste billeder på TV-skærmene skal prioriteres således: 
 

1) Overvågning af udstigningsdørene, når disse døre ikke er lukkede. 
2) Området bag bussen (bakkameraets dækning), når bussen er i bakgear.    

 
3.1.17 Øvrige krav 
 
Flag 
 
Alle busser forsynes i hver side af tagets forparti med flagholdere for lodret anbringelse af 2 flag 
med målene H: 35 cm x B: 46 cm.  
 
Operatøren anskaffer flag til alle busser og sørger for, at de til enhver tid er intakte og fremtræder 
pæne. I øvrigt gælder, at flagene skal være som Dannebrog (stutflag) udført af flagdug og i øvrigt 
følge de for Dannebrog gældende regler for farver og proportioner. På opfordring skal operatøren 
kunne supplere flagningen med sort sørgeflor. 
 
Flagning sker efter Trafikselskabets anvisninger. 
 
Affaldsspand 
 
Der skal være en affaldsspand ved alle døre.  
 
Avisholdere 
 
Ønsker operatøren at have avisholdere i busserne skal disse samt deres placering godkendes af 
Trafikselskabet. 
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3.1.18 Destinations- og linjenummerskilte  
 
Generelt 
 
Alle busser skal forsynes med destinations- og linjenummerskilte. Trafikselskabet ønsker den bedst 
mulige læsbarhed på destinations- og linjenummerskilte. Skiltene skal være læsbare under alle 
lysforhold og til enhver tid – også ved endestationsophold. Teksterne skal være lysægte. 
 
På alle nye busser skal disse være diodeskilte (LED-skilte). Tal og tekst på diodeskiltene skal være 
amber (ravgule) på sort baggrund. Tal og tekst på diodeskiltene skal fremtræde med ensartet 
lysstyrke. Diodeskiltenes lysstyrke skal indstille sig efter vejrforholdene vha. lyssensorer. Defekte 
dioder skal straks udskiftes. 
 
På brugte busser kan der anvendes diode- eller matrixskiltning. Diodeskiltene skal opfylde samme 
krav som på nye busser (se ovenfor). Tekster og tal på matrixskilte skal være hvide på sort 
baggrund.  
 
Alle destinations- og linjenummerskilte skal kunne betjenes fra chaufførpladsen. 
 
Glaspartier foran skilte skal være refleksfri. 
 
Placering 
 
Bybusser og servicebusser:  
 
I fronten placeres et destinations- og linjenummerskilt udvendig over forruden. Skiltene skal være 
adskilt fra forruden, så fx snavs fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene. 
 
På højre side placeres et destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant, nær 
indstigningsdør. 
 
På bybusser og nye servicebusser placeres i bussens bagende indvendigt og udvendigt et 4-cifret 
linjenummerskilt. Udvendigt placeres skiltet i eller tæt ved tagkant. Indvendigt placeres skiltet tæt 
ved loft på et for passagerne synligt sted.  
 
På nye bybusser skal der tillige anbringes 4-cifret linjenummerskilt udvendigt på bussens venstre 
side. Skiltet placeres i eller tæt ved tagkant i bussens forreste halvdel. 
 
Landevejsbusser og ekspres/komfortbusser: 
 
I bussens front placeres et destinations- og linjenummerskilt udvendig over forruden. Skiltene skal 
være adskilt fra forruden, så fx snavs fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene. 
 
På højre side placeres et destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant, nær 
indstigningsdør. 
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I bussens bagende placeres udvendigt et 4-cifret linjenummerskilt. Skiltet placeres i eller tæt ved 
tagkant. 
 
Størrelse/opløsnnig, LED-skilte 
 
Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: 
 
Punkter i højden: Min 24 
Punkter i bredden: Min 160  
Samlet diodeareal  Min 300 x 1580 mm 
 
Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: 
 
Punkter i højden: Min 24  
Punkter i bredden: Min 160 
Samlet diodeareal Min 200 x 1100 mm 
 
Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig/indvendig): 
Punkter i højden: Min 24 
Punkter i bredden: Min 40 
Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm 
 
Linjenummerskilt i bussens venstre side: 
Punkter i højden: Min 24 
Punkter i bredden: Min 40 
Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm 
 
Størrelse/opløsning, matrix-skilte 
 
Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: 
Punkter i højden: Min 20 (15 mm punktstørrelse) 
Punkter i bredden: Min 112 (15 mm punktstørrelse) 
 
Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: 
Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) 
Punkter i bredden: Min 112 (10 mm punktstørrelse) 
 
Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig/indvendig): 
Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) 
Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) 
 
Linjenummerskilt i bussens venstre side: 
Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) 
Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) 
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3.2 Supplerende busforskrifter 
 
3.2.1 Farve, påskrifter og bomærker 
 
Busserne males og designes i Sydtrafiks farver, som det fremgår skitserne på næste side. 
 
Bybusser skal være gule, svarende til RAL 1028, med ”design-streg” i blå (Farvekode: CMYK 100, 
60, 0, 60. Som eventuel folie anvendes foliefarven Oracal 751-588 Alpha Blue). Sydtrafik- og 
vognmandslogoer samt tekniske påskrifter er sorte. 
 
Landevejsbusser (12 meter bus) skal være blå, RAL 5003, med ”logo-streg” i hvid. Sydtrafik- og 
vognmandslogo samt tekniske påskrifter er hvide. 
 
For mindre delkomponenter kan tillades afvigelser, såfremt farveholdning udføres som sort, 
aluminium og/eller krom. 
 
Påskrifter udføres så vidt muligt som piktogrammer. 
 
Bomærker: 
Sydtrafik leverer Sydtrafik-logo. Vognmanden leverer designstreg og egne logoer. Vognmanden er 
ansvarlig for montage. 
 
Designstreg: 
Designstreg (”lyn”) udføres som standard i 135 mm bredde. For små bustyper aftales bredden 
med Sydtrafik.  
 
Instruktion om udsmykning: 
 
• Logoer og designstreg placeres i henhold til tegningerne. Hvor det er nødvendigt, tilpasses i 

forhold til blinklys og lignende. 
 
• Logoer placeres 5-7 cm fra stolpen. 
 
• På fronten placeres Sydtrafik-logo umiddelbart over lygterne på såvel by- som landevejsbusser. 
 
• På bagenden placeres Sydtrafik-logo under bagruden så højt som muligt. 
 
• Designstregen skal anbringes, så det færdige udtryk svarer så godt som muligt til tegningerne i 

bilag 3 C, sådan at afstanden til hjul og stolper er forholdsvis den samme som på tegningerne. 
Alt efter rudernes højde vil stregens runde og spidse hjørne skulle anbringes højere eller lavere 
på karosseriet. 
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Eksempel på minibus 
 

 
 
 
Sydtrafiks logoer måler 195 mm x 800 mm. Hvor mindre udgaver er nødvendige af hensyn til 
pladsen anvendes størrelsen 170 mm x 680 mm. For små bustyper aftales størrelsen med 
Sydtrafik. Vognmandens logo må maksimalt være 195 mm x 800 mm. 
 
I tvivlstilfælde og tilfælde, hvor det er aftalt at anvende en bus, der ikke kan kategoriseres efter 
standardforskrifterne, aftales placering af bomærker og designstreg med Sydtrafik.  
 
Udvendige påskrifter: 
På begge sider af midterdør/bagdør anbringes: "Ingen indstigning" i øjenhøjde og med let læselig 
skrift (Helvetica medium) eller som piktogram. På bybusser anbringes på et iøjnefaldende sted: 
Ved forreste fordør "Billetter" og ved bageste fordør "Kort". 
 
På bybusser og på landevejsbusser, hvor der medtages passagerer i kørestole, anbringes et 
piktogram med en kørestol ud for døren. Endvidere skal et andet piktogram uden for døren angive, 
at bussen har forbeholdte pladser. 
 
Busnummer placeres på bussens front ved højre forlygte og på bussens bagende ved højre 
baglygte. Busnummeret på bussens front skal minimum være 7 cm høj. Maksimal højde af 
busnummeret er 8 cm såvel i front som i bagende. 
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Indvendige påskrifter: 
På et iøjnefaldende sted anbringes piktogrammer om forbud mod indtagelse af is. Der anbringes 
piktogrammer, der angiver rygeforbud, i hvert andet vindue i begge sider af bussen. 
Ved klapsæder i kørestolsområder opsættes skilt med følgende tekst ”Overlad venligst denne plads 
til en kørestolsbruger”. Endvidere angives kørestolspladser og forbeholdte pladser med piktogram. 
 
3.2.2 Reklamepladser 
 
Udvendige reklamer må placeres på nederste halvdel af hækken, maksimalt i formatet 600 mm x 
1.450 mm og på bussens venstre side i formatet 480 mm x 4.800 mm. På landevejsbusserne 
placeres reklamen mellem designstreg og vognmandslogo. På bybusser placeres reklamen 
centreret mellem hjulene. 

 
3.2.2.1 Disponibelt for Sydtrafik 
 
Til information og reklame råder Sydtrafik over: 
 
• Fire pladser til hængeskilte i bussens forreste halvdel. Pladserne skal forsynes med klemmer 

eller kroge (afstand 350 mm). 
 
• Monteret skab bag førerplads til opsætning af plakat. De indvendige mål skal minimum være 

(H×B) 70×50 cm. 
 
• En plads til "streamer" i bagruden (h x b) 250 mm x 1250 mm. Der kan ikke sælges yderligere 

reklameplads i bagruden.  (I busser uden bagrude: I højde svarende til bagruden). 
 
• I 3 x 2 uger råder Sydtrafik desuden over den udvendige plads i format 480 mm x 4800 mm på 

venstre langside af bybusserne, som vognmanden i forvejen anvender til 2-ugers kommerciel 
reklame. De 3 x 2 uger fastlægges ud fra de perioder, som reklameselskaberne anvender: I 
den første periode skal den dag, hvor sommerkøreplanskiftet sker, indgå. 

