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Ny Tillægsaftale om Kør-
sel i bil Esbjerg-Tønder! 
 

Ny aftale om fast kørsel i tjenestebil mellem 
Esbjerg og Tønder fra 30. Juni 2012: 
 
Det er nu lykkedes at opnå enighed med ledelsen om en tillægsaftale til aftale nr. 
2011-08 om kørsel i tjenestebil. Aftalen betyder, at fra og med 30.06 skiftes 
taxaen ud med en tjeneste bil mellem Esbjerg og Tønder. Aftalen gælder for 
resten af K12. 
 
Ledelsen informerer direkte om tjenesteændringerne, samt de praktiske forhold 
omkring ordningen. 
 
Det har taget lang tid at få aftalen forhandlet på plads, men nu er der skabt 
basis for en permanent fremadrettet løsning, der også kan benyttes i fremtidige 
kørerplansperioder. 
 

Hvad indeholder aftalen i store træk? 
Hovedpunkter fra Aftale nr. 2012-101 om kørsel i tjenestebil ES-TDR: 

 
 Det er den faktiske besparelse i det konkrete tilfælde (Esbjerg-Tønder) der 

ligger til grund for beregningen af LKf’s bonus. For resten af K12 betyder 
det 3,81 kr. pr. kørt km. mellem Esbjerg og Tønder i bonuspuljen. 

 Samlet i perioden aftalen gælder (resten af K12), betyder aftalen at der 
tilskrives 96.783 kr. til lokomotivpersonalets bonuspulje for 2012. 

 Bonussens samlede størrelse er beregnet på forhånd og er uafhængig af 
evt. aflyste ture.  

 Der er vinterdæk på bilen i vinterperioden. 
 Lkf. kan melde ”nedbrud” på bilen i ved ekstreme vejrforhold (force major) 
 Den samlede bonuspulje for 2012 er nu oppe på 574.885 kr. 

 
 
Tillægsaftalen og beregningen af bonussen kan ses i sin fulde længde på de 
følgende sider.  

 
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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Bilag 1. til aftale 2011-08 om kørselsbonus for kørsel i tjenestebil

Tillægsaftale nr. 2012-101

Fakta om kørslen:

Strækning: Esbjerg - Tønder via Ribe
Afstand pr. tur: 78,3
Periode:

Antal ture pr. uge: 14
Antal ture totalt i 
perioden: 324

Beregning af bonus til lokomotivpersonalets bonuspulje:

Bonus pr. km. kr. 3,81

Antal ture i den samlede periode: 324

Bonus der overføres til 
lokomotivpersonalets 
bonuspulje:

Aftalen er indgået i Silkeborg d.  _____________________

Underskrift: _________________ _____________________

Arriva Tog a/s LPO Arriva

kr. 96.783

Dette bilag skal bruges som skabelon for de underaftaler til aftale nr. 2011-08 der indgåes mellem parterne. 
Nærværende aftale omhandler kørsel i ordinære tjenester på strækningen Esbjerg-Tønder for K12
De bonusmidler der opspares i disse aftaler samles alle i den samlede bonuspulje, som udbetales til 

lokomotivpersonalet jf. aftalen.

Fra. 30.06.2012 til 08.12.2012                 

Beregning af omkostninger og besparelse fremgår af side 2 i dette bilag.

Antal km. I den samlede periode: 25369,20
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Km. Pr. tur

Antal ture pr. 

md.

Esbjerg-Tønder 78,3 61 4.776 57.316
Pris pr. tur

Omkostninger lkf.:
Løn og tillæg 4,17 løn pr. min
Tid til parkering (2+2 min.) 8 min. Pr. dag 0

Tid til tankning (2 pr. uge) 2,8 min. Pr. dag 0
Tid til placering af nøgle 8 min. Pr. dag 0 0 Pr. måned

Taxa:
Pris taxa pr. tur 772 kr. pr. tur

Antal ture 61 antal ture

Antal km. 78,3 antal km. 
47.092 47.092 Pr. måned

Leasing:
Leasing bil 5.342 kr. pr. md. 5.342

Brændstofspris 10,63 pris pr. liter

Antal km. pr. liter 22,73 km. pr. liter
Brændstof 2.234 kr. pr. md. 2.234

Forsikring kr. pr. md. 0

Vægtafgift 217 kr. pr. md. 217
Rep. og vedl. 500 kr. pr. md. 500

0 8.293 Pr. måned

Fratræk v/skader:
Selvrisiko pr. skade 5.000 *)
Driftstab pr. dag 500 *)

*) 0 Pr. måned

Anskaffelser:
GPS *)

*) 0 Pr. måned

Omkostning i alt 47.092 8.293 Pr. måned

udgifter pr. km. 9,86 1,74

Besparelse i alt: kr.  pr. måned

Besparelse i alt pr. km : pr. km. 

Bonus til 
lokomotivpersonalet: 50% pr. km.

kr.  pr. måned

*) fratræk sker jf. pkt. 4 og 7 i aftale nr. 2011-xx om kørselsbonus for kørsel i tjenestebil.

38.799
8,12

4,06

19.400

Beregning af besparelsen ved anvendelse af tjenestebil:

Km. Pr. måned Km. Pr. år

Omkostnimnger:
Taxa Leaset bil
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Taxa gennemsnit pr. tur i perioden 30.06-8.12 dage pris

Antal dage i perioden med 2 taxa turer af i alt 2075 82 170.150

Antal dage i perioden med 1 taxa turer a 1000kr. 80 80.000

Taxa pris for hele perioden 162 250.150

Gennemsnitlig taxa besparelse pr. dag

Gennemsnitlig besparelse pr. køretur

Taxapris Esbjerg-Tønder 1.075,00kr.                    

Taxapris Tønder-Esbjerg 1.000,00kr.                    

1.544kr.                     

772kr.                        

 