 
Busforskrifterne er vedtaget ud fra et ønske om at gøre Sydtrafik synlig i landskabet. Sydtrafiks 
busser er let genkendelige, og de signalerer et sammenhængende trafiksystem med fælles 
serviceniveau. Vi bør derfor værne om busdesignet og kun undtagelsesvis godkende 
totalreklamer/specialfoliering  
 
Anvendelse af totalreklamer/specialfoliering forudsætter godkendelse af Sydtrafik. 
Totalreklame/specialfoliering må som udgangspunkt ikke dække vinduerne. 
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3.2.2.2 Retningslinjer for anvendelse af totalreklame/specialfoliering  
 
Betegnelsen ”totalreklame” dækker over begrebet specialfoliering, dvs. hel eller delvis foliering af 
bussen. Hvis der skal gives adgang til specialfoliering skal følgende betingelser være opfyldt: 
 

• Reklamen skal være et ønske fra en af Sydtrafiks bestillere 
• Reklamens design skal godkendes af Chefen for Kunde- og marked. Ansøgning 

indeholdende beskrivelse og layout skal sendes til Sydtrafik senest to måneder før 
totalreklamen ønskes monteret 

• Reklamen må maksimalt anvendes i 6 måneder 
• Bestilleren skal selv afholde udgifterne til totalreklamen og til evt. kompensation til  

vognmanden for dokumenteret mistet reklameindtægt 

 
3.2.3 Stoppestedsavertering m.v. 
 
Der installeres mikrofon og 1 højtaler pr. 10 passagerer. For busser under 10 m dog mindst 3 
højttalere. 
 
Stoptryk monteres i passende højde (ikke i loftet) ved midtergang ud for hvert andet enkelt-
/dobbeltsæde. Stoptryk monteres endvidere ca. 1000 mm over gulv ved udstigningsdøre.  
I bybusser og i landevejsbusser, der kan medtage kørestole, skal ved forbeholdte pladser og 
eventuelle kørestolspladser skal være anbragt en stopknap 700-1200 mm over gulvet. Knappen 
skal kunne aktiveres med håndfladen og skal have kontrastfarve eller kontrasterende farvetone.  
 
Auditivt informationssystem (gælder kun områder med flere bybusser) 
I bybusser installeres et GPS-styret automatisk informationssystem, der i tekst og lyd annoncerer 
næste stoppested. Udvendigt annonceres linjenummer og destination ligeledes i tekst og lyd. Den 
udvendige auditive annoncering sker i forbindelse med, at dørene er åbne. Det er vognmanden, 
som foretager investeringen og ligeledes afholder løbende driftsomkostninger. Sydtrafik leverer 
data til systemet. 
 
Den udvendige lydstyrke skal kunne fastlægges ud fra dagtype og tidspunkt. Formålet med denne 
facilitet er eksempelvis fleksibelt at kunne fastlægge et lydniveau om dagen, et andet lydniveau 
om aftenen og et tredje lydniveau for weekender og helligdage.  
 
3.2.4 Radioanlæg, billetteringsudstyr, tælleudstyr, kommunikationsudstyr 
 
Sydtrafik har ret til at installere billetteringsudstyr, busradio, tælleudstyr, udstyr til kommunikation 
mellem bussen og gadesignalanlæg og andet lignende udstyr. 
Bussen skal være forberedt for installation af det nævnte udstyr beskrevet i bilag 3, afsnit 3.3. 
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3.2.5 Emissioner m.v. 
 
Udstødning 
 
For alle busser gælder, at gældende myndighedskrav skal overholdes. 
 
Eventuelt skærpede krav vil fremgå af pakkeforsiderne. 
 
Busser udstyret med partikelfilter skal opfylde de krav, der er udarbejdet af Færdselsstyrelsen og 
Teknologisk Institut.  
 
For at overholde EURO IV eller højere EURO-norm har nogle busfabrikanter valgt en teknisk 
løsning, der inkluderer tankning af et additiv. Hvis vognmanden benytter busser, der anvender 
denne teknologi, kan Sydtrafik forlange, at vognmanden dokumenterer, at dette additiv er indkøbt 
og anvendt. 

 
Støj 
 
Udvendigt støjniveau: 
 
Gas 74 DB (A) og diesel 77 DB (A). Målemetoden er den af myndighederne specificerede 
støjmålemetode 1. 
 
Indvendigt støjniveau: 
 
Må højst være 72 DB (A) overalt i en højde af 1,2 m over gulv ved 50 km/t. 
 
Målingen foretages under kørsel med tom bus med en hastighed på 50 km/t. Støjmålingen 
foretages 1,2 m over gulv ved såvel for- som bagaksel. Gennemsnitsværdien heraf betages som 
værdien for det indvendige støjniveau. 
 
3.2.6 Trådløst internet til kunderne 
 
Kravene i afsnit 3.2.6 gælder kun såfremt kravet er specificeret i pakkebeskrivelsen. 
 
Vognmanden skal selv stå for indkøb, drift og vedligehold af udstyr, samt levering af trådløst 
Internet til kunderne med mindre andet aftales med Sydtrafik. 
  
Vognmanden er ansvarlig for at levere Mobildata simkort, som til enhver tid har tilstrækkelig data 
til rådighed, således at brugerne til enhver tid vil opleve mobildata hastigheder svarende til 
minimum 4G. 

Sydtrafik, 11. udbud

Ver. 23.10.2017 Bilag til A-kontrakt - side 24



  
Adgang til data skal være ubegrænset. 
 
Alle forbindelser på WIFI skal starte på en logon side – hvortil Sydtrafik leverer design, herunder 
vilkårene for brug af den gratis WIFI tjeneste. Sydtrafik bestemmer, hvilken hjemmeside 
internettet åbnes i; som udgangspunkt www.Sydtrafik.dk. Dette kan løbende ændres. Sydtrafik 
leverer logon design. 
 
Der kræves, at kunderne ikke skal registrere sine personlige oplysninger, før der gives adgang til 
Internettet. Dog har vognmanden ansvaret for at følge bekendtgørelse nr. 988 af 28/9/2006 
(logningsbekendtgørelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 660 af 19/6/2014) eller senere 
bekendtgørelser, der erstatter denne.  
 
Vognmanden skal på opfordring kunne levere dokumentation for netværkets ydelse, bl.a. oppetid, 
antal brugere af internet og trafikmængde fordelt på dage. 
 
Vognmanden er forpligtet til at opsætte klistermærker uden på bussen, jf. Sydtrafik 
designprogram for busser. 
 
3.2.7 Øvrige supplerende forskrifter 
 
3.2.7.1 Billeteringsareal 
 
Ud for chaufførplads friholdes et billetteringsareal på ca. 650 mm x 650 mm. 
 
3.2.7.2 Bagagerum 
 
Handicapvenlige landevejsbusser, almindelige landevejsbusser og Ekspres/komfortusser skal 
minimum have bagerum på 2 m³. Der skal mindst kunne medtages 2 cykler. 
 
3.2.6.3 Bagrude 
 
Der kan dispenseres fra kravet (i afsnit 3.1.12) om, at alle nye busser skal være udstyret med en 
bagrude. 
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3.3 Sydtrafiks krav til IT-udstyr i busser 
 

3.3.1. Generelle bestemmelser vedrørende IT-udstyr i busser 
 
I dette afsnit er de generelle krav til plads af kommende IT-udstyr i busser beskrevet. I det 
efterfølgende afsnit 3.3.2 er de nærmere detaljer beskrevet. 
 
Trafikselskabet har ret til at installere billetteringsudstyr, computer, trådløst internet, infotainment, 
net-udstyr, positioneringsudstyr, dataopsamlingsudstyr og informationsskilte i vognmændenes 
busser. Udstyret kan bl.a. bestå af følgende: 
 
- Computer (standard PC eller anden form for elektronisk installation, der kan sammenlignes 

med dette). 
- Dataopsamlingsenhed. 
- Net- eller netværksudstyr til intern datakommunikation i bussen og som 

transmissionsforbindelse af elektronisk overførsel af data til central IT-installation hos 
trafikselskabet eller dennes IT-leverandør. 

- Dataradio. 
- Realtidssystem 
- Positioneringsudstyr. 
- Display til passagerinformation. 
- Display til chaufførinformation. 
- Nye destinationsskilte. 
- Rejsekortudstyr, herunder kortlæsere med tilhørende sokkel, TCU, chaufførterminal samt 

printer. 
 
Udstyret betales, leveres og installeres af trafikselskabet, med mindre andet aftales. Installationen 
kan blive foretaget af tredje part, som er godkendt af trafikselskabet. Udstyr, der alene kræver 
strømforsyning, skal umiddelbart kunne tilsluttes ved eksisterende strømudtag (standard 
12V/24V). 
 
Ved fabriksnye busser kan trafikselskabet stille krav om, at dele af IT-udstyret er installeret inden 
kontraktkørslen begynder. Eksempelvis kabelveje. 
 
Såfremt vognmanden skifter bus eller lader andre busser uden IT-udstyr indgå i den/de ruter, hvor 
IT-udstyr kræves, afholder vognmanden selv udgiften til at skifte udstyret. Afmontering og 
installationen skal foretages af trafikselskabet eller en leverandør/servicepartner, som er godkendt 
af trafikselskabet. 
 
Udgiften til vedligeholdelse af IT-udstyret, herunder radioudstyr og dataopsamlingsenheder, der er 
installeret i vognmandens busser, betales af trafikselskabet. Trafikselskabets vedligehold af IT-
udstyr gælder alene fejl og skader, der følger med ny-installation (ny software og hardware) og 
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almindeligt slid. Skader efter tyveri, hærværk, brand, uagtsom omgang med IT-udstyret af 
vognmandens medarbejdere med mere på IT-udstyret betales af vognmanden. 
 
Såfremt der opstår behov for yderligere installation i kørselsperioden, afholdes installations-
udgifterne af trafikselskabet. 
 
Det IT-udstyr, der er stillet til rådighed af trafikselskaberne, skal vognmanden levere tilbage til 
trafik-selskabet ved kørselsaftalens udløb. Udstyret skal leveres tilbage i funktionsdygtig og 
ubeskadiget stand, dog ikke det, der skyldes alment slid. 
 
Vognmanden er forpligtet til på opfordring af Sydtrafik at indgå i et samarbejde om installation af 
IT-udstyr. 
 
3.3.2. Teknisk specifikation 
 
I dette afsnit er der nærmere beskrevet, hvilke krav der stilles til bussernes udformning. 
 
3.3.2.1 Fysisk installation 
 
3.3.2.1.1 Skab til IT-udstyr 
 
Bussen skal indeholde et eller to skabe, hvor IT-udstyret skal placeres. Der skal være plads til 
følgende udstyr (dimensionerne er længde * højde * bredde og målene er i cm). 
 
- Buscomputer (45 * 45 * 20) 
- Switch 
- GPS-udstyr incl. batteri 
- Eventuelt signalprioriteringsudstyr 
- Strømforsyning 
 
Skabet skal være placeret tæt ved chaufføren og være indrettet og placeret, således at der er let 
adgang og tilgang til skabet og indhold. 
 
Skabet skal være velventileret, forsynet med termostatstyret blæser og ind- og udblæsningshuller. 
 
Medmindre andet på forhånd er godkendt af Sydtrafik, skal IT-skabet udformes som en 19` rack 
med monteringsskinner i hvert hjørne. De øvrige indvendige dimensioner skal være 1.000 mm x 
500 mm (h x d).  
 
Hvis skabet deles i to skal højden pr. skab være min. 500 mm. Krav til kabler, strømforsyning, 
elektriske signaler fra bussen og ventilation gælder for begge skabe. 
 
Skabet skal være aflåst så passagererne ikke kan tilgå udstyret i skabet. 
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I skabet skal forefindes en klemrække (med std. spadestik) med fremføring og tydelig afmærkning 
af plus, stel og alle elektroniske signaler, monteret øverst på IT – skabets bagvæg indeholdende 
flg. signaler, afskærmede og kortslutningssikrede. 
 
 
Placering på 
klemrække 
(nr.) 

Signal Kabel 
(mm2) 

Kommentar 

1 Højre højtaler (-) 0,75  

2 Højre højtaler (+) 0,75  

3 Venstre højtaler (-) 0,75  

4 Venstre højtaler  (+) 0,75  

5 Bakgear 0,75 Lavt niveau: 0-3 VDC, højt niveau: 4-36 VDC 

6 Odometersignal 0,75 5-32 VDC min. 200 mAMP 12 signaler pr. meter 

7 (Ledig)   

8 Dørkontakt 0,75 Fra hver døråbning: 18-32 VDC min. 200 mAMP når 

dør åbner og så længe den er åben. Ingen signal (0 

volt) når dør er lukket 

9 (Ledig)   

10 Ladespænding 0,75 18 – 32 VDC  

11 STOP-Signal 0,75 18 – 32 VDC min 200 mAMP 

12 24 volt 0,75  Efter hovedafbryder / tænding 

13 24 volt 2,5  Før hovedafbryder 

14 Stel 2,5  

15 Mic 1 0,75 (Reserveret til fremtidig brug. Klemme etableres, 

men kræves ikke tilsluttet i dette udbud)  

16 Mic 2 0,75 (Reserveret til fremtidig brug. Klemme etableres, 

men kræves ikke tilsluttet i dette udbud) 

17 Chaufførhøjtaler (-) 0,75 (Reserveret til fremtidig brug. Klemme etableres, 

men kræves ikke tilsluttet i dette udbud) 

18 Chaufførhøjtaler (+) 0,75 (Reserveret til fremtidig brug. Klemme etableres, 

men kræves ikke tilsluttet i dette udbud) 

19 Nødtryk (-) 0,75  

20 Nødtryk (+) 0,75  

21 Fodtast 0,75 (Reserveret til fremtidig brug. Klemme etableres, 

men kræves ikke tilsluttet i dette udbud) 

22 Fodtast 0,75 (Reserveret til fremtidig brug. Klemme etableres, 

men kræves ikke tilsluttet i dette udbud) 
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3.3.2.1.2 Strømforsyning 
 
Der skal fremføres 2 elforsyningskabler til IT skabet. Det ene forsyningskabel skal være ført uden 
om bussens hovedafbryder. Kablet forsynes med en sikring på ca. 50 Amp. Det andet kabel skal 
kobles på hovedafbryderen. Hvert forsyningskabel skal kunne tilkobles 6 monteringskabler. Der 
skal fremføres minuspol til IT Skabet. 
   
Strømforsyningen fra bussen til IT-udstyret skal være på 24 volt. Spændingen må på intet 
tidspunkt overstige 32 volt. Entreprenøren er ansvarlig for alle skader på IT-udstyr, der måtte 
opstå, hvis spændingen overstiger 32 volt. 
 
Det må forventes, at det samlede strømforbrug for IT- og øvrigt udstyr samlet vil medføre en 
belastning på 40 Ampere. Når bussen ikke er i drift forventes forbruget at være 5 Ampere. 
 
3.3.2.1.3 Kabelveje 
 
Fra IT-skabet skal der være kabelveje med en diameter på mindst 50 mm. Kablerne skal forbinde 
IT-udstyret i skabet med følgende: 
 
- De enkelte døre i bussen (til billetmaskine/kortlæser, dørskilt, PTS-sensorer). Kabelvejen skal 

forefindes på begge sider af dørene, fra gulv til loft 
- Tag, udvendigt (til antenner) 
- Tag, indvendigt. Kabelvejen skal gå fra bussens forende til bussens bagende (til 

kundeinformationsskilte, linjenummerskilt bag og destinations- og linjenummerskilt foran). 
- Undervogn, udvendigt (til eventuelle censorer) 
- Elsystemtavle 
- Instrumentpanel hos chauffør 
 
Såfremt entreprenøren ønsker at benytte de samme kabelveje til brug af eget udstyr, og der 
opstår pladsmangel i flere kabelveje, skal entreprenørens installation enten fjernes, eller 
entreprenøren skal afholde udgiften til en udvidelse eller installation af nye kabelveje. 
 
Ved benyttelse af to IT-skabe skal der være kabelvej mellem disse. Kabelvejen skal være af en 
sådan dimension, at alle de nødvendige kabler kan forbindes til de to skabe. 
 
Nedenstående principdiagram tager højde for dels rejsekortudstyr og anden IT udstyr i bussen. I 
forbindelse med rejsekort monteres der 1 kortlæser pr. dør og 2 stk. ved dobbeltdøre. 
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3.3.2.1.4 Antenner 
 
Der skal kunne installeres 3 UHF-antenner og GPS-antenner. Der skal være kabeltilslutning til IT-
udstyret i IT-skabet.  
 
I bussens tag skal der findes tilstrækkeligt jordplan til antennerne, også ved montering på ikke-
metal karrosseridele. Bussens tag skal endvidere være tilstrækkeligt solidt til montage af 
antennesoklen og antenne og antennesokkel skal kunne tåle gennemkørsel i vaskehal. Placering 
skal tage højde for, at signalet ikke skærmes af andre komponenter. 
 
3.3.2.1.5 Øvrigt udstyr 
 
Vognmanden skal ved indkøb af nye busser sikre, at der er plads til installation af elektronisk 
billetteringsudstyr. Det forventes, at der skal monteres kortlæsningsenheder ved alle dørene i 
bussen, som skal benyttes af passagerer. Ved dobbeltdøre skal det elektroniske billetteringsudstyr 
være placeret ved begge sider. 
 
Destinationsskilte og linjenumre skal kunne styres via en central computer. Vognmanden skal 
sende dokumentation for kommunikationen fra og til destinations- og linjenummerskilte. 
 
 
 

Kabelveje i busser Kabelveje   busser 

IT-skab(e)  

Dør 1 Dør 1 

Dør 2 Dør 2 

Dør 3 Dør 3 

Indvendig 
tag 

Elsystemtavle 
Elsystemtavle 

Batteri 

Instrument - 
panel 

Instrument- 
panel 

Bussens  Bussens 
underside 

Dørskilt 
(PTS - Sensorer) 
Billetmaskine/Kortlæsere 

(PTS-Sensorer) 
Kortlæsere 

Chaufførdisplay 
Mikrofon/højttaler 

(Styreenhed busradio) 

Styreenhed zoneskift 

Udvendig tag 

Antenne 1 
Antenne 2 

Antenne 3 
Antenne 4 

[Kundeinfo-skilt 1] 
midt i bussen bag chaufføren  

[Kundeinfo-skilt 2] 
kun i led-busser 

Skilte Skilte Destinations- og linjenr. skilt 
[Sender/modtager] 

(Infrarød sender/modtager) 

Ø > 25 mm 
Ø > 35 mm 
Ø > 50 mm 

Tag 
Tag 
Gulv 

Antenne 5 

Tag 
Gulv 

Tag 
Gulv 

(PTS-Sensorer) 
Kortlæsere 
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3.3.2.2 Installation og afmontering 
 
3.3.2.2.1 Installation 
 
6 måneder inden driftsstart skal vognmanden udpege en IT-ansvarlig. Vedkommende skal være 
kontaktperson til trafikselskabet vedrørende alle IT-relaterede spørgsmål hos vognmanden. 
 
Trafikselskabet leverer det antal IT-udstyr til det antal busser, vognmanden er forpligtet til jf. 
kontrakten. Dette gælder både busser i drift og kontraktlig forpligtede reservebusser. Såfremt 
vognmanden finder det hensigtsmæssigt at have flere reservebusser end angivet i kontrakten, 
afholder vognmanden selv udgiften til installation af IT-udstyr. Installationen foretages altid af en 
af trafikselskabet godkendt montør. 
 
3.3.2.2.2 Afmontering 
 
Ved afmontering af udstyr skal busserne stilles vederlagsfrit til rådighed for trafikselskabet til 
afmontering af IT-udstyr. 
 
3.3.2.3 Installation af rejsekortudstyr 
 
Installation af Rejsekortudstyr deles op i to faser, hvor fase 1 kan springes over, hvis installationen 
skal foretages i en bus, der allerede er præinstalleret korrekt: 
 
1: Præinstallation. 
 
Her installeres kabler, antenne samt bores nødvendige huller til den videre installation. 
Vognmanden er ansvarlig for denne fase. Sydtrafik udleverer en præinstallationsmanual.  
For hver bustype er det vognmandens ansvar, at der udarbejdes en designspecifikation, der 
angiver den præcise placering af udstyr, antenne, kabelføring mm, samt specificerer hvordan alle 
elektriske specifikationer for grænseflader mod rejsekort udstyret tænkes overholdt, dette gælder 
især for hastigheds signal og bakgears signal, eventuelt deltager Sydtrafik i den del af bus 
specifikationen, der omhandler rejsekort installation. Vognmanden skal medvirke til afklaring af alle 
andre spørgsmål vedrørende installationen. Vognmandens medvirken skal ske uden omkostninger 
for Sydtrafik. Sydtrafik skal godkende vognmandens designspecifikation inden montagens 
igangsættelse. Vejledningen skal være Sydtrafik i hænde 2 måneder før montagestart. 
Specifikationen skal indeholde detaljeret vejledning/beskrivelse for alle aktuelle bustyper. 
 
2: Slutinstallation og Test. 
 
Sydtrafik forestår slutinstallation, konfigurering og test. Vognmanden skal stille busserne frit til 
rådighed en dag pr. bus og med tilstrækkelig antal arbejdsdage til færdiggørelse inden driftsstart, 
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således at dette kan udføres forsvarligt. Busserne skal være klar til slutinstallationen 30 dage før 
driftsstart med mindre andet aftales med Sydtrafik. Sydtrafik monterer herunder de aktive 
komponenter1 i den klargjorte bus. Disse komponenter forbliver Sydtrafiks ejendom.  
 
Installationen skal finde sted på et garageanlæg, der er udstyret med Rejsekort WLAN. 
Vognmanden stiller frit indendørs installations spor til rådighed. 
 
Hvis vognmanden ønsker at anvende busser med eksisterende rejsekortudstyr, skal der af 
Sydtrafik udføres en rekonfigurering af udstyret. Vognmanden skal stille busserne frit til rådighed i 
3 timer pr. bus til dette. Dette skal ligeledes ske på et garageanlæg, der er udstyret med Rejsekort 
WLAN. 
Når installationen er gennemført overtager vognmanden ansvaret for udstyret. 
 
3.3.2.4 Drift af IT-udstyret 
 
Vognmanden er ansvarlig for IT-udstyret på samme måde, som vognmanden er ansvarlig overfor 
øvrigt udstyr, der lånes af trafikselskaber. Ved konstatering af fejl med IT-udstyret skal den IT-
ansvarlige omgående melde dette til trafikselskabet. 
 
For linjer eller vognløb, hvor der er obligatorisk på- og aflogning, hvor trafikselskabet har udlån IT-
udstyr til vognmanden til registrering af dette, har trafikselskabet ret til at betragte ture, hvor der 
ikke er logget på eller ikke er logget korrekt på, som udgående ture. Som hovedregel er der 
obligatorisk på- og aflogning på alle linjer og afgange. 
 
Ved reparation af IT-udstyr afholdes udgiften af trafikselskabet, med mindre reparationen skyldes 
vognmandens medarbejderes uhensigtsmæssige brug af IT-udstyret, hærværk, tyveri, brand m.v. 
 
Vognmanden har pligt til at stille fejlmeldte busser frit til rådighed for reparation i tidsrummet kl. 
6.00-21.00 på alle hverdage. Tidspunktet aftales med trafikselskabet eller dennes servicepartner. 
Såfremt reparationstidspunktet ikke overholdes fra vognmandens side, afholder vognmanden de 
eventuelle ekstra omkostninger. 
 
3.3.2.4.1 Drift af rejsekortudstyr 
 
Daglig drift  
 
Vognmanden skal sikre, at rejsekortudstyret holdes i god stand, herunder at det er rengjort og 
ikke fremstår med skrammer og ridser. Vejledninger vedr. rengøring udleveres af Sydtrafik.  
 

1 Sydtrafik monterer kortlæsere med tilhørende sokkel, TCU, Chaufførterminal samt printer 
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Under kørslen skal chauffører sikre, at rejsekortsystemet fungerer efter hensigten ved at logge ind, 
vælge rute og tur og efter endt vagt foretage aflogning/chaufførskift.  
 
Chaufførerne skal anvende systemet til kontantbilletsalg og i det hele taget betjene udstyret efter 
de retningslinjer, der fremgår af Sydtrafiks chaufførhåndbog.  
 
Chaufføren skal sikre, at der er papir i printeren, og vognmanden skal sikre, at der er tilstrækkeligt 
papir til rådighed i bussen. Papirruller rekvireres hos Sydtrafik. Der må ikke anvendes andet papir 
end det af Sydtrafik leverede.  
 
Vognmanden skal via systemets brugeradministration sikre, at alle chauffører/øvrigt personale er 
oprettet i systemet og tildelt log-on id og pin-kode.  
 
Med mindre andet er aftalt med Sydtrafik, skal vognmanden sikre, at alle busser i drift dagligt 
synkroniserer og udveksler data med Back-office. Såsnart der sættes tænding på ved et WLAN, 
starter synkroniseringen og dataudvekslingen og har p.t. en varighed på op til 5 minutter. Dog vil 
der 4-6 gange pr. år kunne forekomme en softwareopdatering, hvorved synkroniseringen vil have 
en lidt længere varighed. Ved nedlukning ved WLAN skal påregnes ca. 15 minutter til 
dataudveksling – dette sker automatisk, når bussen lukkes ned.  
Bussen behøver ikke være bemandet, når nedluknings-synkronisering finder sted. 
  
Fejlmelding og reparation af rejsekortudstyr  
 
Alt rejsekortudstyr repareres af Rejsekortets leverandør eller af et af denne udpeget firma. 
Fejlmelding af udstyr skal ske straks til Trafikoplysningen. Fejl, der opstår udenfor 
Trafikoplysningens åbningstid, meldes såsnart Trafikoplysningen åbner. Fejlmelding skal foretages 
som anvist af Sydtrafik.  
 
Vognmanden udfører 1. line service på kortlæserne og printere, dvs. udskifter disse ved erkendt 
fejl.  
 
Hvis rejsekortudstyret i bussen på grund af fejl i udstyret ikke længere kan anvendes efter 
hensigten, det vil sige til korrekt billettering, skal bussen omgående tages ud af drift og erstattes 
af en anden.  
 
Medmindre andet aftales har vognmanden pligt til at stille fejlmeldte busser omkostningsfrit til 
rådighed for reparation i 3,5 sammenhængende timer, mellem kl. 6.00-21.00. Tidspunktet og sted 
for reparation, der aftales med Sydtrafiksservicepartner, skal almindeligvis være på arbejdsdagen 
efter fejlmeldingen og senest på anden dagen efter fejlmeldingen. Overholder vognmanden ikke 
aftalte reparationstidspunkter, betaler vognmanden Sydtrafiks ekstraomkostninger. Reparationen 
skal ske ved et WLAN.  
 
Vognmanden skal opretholde et sikret reservedelslager med relevante komponenter til 1. line 
service, primært kortlæsere og printere. Dette lager skal være tilgængeligt for afhentning og 
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aflevering af fejlramte/reparerede komponenter. Omfanget af tilgængeligheden aftales særskilt. 
Når der er udskiftet en komponent, indmeldes dette til rejsekort@sydtrafik.dk.  
Rejsekortleverandøren leverer det nødvendige antal komponenter til at opretholde et tilstrækkeligt 
lager.  
 
Kontraktophør  
 
Umiddelbart efter kontraktophør skal rejsekortudstyret afmonteres og afleveres til Sydtrafik. Dette 
skal ske efter aftale med Sydtrafik. Der er tale om de udstyrselementer, der er oprindeligt er 
leveret af Sydtrafik. Dette gælder tillige komponenter på reservedelslagre, diverse dokumentation, 
undervisningsmateriel og øvrigt materiale relateret til Rejsekortet.  
  
3.3.2.5 Øvrige bestemmelser 
 
3.3.2.5.1 Dataindsamlingsret 
 
Trafikselskaberne har ret til at benytte IT-udstyret til at indsamle vognmandspecifikke oplysninger, 
men der kan træffes aftale om, at data ikke videregives til andre. 
 
3.3.2.5.2 Erstatningsansvar 
 
Vognmanden er erstatningsansvarlig for alt trafikselskabets IT-udstyr, der er installeret i busserne. 
 
Ved installation af nyt udstyr efter kontraktindgåelse kan der træffes særskilt aftale om 
forsikringsdækning af dette udstyr. 
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Bilag 4  
 
Oversigt over kørselsmateriellet, gældende fra den:_____________ 
 
Vognmand: _____________________ 
 
Bus nr. Vognløb 

nr. 
Busmær-
ke 

Indreg.nr. 1. indregi-
streringsdato

Antal sid-
depladser 

Antal stå-
pladser 

Antal pas-
sagerplad-
ser 

Bemærkninger 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Sydtrafik, 11. udbud

Ver. 23.10.2017 Bilag til A-kontrakt - side 35



Bilag 5 - Busoplysningsskema 
Bus Nr:       
Bruger:       
Garage:      
Registrerings Nr:    
Dato for første indregistrering:   
Mærke:     
Handelsbetegnelse:    
Type:     
 
Drivmiddel:     
Længde:       meter 
 
Bustype:    2 akslet bus          3 akslet bus        Ledbus                Minibus 
 
     Bybus             Landevejsbus     Højgulv               Lavgulv 
 
Andet:    
 
Reservebus:          JA          NEJ 
 
Dørbredde: 
Fordør:   mm 
Midtdør:   mm 
Bagdør:   mm 
 
Dørekonfiguration: 

 1-0-0  1-1-0  1-0-1  1-1-1  1-2-1  
 2-2-0  2-2-1  2-2-2  2-0-2  2-1-1  2-2/2-0  

 
Andet:    
 
IT-skab:    JA   NEJ 
 
Bagagerum:    JA   NEJ 
 
Passagerantal:   
Siddepladser:   
Ståpladser:   
 
Opfylder bussen kontraktens busforskrift? JA  NEJ  
 
Hvis bussen ikke opfylder kontraktens busforskrifter bedes afvigelserne beskrevet: 

 
 
    
Dato  Underskrift 
 
Vedlæg kopi af registreringsattesten 
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Bilag 6 
 
 
 
Kørselsindberetning 
 
Skema 1:  Kørselsindberetning 
Skema 2:  Opgørelse over ekstra- og dubleringskørsel 
Skema 3:  Skema over ikke udførte ture 
Skema 4: Indberetning om driftens udførelse 
Skema 5:    Dublerings- og ekstrakørsel i henhold til kørselsaftale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk: 
 
En del af skemaerne på de følgende sider vil sandsynligvis blive ændret sådan, at indberetnin-
gen kan foretages ved fremsendelse af regneark – og måske på længere sigt via en internetba-
seret portal. 
 

Sydtrafik, 11. udbud

Ver. 23.10.2017 Bilag til A-kontrakt - side 37



 

 
Bilag 6 
 
 
Skema 1 
 
 
Kørselsindberetning 
 
 
  
 Vognmand: 
 
 
 Periode: 

 
Kørselskvittering for ___________ måned, __________ 

 
 
 
 

 Ja 

 Kørslen er udført i aftalt omfang, sæt kryds  Nej, ekstrakørsel 
(skema 2 udfyldes) 

  Nej, ikke udført kørsel 
(skema 3 udfyldes) 

 
 Indberetning af særlige forhold, sæt kryds 

 Nej 

  Ja 
(skema 4 udfyldes) 

 
Skemaerne 2, 3, 4 og 5 medsendes, såfremt der er noget at indberette. 
 
 
 
 
Dato:  ______________   
 
 
Underskrift:   ______________
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Bilag 6 
Skema 2 Vognmand  _____________________________

Indberetning af ekstra- og dubleringskørsel for ________________________________ måned ____________ Godkendt af Sydtrafik

Kørselsopgaven

Kørt tomkørsel fra: Afg. kl. Afg. kl. Kørsel fra: Kørsel til: Ank. kl. Kørt tomkørsel til: ank. kl. Af
re

gn
in

gs
tid

 
(K

on
tr

ak
tb

us
) 

Af
re

gn
in

gs
tid

 2 
   

(ik
ke

-k
on

tr
ak

tb
us

)

I  alt
1) Vogngruppen og vognløb skrives (se evt. i  Sydtrafiks vognløbsplaner).
2) Bussens køretid incl. tomkørsel. Er der brugt ikke-kontraktbus oprundes først ti l  hel  time, dernæst ti l  halve timer.
3) Skriv hvilken gruppe og kontaktperson/telefonnr., der er dubleret for, se navnet på gruppeanmeldelsen. Køres med 2 dubleringsbusser, bruges 2 l injer.

Rutenr.

Selve kørselsopgaven

Go
dk

en
dt

 a
f S

yd
tr

af
ik

Køretid incl. 
tomkørsel

Kørt med gruppe fra 3) og evt. 
bemærkninger:

Anvendt bus 
1)

Tomkørsel før opgave 
(beregnes med 60 km/t)

Tomkørsel efter opgave 
(beregnes med 60 km/t)

Vo
gn

gr
up

pe
 +

 b
us

nr
.

ik
ke

-k
on

tr
ak

tb
us

Dato
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Bilag 6 
 
Skema 3 – Ikke udførte ture 
 
Opgørelse over ikke udførte ture i    måned,      Vognmand: ____________ 
 
Dato  
 

Rute Strækning, 
Evt. tur nr. 

Køreplantid i Årsag 

   Start Slut    
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Bilag 6 
 
Skema 4 – Andre forhold 
 
Indberetning om driftens udførelse i    måned,    Vognmand:  _____________ 
 
Forhold at indberette Rute Dato Afgang Sted/strækning Bemærkninger 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
Bemærk: Checkliste til indberetningsforhold findes på efterfølgende side 
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Bilag 6 
 
 
Checkliste til skema 4 til indberetning om driftens udførelse 
 
1 Nedbrud/ulykker/andre større forstyrrelser 
2 Forsinkelser over 10 minutter 
3 Betydende korrespondancesvigt 
4 Afvigende ruteforløb, der ikke er aftalt 
5 Anvendelse af reservemateriel af væsentlig ringere kvalitet 
6 Forbikørsel af passagerer/kapacitetsproblemer 
7 Bortvisning af passagerer/kritiske episoder 
8 Klager fra kunderne 
9 Fejl i forbindelse med pakkebefordring/rejsegods 
10 Billetteringsproblemer 
11 Kunde 
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Bilag 6 
 
 
Skema 5 – Dublerings- og ekstrakørsel i henhold til kørselsaftaler 
 
 
 
Vognmand:   __________________________ 
 
Periode:       _________ måned, __________ 
 
 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
Kørselsaftale nr.  __________  har været udført  _________ gange 
 
 
Det påhviler vognmanden straks at indstille kørslen og meddele dette til Sydtrafik, såfremt 
behovet for den aftalte kørsel bortfalder. 
 
 
 
 
 
_____________ _________________________________ 
Dato Underskrift 
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Bilag 7 
 
 
Kvalitetsstyring 
 
Kvalitetsstyringen er et redskab til at sikre, at kunderne får et servicetilbud, som de er tilfredse 
med, og at dette servicetilbud udvikles i takt med kundernes ønsker. Kvalitetsstyringen anvendes 
også til at sikre, at vognmanden overholder de kvalitetskrav, der er specificeret i kontrakten. 
 
Kvalitetsstyringssystem 
 
Sydtrafik's kvalitetsstyringssystem er under løbende udvikling og tager sigte på såvel forebyggelse 
som overvågning og opfølgning. Kvalitetsstyringssystemet bliver opbygget gradvist og i samarbej-
de med vognmændene, og tager udgangspunkt i nedenstående kvalitetsmålepunkter. 
 
Kvalitetssystemet vil eventuelt indeholde udarbejdelse af en kvalitetshåndbog, der i så fald forven-
tes at beskrive både Sydtrafik's interne kvalitetsstyring og den eksterne kvalitetsstyring i forhold til 
vognmænd og andre leverandører. De afsnit, der vedrører kvalitetsstyringen i forhold til vogn-
mændene, kan eventuelt udarbejdes i et fælles kvalitetsudvalg, hvori kan deltage repræsentanter 
for trafikselskabet, vognmænd og chauffører. Vognmanden skal, hvis det ønskes af Sydtrafik, være 
villig til at sende en repræsentant fra arbejdsgiverside til udvalget, ligesom chaufførrepræsentan-
ter, der udpeges til udvalget, skal have arbejdsfrihed til at deltage.  
 
Kundeundersøgelser 
 
Kvalitetssystemet vil eventuelt kunne indeholde gennemførelse af undersøgelser af kundernes op-
levelse af busrejsen via spørgeskemaundersøgelser el.lign. Vognmanden og dennes personale skal 
da medvirke ved undersøgelsens gennemførelse, bl.a. ved fordeling og indsamling af spørgeske-
maer uden ekstra betaling. 
I tilknytning til kundemålingerne kan trafikselskabet eventuelt gennemføre en måling af, hvordan 
trafikselskabernes medarbejdere og vognmanden og dennes ansatte oplever tilbuddet til passage-
rerne. Vognmanden forpligter sig til at uddele de nødvendige skemaer i forbindelse med denne 
undersøgelse til sine ansatte og sørge for at samle dem ind og videresende dem til trafikselskabet.  
 
Observationer foretaget af Sydtrafik's kontrollører 
 
Sydtrafik's kontrollører foretager i forbindelse med udførelsen af billetkontrol i busserne og i for-
bindelse med andre arbejdsopgaver i marken observation af kvaliteten på en række af de områder, 
der er fastlagt krav til i kontrakten.  
 
Det registreringssystem, der vil blive anvendt, og arbejdsgange vil blive drøftet i et eventuelt ned-
sat kvalitetsudvalg. 
 
Vognmanden er forpligtet til at arbejde for, at der opnås et positivt samarbejde mellem Sydtrafik 
og chauffører og andet personale hos vognmanden. 
 
Regularitetsmålinger 
 
Målingerne udføres ved, at Sydtrafik noterer, hvornår busserne ankommer og afgår fra centrale 
checkpunkter, f.eks. rutebilstationer. Det noteres også, hvornår bussen kører til perron og åbner 
dørene på rutebilstationer.  
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Indberetning om driftens udførelse 
 
Vognmanden har ansvaret for, at de kvalitetskrav, der er specificeret i kontrakten, overholdes i 
forbindelse med den daglige drift, og er forpligtet til at foretage en overvågning af driften, der sik-
rer, at større kvalitetsbrist bliver registreret. Større kvalitetsbrist indberettes på skema 4 i bilag 6 i 
forbindelse med den månedlige indberetning. Manglende indberetning vil blive betragtet som 
skærpende omstændighed. 
 
Kundehenvendelser 
 
Skriftlige kundehenvendelser til Sydtrafik vedr. vognmanden eller dennes personale besvares af 
Sydtrafik efter høring hos vognmanden. Henvendelse direkte til vognmanden besvares af vogn-
manden, og Sydtrafik underrettes ved fremsendelse af kopi af henvendelsen og vognmandens 
svar. Henvendelser direkte til vognmanden af generel eller principiel karakter fremsendes til Syd-
trafik til besvarelse. Alle henvendelser til vognmanden skal senest besvares på førstkommende 
hverdag efter henvendelsen.  
 
Opfølgning på kvalitetsbrist 
 
Konkrete kvalitetsbrister skal afhjælpes hurtigst muligt. Hvis det er en kvalitetsbrist, vognmanden 
selv først registrerer, skal Sydtrafik orienteres om, hvordan bristen er afhjulpet. Hvis det er en kva-
litetsbrist, der påpeges af Sydtrafik, skal vognmanden udarbejde et forslag til afhjælpning af bri-
sten. Hvis der er enighed om forslaget, er vognmanden forpligtet til at føre forslaget ud i livet.  
 
Kvalitetsudmeldinger 
 
Sydtrafik vil til den enkelte vognmand løbende melde ud om resultaterne af de påtænkte kunde- 
og kvalitetsmålinger. Resultaterne forventes endvidere at blive brugt til løbende kvalitetsudvikling, 
og i informationen af kunderne og den øvrige omverden samt i Sydtrafik's markedsføring. Sydtrafik 
har ret til at offentliggøre resultaterne af kunde- og kvalitetsmålingerne. 
 
Miljøforhold 
 
Såfremt Sydtrafik måtte kræve det, er vognmændene forpligtet til i hele kontraktperioden at med-
virke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden, således at der eventuelt kan udarbejdes 
grønne regnskaber. 
 
Sydtrafik kan kræve at vognmanden årligt kortlægger nedenstående forhold: 
 
For hver enkelt bus: 
 

• Bustype og registreringsnummer 
• Emissionsforhold 
• Hvilke linier, bussen har kørt på i perioden 
• Antal kørte kilometer i perioden 
• Brændstofforbrug i perioden 
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For hvert busanlæg/opstillingsplads: 
 

• Forbruget af smøreolier, typer og mængder 
• Kemikalieforbrug, typer, mængder og anvendelse 
• Energiforbrug (ekskl. drift af busserne) 
• Vandforbrug til busvask 
• Vandforbrug i øvrigt 
• Affaldshåndtering, herunder andel af miljøfarligt affald 
• Affaldsordning 
• Evt. påbud fra Arbejdstilsynet 
• Andet, som vognmanden finder relevant for miljøet 

 
Rejsegaranti   
 
Rejsegarantien gælder for Sydtrafik’s busser og for Vestbanen’s tog samt for andre trafikselskabers 
busser ved kørsel i Sydtrafik’s område. 
 
Rejsegarantien går ud på, at Sydtrafik betaler en taxa, hvis bussen er så forsinket, at passageren 
ikke kan nå sit bestemmelsessted senest 20 minutter efter planlagte tidspunkt. Bestemmelsesste-
det er i denne sammenhæng det sted, hvor rejsen med Sydtrafik ender. Garantien omfatter også 
Sydtrafik’s kørsel i takstområder uden for Sydtrafik’s område. Såfremt rejsegarantien udløses af 
forhold hos vognmanden, kan Sydtrafik modregne udgiften til rejsegarantien i afregningen med 
vognmanden. 
  
Bod for udgået kørsel 
 
Af kontraktens afsnit om modregning for udgået kørsel fremgår, at der vil blive modregnet for for-
skellige typer af årsager til udgået kørsel. 
 
Indtil videre rubriceres udgået kørsel af følgende årsager: 
 

• Vejrlig 
• Trafikuheld 
• Trafikproblemer 
• Busnedbrud 
• Chaufførproblemer 
• Arbejdsnedlæggelse 

 
Bod for kvalitetsbrister 
 
I nedenstående situationer kan Sydtrafik opkræve bod på kr. 10.000,- pr. konstateret tilfælde: 
  

• Gentagen manglende opfyldelse af billetteringsforpligtelsen 
 
I nedenstående situationer kan Sydtrafik opkræve bod på kr. 2.000,- pr. konstateret tilfælde: 
  

• Indberetning af ikke udført kørsel senere end 10 minutter efter bussen skulle være afgået 
• Indberetning af forsinkelser på mere end 15 minutter senere end 10 minutter efter, at for-

sinkelsen overskrider 15 minutter 
• Indberetning af ulykke, uheld eller lign., der kan forventes at udløse henvendelser om kri-

sehjælp senere end 10 minutter efter hændelsen 
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• Indberetning af mistet køreplanlagt korrespondance senere end 10 minutter efter hændel-
sen 

• Indberetning ved forbikørsel pga. overfyldt bus senere end 10 minutter efter hændelsen 
• Overskridelse af svarfristen ved kundehenvendelser 

 
I nedenstående situationer kan Sydtrafik opkræve bod på kr. 1.500,- pr. konstateret tilfælde: 
 

• Manglende overholdelse af køreplanen 
• Mere end 2 minutters forsinkelse i afgang uden saglig begrundelse 
• Manglende afventning i op til 5 minutter ved køreplanlagt korrespondance 
• Manglende overholdelse af rygeforbud 
• Mangelfuld eller proforma udfyldt tælleskema 
• Vægring ved deltagelse i kundeundersøgelse 
• Forbikørsel af passagerer grundet uopmærksomhed 
• Manglende eller forkert destinationsskiltning 
• Manglende eller forkert billettering eller tidsafstempling 
• Manglende eller for sen udskiftning af defekt billetteringsudstyr 
• Brug af håndholdt mobiltelefon eller SMS under kørsel 
• Manglende annoncering af stoppesteder  
• Manglende eller forkert opsætning af afgangstavler/stoppestedstavler 
• Manglende overholdelse af perrontid og adgang til bus ved endestation 

 
I nedenstående situationer kan Sydtrafik opkræve bod på kr. 1.000,- pr. konstateret tilfælde: 
 

• Manglende eller forkert informationsmateriale (køreplaner, hængeskilt, plakat, bagrudestre-
amer, billetkontrolmærkat, køreplanholder) 

• Manglende piktogrammer (rygeforbud, is, mad, drikke) 
• Manglende medtagelse af gods 
• Manglende uniformering 
• Opsætning af reklamer i strid med opsætningsreglerne 
• Manglende overholdelse af aftale om uddannelse af personale 
• For sent indleveret redegørelse for medarbejderes efteruddannelse jf. § 7, stk. 8 
• Uacceptabel ind- eller udvendig rengøring 
• Manglende opfyldelse af viceværtsforpligtelse 
• Mangelfuld eller forkert afregning af indtægter 
• Manglende rettidig indmelding af anvendelse af uforskriftsmæssig reservebus 

  
Der kan opkræves bod flere gange for samme kvalitetsbrist, såfremt denne ikke afhjælpes. 
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Bilag 8 
 
Opsætning af stoppesteds- og afgangstavler ved stoppesteder 
 
Opsætning af tavlerne skal ske efter normal kørsels afslutning på de pågældende ruter dagen før 
et køreplanskifte, og opsætningen skal være afsluttet inden normal kørsel påbegyndes den følgen-
de dag. Opsætning sker første gang i forbindelse med kontraktstart. 
 
Opsætning af tavlerne sker som hovedregel én gang pr. år. For enkelte ruters vedkommende kan 
der forekomme yderligere opsætninger på grund af særlige køreplaner i bestemte perioder – fx 
sommerkøreplan. 
 
Det påhviler Sydtrafik vederlagsfrit at levere stoppesteds og afgangstavlerne til vognmanden. 
Stoppestedstavler leveres senest 4 uger før opsætningen. Afgangstavler leveres ca. 1 uge før op-
sætning. 
 
Det påhviler derefter vognmanden at gennemgå de modtagne tavler i løbet af 2 uger fra modta-
gelsen. Hvis der konstateres fejl meddeles disse straks til Sydtrafik, som derefter udarbejder nye 
tavler. Disse sendes til vognmanden i rimelig tid før opsætning. 
 
Det påhviler vognmanden – i forbindelse med opsætningen af nye stoppesteds- og afgangstavler – 
at fjerne og tilintetgøre de hidtil gældende køreplaner med mindre andet meddeles af Sydtrafik. 
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Bilag 9 
 
Frister for køreplanændringer  
 
Nedenstående tabel viser Sydtrafiks frister for aflevering af køreplaner og vognløb til ikraft-
trædelse medio december, primo marts, ultimo juni og medio oktober. 
 
 
Tidspunkt for 
aflevering af 
køreplaner 
og vognløb 
til vognmand 
 

 
Frist 

 
Skoleruter1 

 
Andre ruter2 

 
Tidspunkt for 
ikrafttræden 
af ændrede 
og nye køre-
planer 

 
Medio 
september 

 
3 
mdr. 

  
Endelige køreplaner afle-
veres til vognmanden til 
ikrafttrædelse medio de-
cember (togkøreplanskif-
te). 
 

 
Medio 
december 

 
Medio 
september 

 
4 
uger 

 
Endelige køreplaner afle-
veres til vognmanden til 
ikrafttrædelse medio ok-
tober. 
 

  
Medio 
oktober 

 
Medio 
november 

 
4 
uger 

 
Endelige køreplaner afle-
veres til vognmanden til 
ikrafttrædelse medio de-
cember (togkøreplanskif-
te). 
 

  
Medio 
December 

 
Primo 
februar 

 
4 
uger  

 
Endelige køreplaner afle-
veres til vognmanden til 
ikrafttrædelse primo 
marts. 
 

  
Primo 
Marts 

 
Ultimo 
marts 

 
3 
mdr. 

 
Endelige køreplaner afle-
veres til vognmanden til 
ikrafttrædelse ultimo juni 
(sommerkøreplanskifte). 
 

 
Endelige køreplaner afle-
veres til vognmanden til 
ikrafttrædelse ultimo juni 
(sommerkøreplanskifte). 

 
Ultimo 
juni 

 

                                                
1 Skoleruter er åbne ruter, hvis primære formål er at befordre folkeskoleelever. 
2 Andre ruter er bybusser, regionale ruter samt fælles kommunale ruter. 
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Bilag 10 
 
Afgivelse af oplysninger om personaleforhold m.v. ved kontraktudløb 
 
 
Procedure 
 
Tidsfrister og procedure og vejledende retningslinier for afklaring af spørgsmål i forbindelse med 
personaleforholdet ved genudbud af kørslen er følgende. 
 
1. Umiddelbart efter modtagelsen af opsigelsen af kontrakten fra Sydtrafik orienterer den hidtidige 

vognmand lønmodtagerrepræsentanterne eller de berørte lønmodtagere om, at kontrakten med 
Sydtrafik udløber, og om hvem, der vil blive berørt, hvis ny kontrakt ikke opnås. Den hidtidige 
vognmand giver endvidere de pågældende en generel orientering om lønmodtageres retsstilling 
i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. 

 
2. Ved kontrakt med fast løbetid, bør den ovennævnte orientering ske inden genudbudsproceduren 

går i gang, dvs. inden oplysninger om overenskomstforhold og medarbejdere afgives til Sydtra-
fik. 

 
3. Senest 15 måneder før kontraktudløb indsender den hidtidige vognmand de oplysninger, der 

skal indgå i Sydtrafik’s udbudsmateriale. Vedlagte skema anvendes. 
 
4. Umiddelbart efter modtagelsen af meddelelse om resultatet af udbudsrunden orienterer den 

hidtidige vognmand lønmodtagerrepræsentanter eller lønmodtagerne om resultatet, og indleder, 
hvis resultat indebærer, at en del eller al vognmandens kørsel overdrages - forhandlinger om 
evt. påtænkte foranstaltninger for de berørte lønmodtagere, og om hvem der ikke ønsker at 
flytte over til den nye vognmand. 

 
5. Senest 2½ måned før kontraktudløb holder den nye vognmand et orienteringsmøde for medar-

bejdere, der overtages fra den hidtidige vognmand. Den hidtidige vognmand har pligt til - så 
vidt muligt med virkning fra overtagelsesdagen - at foretage de opsigelser, som den nye vogn-
mand under hensyntagen til virksomhedsoverdragelsesloven finder nødvendige. Ansvar og risiko 
for opsigelser foretaget af gammel vognmand foranlediget af den nye vognmand påhviler sidst-
nævnte. 

 
6. Senest 2 måneder før kontraktudløb sender den hidtidige vognmand korrektioner til oplysnin-

gerne i udbudsmaterialet, som følge af fratrådte eller nyansatte medarbejdere i den forløbne 
periode, til den nye vognmand. 

 
7. Inden for to måneder skal den hidtidige vognmand dokumentere opfyldelse eller fornøden ga-

ranti for opfyldelse af ethvert mellemværende (feriepenge, afspadsering, pensionsbidrag mv.) 
med personalet, som påhviler den hidtidige vognmand. Hvis dette ikke foreligger rettidigt, for-
længes perioden for sikkerhedsstillelse i § 1, stk. 8 i A-kontrakten. 
 

Sydtrafik, 11. udbud

Ver. 23.10.2017 Bilag til A-kontrakt - side 50



Oplysninger om personaleforhold 
 

Nedenstående oplysninger afgives i overensstemmelse med A-kontraktens § 30. 
 
Fra vognmand   _____________________________________________ 
 
kan for pakke nr. _____________________________________________ 
 
blive tale om at overdrage følgende ansatte til den nye vognmand: 
 
(tillidsrepræsentanter hhv. sikkerhedsrepræsentanter angives ved T hhv. S) 
 
Chauffører 
Stationering Antal i alt Anciennitet/ 

skalatrin 
Antal 
faglærte 

Rute / Pakke / område 

     
     
     
     

 
Mekanikere 
Stationering Antal i alt Anciennitet/ 

skalatrin 
Antal 
faglærte 

Rute / Pakke / område 

     
     
     
     

 
Administrativt personale 
Stationering Antal i alt Anciennitet/ 

skalatrin 
Antal 
faglærte 

Rute / Pakke / område 

     
     
     
     

 
Andet personale 
Stationering Antal i alt Anciennitet/ 

skalatrin 
Antal 
faglærte 

Rute / Pakke / område 
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Chauffører: 
 

 Chaufførerne er omfattet af overenskomst mellem AKT og 3F. 
 

 Chaufførerne er ikke omfattet af overenskomst mellem AKT og 3F. Overenskomst skal 
vedlægges. 

 
 
Alt personale: 
 

 Der er indgået lokalaftaler udover overenskomsten. Beskrivelse/dokumentation skal 
vedlægges. 

 
 Der er ikke indgået lokalaftaler udover overenskomsten. 

 
 Der er aftalt medarbejdergoder i form af tantieme, gratiale m.v.. 

Beskrivelse/dokumentation skal vedlægges. 
 

 Der er ikke aftalt medarbejdergoder i form af tantieme, gratiale m.v.. 
 

 Der er verserende fagretslige sager med organisationernes inddragelse. 
Beskrivelse/dokumentation skal vedlægges 

 
 Der er ikke verserende fagretslige sager med organisationernes inddragelse.  

 
 
Opsigelsesvarsel ud over overenskomst hhv. funktionærloven: 
 

 Ingen 
 

 Angiv hvilke_______________________________________ 
 
 
Entreprenøren er medlem af: 
 

 AKT 
 

 Anden arbejdsgiverforening 
 Hvilken: ___________________________________________ 
 

 Ingen arbejdsgiverforening 
 
 
 
Dato: _____ Vognmandens underskrift ___________________________________ 
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Bilag 11 
 
Tilbudsblanketter m.v. 
 
På de følgende sider er tilbudsgivers tilbud indsat. 
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Bilag 12  
 
Dubleringsaftale 
 
Kørsel omfattet af aftalen 
Aftalen fastlægger vilkår og betaling for dublerings- og ekstrakørsel, der udføres for Sydtrafik med 
ikke-kontraktbusser. Aftalen knytter sig til kontrakt om buskørsel og udløber uden opsigelse 
sammen med denne.  
 
Indgåelse af enkeltaftaler 
Ved indgåelse af konkret aftale mellem vognmand og Sydtrafik fremsender trafikselskabet skriftlig 
accept med oplysning om kørslens varighed, nødvendige bustilsætning m.v. Afregning efter denne 
aftale forudsætter, at der foreligger en sådan skriftlig accept. 
Aftaler om dubleringskørsel kan indgås, ændres eller opsiges med dags varsel.  
 
Indberetning og afregning 
Vognmanden indberetter månedligt om udført kørsel og indtægter. Indberetningen sker sammen 
med indberetning om kontraktkørsel og efter de i afregningsvejledningen anførte regler.  
Afregning for en måneds kørsel sker samtidig med endelig afregning for månedens 
vognmandkørsel. Betalingen afrundes til nærmeste hele kr.  
 
Alle indtægter ved kørslens udførelse tilfalder Sydtrafik. 
 
Betaling 
Betaling for dubleringskørsel afhænger af tidsforbruget. Antallet af køreplanminutter opgøres efter 
reglerne i kontrakt om buskørsel. Størrelse af den nødvendige bus aftales mellem parterne i 
overensstemmelse med kapacitetsbehovet. For kørsel udført efter aftalen med en bus med mindst 
50 passagerpladser betales kr. 940,00 for de første 60 køreplanminutter. For hver påbegyndt 30 
køreplanminutter derudover betales 1/3 af satsen for de første 60 minutter. 
 
Ovennævnte betalingssats anvendes uanset tidspunkt eller sted for kørslen, og uanset bussens 
alder, samt hvorvidt bussen opfylder kontraktens forskrifter. 
 
Ovennævnte betalingssats er i prisniveau pr. 1. oktober 2017 (indeks = 109,6). Betalingen 
reguleres efter samme indeks som kontrakt om buskørsel. 
 
Kørselsmateriellet 
De anvendte busser skal være i drifts- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig stand samt være 
rengjorte og vel vedligeholdte. Busserne skal have en hensigtsmæssig indretning i forhold til 
kørslens karakter og skal være forsynet med destinationsskiltning (rutenummer og ekstra). 
Hvis der er aftalt en bestemt standard i forbindelse med indgåelse af aftale om kørsel, skal den 
eller de anvendte busser opfylde denne standard. 
 
Billettering og udstyr 
Sydtrafik udleverer i fornødent omfang billetteringsudstyr til brug ved kørsel, der udføres efter 
denne aftale. Vognmanden følger det af Sydtrafik fastsatte takst- og befordringsreglement. 
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Bilag 13 
 
Benyttelse af chaufførfaciliteter  
 
Der stilles en række steder chaufførfaciliteter til rådighed for chaufførerne. 
 
Vognmanden betaler Sydtrafik for at benytte chaufførfaciliteterne. Beløbet fremgår af tabellen her-
under. Der ændres i kontraktperioden ikke på betalingen som følge af ændring i antal anløb, af-
gange og lignende. Betalingen reguleres månedsvis efter samme indeks som buskørslen.  
 
Chaufførfaciliteter, som vognmanden betaler Sydtrafik for benyttelse af, kan med et varsel på 3 
måneder nedlægges. Såfremt det sker, bortfalder betalingen for den nedlagte facilitet. 
 
 
Årlig betaling for chaufførfaciliteter, DKK 
 
DKK     
Pakke\                        
Rutebilstation 

1157 
Kolding 

1163      
Vejle 

1164 
Regional Total 

Vejle 
    ######### 

        
83.942  

Kolding 
#########   ######### 

        
35.588  

Vejen 
    ######### 

        
17.792  

I alt         
10.000                   -    

      
127.322  

      
137.322  
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Bilag 14 - Uniformsreglement 
 

Regler for brug af Sydtrafiks uniform (uddrag fra chaufførhåndbogen) 
 
Når du kører for Sydtrafik, har du pligt til at have den uniform på, som Sydtrafik har godkendt. Pligten 
til at have uniform på gælder ved al kørsel for Sydtrafik. Uniformen får du udleveret hos din 
vognmand senest efter 12 ugers tjeneste. 
 
Du har ikke pligt til at have uniform på hvis du skal køre dubleringstur eller lignende, og du derefter 
skal køre anden kørsel, som kræver en anden beklædning. 
 
Sydtrafiks uniformsprogram er, med hensyn til uniformens udseende og kvalitet, fastlagt af 
uniformsgruppen, der består af repræsentanter fra vognmænd, chauffører og Sydtrafik. Dette er 
specificeret i vedlagte bilag.  
 
Antallet af beklædningsdele, der skal stilles til rådighed for chaufføren, fastsættes af vognmændenes 
og chaufførernes faglige organisationer. Vognmanden er ansvarlig for indkøb og distribution af 
uniformsdelene. 
 
Uniformen kan bestå af: 
• Slips 
• Vinterjakke 
• Fleece trøje 
• Sweater 
• Slipover 
• Skjorte, lange/korte ærmer 
• Bukser 
• Bermuda shorts 
• Mørke sokker 
• Mørke sko 
 
Specielt til damer er der: 
• Tørklæde 
• Nederdel 
• Cardigan 
 
Du skal bære slips eller tørklæde fra 1. oktober til 31. marts. 
 
Sørg for at din uniform altid er ren og velpresset.  
 
Sammen med Sydtrafiks uniform må du fra din private garderobe bruge: 
• sko, støvler, træsko med bagkappe eller sandaler, der passer til uniformen.  
• strømper i farve, der har samme farve som buksen eller som er endnu mørkere. Hvis du bruger 
sandaler behøver du ikke at have sokker på. 
 
Du må ikke bruge privat hovedbeklædning under kørsel eller ved kundebetjening. 
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Du må ikke bruge beklædning med Sydtrafik-logo til taxa- eller turistkørsel, eller hvis du er i andet 
lønnet arbejde. Dog må du altid bære uniformen, når du kører en bus, som er markeret med 
“Sydtrafik”. Du må have uniformen på til og fra arbejde, og det er også tilladt f.eks. at handle på 
vejen hjem, selv om du er i uniform. 
Ved kørsel for X bus skal du også bruge Sydtrafiks uniform, her er det dog tilladt at bære X bus-slips 
eller -tørklæde. 
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Specifikation af chaufførbeklædning  (de anførte priser er vejledende) 
 

A) Herreskjorter hhv. med lange og kort ærmer, 1 brystlomme med knap og med 2 broderier hhv. 
 på højre flip og venstre bryst. 

Pris pr. stk. excl. moms: kr. 99,00 Pris er inklusiv individuelt Vognmands broderi 
 
Kvalitet:  Oxford pique, model ”Stromboli” 

Krølfri Stryge-let, 60 % bomuld / 40 % polyester, 125 gr/m2 
Model:   Længde: hhv. Standard og Lang: + 10 cm 
Farve:   Lyseblå 

Broderier: 1. ”Sydtrafik” logo og tekst i Deres 3 logo farver:  
Gul – pantone 116C; Blå – pantone 289C og Sort 
”Sydtrafik” skriftstype: ITC Stone Sans 

   Placering: På højre flip 
2. Vognmands logo 

Placering: På venstre bryst 
Størrelse:  S-37/38 – 7XL-55/56 
 
 

B)  Dameskjorter hhv. med lange og korte ærmer, figursyet, åbenstående krave, 1 brystlomme med  
knap, slids i siden og med 2 broderier hhv. på højre flip og venstre bryst. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 99,00 Pris er inklusiv individuelt Vognmands broderi 
 
Kvalitet:  Oxford pique, model ”Stromboli” 

Krølfri Stryge-let, 60 % bomuld / 40 % polyester, 125 gr./m2  
Slids:   Længde: 7 cm 
Farve:   Som ovenfor Emne A 

Broderier:  Som ovenfor Emne A 
Størrelse:  XS-34 – 9XL-58 
 
 

C) Herre polo Pullover i strik med 3-knaps polo lukning. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 239,00 
 
Kvalitet:  50 % uld / 50 % akryl 
   Til maskinvask ved 40 C samt med antipilling finish 
Farve:   Marineblå med 1 gul stribe på øvre bryst 
Størrelse:  XS - 6XL 
 
 

D) Herre Pullover i strik med v-hals. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 239,00 
 
Kvalitet:  50 % uld / 50 % akryl 
   Til maskinvask ved 40 C samt med antipilling finish 
Farve:   Som ovenfor Emne C 
Størrelse:  XS - 6XL 
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E) Herre Slipover i strik med v-hals. 

Pris pr. stk. excl. moms: kr. 200,00 
 
Kvalitet:  50 % uld / 50 % akryl 
   Til maskinvask ved 40 C samt med antipilling finish 
Farve:   Som ovenfor Emne C 
Størrelse:  XS - 6XL 
 
 

F) Dame cardigan i strik med v-hals. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 239,00 
 
Kvalitet:  50 % uld / 50 % akryl 
   Til maskinvask ved 40 C samt med antipilling finish    
Model:   V-hals udskæring ned til 3. knap 
Farve:   Marineblå 
Størrelse:  XS - 6XL 
 
 

G) Fleece jakker m/ indbygget Åndbar, Vindtæt og Vandafvisende membran,  
MED aftagelige ærmer, 1-vejs YKK-lynlås, 2 sidelommer, udvendig venstre brystlomme med  
lynlås, indvendig højre brystlomme med lynlås, piping i refleks ved skulderparti lynlåse samt 2  
broderier hhv. på venstre bryst og ryg. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 245,00  Pris er inklusiv individuelt Vognmands broderi 
 
Kvalitet:  Yderside: 100 % polyester  
   Forstærkning:  100 % nylon v/ skulder- og halsparti samt nedre ærme. 
   Membran: ePTFE, polytetraflouretylen 
   Til maskinvask ved 40 C samt med antipilling finish 
Farve:   Marineblå 
Refleks:  Piping i refleks på skulderparti for og bag. 
Broderier: 1. ”Sydtrafik” logo og tekst i 1 farve: Hvid  

”Sydtrafik” skriftstype: ITC Stone Sans 
Bredde: 15,5 cm; Højde: 3,3 cm 

   Placering: Centreret på ryg: 10 cm ned fra hals søm 
2. Vognmands logo i 1 farve: Hvid. 

Placering: Centreret på venstre bryst, 2 cm over venstre brystlomme 
Størrelse:  XS - 8XL 
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H) Unisex Vinterjakke, 1-vejs plastic YKK-lynlås, punkt refleks på skuldersøm, bærestykke på ryg,  
ned langs ærmer, 2 skrå sidelommer, indvendige lommer samt lomme til mobiltelefon, 
elastikafslutning ved liv samt 1 broderi på øvre ryg. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 399,00   
 
Kvalitet:  Vind- og Vandafvisende 

Yderstof: Coatet, 100 % Micro polyester 
   Lining:  100 % Polyester, anti pilling behandlet polar fleece 
   Foer:  Vateret fleece 
Refleks:  Punkt refleks på skuldersøm; Bærestykke på ryg og ned langs ærmer 
Lynlås:   Gennemgående 2-vejs YKK 
Farver:   Marineblå m/ skulderparti i Grå – pantone Cool Grey 10C 

Broderi:  ”Sydtrafik” logo og tekst i 1 farve: Hvid 
   Placering: Centreret på øvre ryg 
   Bredde: 16 cm; Højde: 3,5 cm 
Størrelse:  XS – 8XL 
 
 

I) Dame Vinterjakke, 1-vejs plastic YKK-lynlås, punkt refleks på skuldersøm, bærestykke på ryg,  
ned langs ærmer, elastik i talje, 2 skrå sidelommer, indvendige lommer samt lomme til mobiltelefon, 
elastikafslutning ved liv samt 1 broderi på øvre ryg. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 499,00   
 
Kvalitet:  Vind- og Vandafvisende 

Yderstof: Coatet, 100 % Micro polyester 
   Lining:  100 % Polyester, anti pilling behandlet polar fleece 
   Foer:  Vateret fleece 
Refleks:  Punkt refleks på skuldersøm; Bærestykke på ryg og ned langs ærmer 
Lynlås:   Gennemgående 2-vejs YKK 
Farver:   Marineblå m/ skulderparti i Grå – pantone Cool Grey 10C 

Broderi:  ”Sydtrafik” logo og tekst i 1 farve: Hvid 
   Placering: Centreret på øvre ryg 
   Bredde: 16 cm; Højde: 3,5 cm 
Størrelse:  S – 2XL 
 

• Årsag til prisforøgelse på Dame vinterjakke skyldes et forventet lille behov og deraf 
begrænset antal. 

 
 

J) Helårs Herrebukser i strækstof, m/ knæfoer, bæltestropper; indvendig gummi linning; nøglering  
til bæltestrop i højre side og 2 side- og baglommer m/ klap på baglommer. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 249,00 
 
Kvalitet:  Teflonbehandlet - 54% polyester / 44 % uld / 2 % lycra 
   Knæfoer: 100 % polyester 
Farve:   Marineblå 
Størrelse:  Livvidde, cm: 76 – 136; Skridtlængde, cm: 76, 79, 82 & 85 
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K) Sommer Herrebukser med bæltestropper; indvendig gummi linning; nøglering  

til bæltestrop i højre side og 2 side- og baglommer m/ klap på baglommer. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 216,00 
 
Kvalitet:  Cool max ® vævet - 60 % bomuld / 40 % polyester  
Farve:   Marineblå 
Størrelse:  Livvidde, cm: 76 – 136; Skridtlængde, cm: 79 & 85 
 
 

L) Helårs Damebukser i strækstof, m/ knæfoer, bæltestropper; indvendig gummi linning; nøglering  
til bæltestrop i højre side og 2 skrå sidelommer. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 249,00 
 
Kvalitet:  Teflonbehandlet - 54 % polyester / 44 % uld / 2 % lycra 
   Knæfoer: 100 % polyester 
Pasform: Smal – model ”Nice”  str. 34 – 38 
 Normal – model ”London” str. 38 – 42 

Rummelig – model ”Rom” str. 40 – 56, m/ elastik i talje 
Farve:   Marineblå 
Størrelse:  34 - 56; Skridtlængde: 80 cm 
 

M) Sommer Damebukser med bæltestropper; indvendig gummi linning; nøglering  
til bæltestrop i højre side og 2 skrå sidelommer. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 216,00 
 
Kvalitet:  Cool max ® vævet - 60 % bomuld / 40 % polyester 
Pasform:  Som ovenfor Emne K 
Farve:   Marineblå 
Størrelse:  34 - 56; Skridtlængde: 80 cm 
 
 

N) Herre- og Dame Bermuda shorts, indvendig gummi linning; nøglering til bæltestrop  
i højre side, venstre lårlomme og 2 skrå sidelommer. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 249,00 
 
Kvalitet:  Cool max ® vævet - 60 % bomuld / 40 % polyester  
Pasform - Dame: Normal – model ”Lisa”  
Model:   Herre: m/ klap på baglommer. 
Farve:   Marineblå 
Størrelse: Herre - Livvidde, cm: 76 – 136 

Dame - str. 34 – 56 
 
 
 
 
 

Sydtrafik, 11. udbud

Ver. 23.10.2017 Bilag til A-kontrakt - side 61



 

O) Nederdel i strækstof, glidefoer, lynlås bagpå og med bæltestropper. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 239,00  
 
Kvalitet:  Teflonbehandlet – 54 % polyester / 44 % uld / 2 % lycra 
   Glidefoer: 100 % polyester 
Model:   Længde: 65 cm 
Pasform:  Normal – model ”Paris”: str. 34 – 40 

Rummelig - model ”Oslo”: str. 42 - 52 
Farve:   Marineblå  
Størrelse:  34 - 52 
 
 

P) Slips med sikkerheds velcro lukning. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 50,00 
 
Kvalitet:  Jacquard vævet - 100 % polyester. Teflon behandlet 
Farve:   Grå – pantone Cool Grey 10 C 
Design:  ”Sydtrafik” logo i 3 farver: Gul – pantone 116C, Blå – pantone 289C og Hvid 
Størrelser:  1) Længde: 155 cm; Bredde: 9,50 cm 
   2) Længde: 165 cm; Bredde: 9,50 cm 
 

Q) Tørklæder. 
Pris pr. stk. excl. moms:   1) Kvadratisk, kr. 50,00 
    2) Rektangulært, kr. 75,00 
Kvalitet:  100 % silke 
Farve:   Grå – pantone Cool Grey 10 C 
Design:  ”Sydtrafik” logo i 3 farver: Gul – pantone 116C, Blå – pantone 289C og Hvid 
Størrelse:  1)  Kvadratisk: 70 cm x 70 cm 
   2)  Rektangulært: 130 cm x 30 cm 
 

R) Bælter med dorn metalspænde. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 118,00 
 
Kvalitet:  Bælte: Skind; Spænde: Blank metal 
Farve:   Sort 
Størrelse:  Livvidde, cm: 75; 85; 95; 105 & 115; 125; 135 & 145 
 
 

S) Caps med metalspænde lukning til justering af størrelse samt 1 broderi på front. 
Pris pr. stk. excl. moms: kr. 39,50 
 
Kvalitet:  100 % Bomuld 
Farve:   Marineblå 

Broderi   ”Sydtrafik” hjul logo og tekst i 1 farve: Hvid  
Bredde: 14,7 cm; Højde: 3,5 cm 

   Placering: Centreret på front 
Størrelse:  One size. 
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Ad. G)  Marineblå fleece trøje  
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Ad. H)  Marineblå vinterjakke med gråt bærestykke: 
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Bilag 15   
 
 
GARANTIERKLÆRING - ANFORDRINGSGARANTI  
  
På foranledning af ________________________________________ (vognmand, adresse), inde-
står vi overfor Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, for betaling af et beløb på indtil kr. 
______________, skriver kr. _____________________, som sikkerhed for ______________ 
(vognmand) opfyldelse af sin forpligtelse i henhold til kontrakt af _____________ vedrørende kør-
sel i henhold til udbudsnummer ___________, i perioden ___________________. 
 
Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Sydtrafik måtte have i anledning af aftalefor-
holdet, samt forpligtelser af enhver art, som udspringer af aftalen. 
 
Sikkerhedsstillelsen ophører 6 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Sydtrafik forinden 
skriftligt og samtidigt meddeler vognmanden og garanten, at der vil blive rejst krav mod sikker-
hedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. 
 
Garantien skal på anfordring fra Sydtrafik frigives til Sydtrafik, uden at Sydtrafik har dokumenteret 
sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til 
Sydtrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage, efter en skriftlig anmodning er modtaget. 
 
Sydtrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give vognmanden udsættelse eller lempelser 
med hensyn til opfyldelsen af vognmandens forpligtelser. 
 
Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til ___________(pengeinstitut/kau-
tionsforsikringsselskab). 
 
 
Garantikontonummer:_____________________ 
 
 
Dato: _______________ 
 
__________________________(pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab) – Cvr.nr. ____________ 
 
 
 
 
Underskrift: _____________________    Underskrift: ______________________  
     
Navn: __________________________  Navn: ___________________________ 
 
Stilling: _________________________  Stilling: __________________________ 
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