
Bilag 1. til aftale 2011-08 om kørselsbonus for kørsel i tjenestebil

Tillægsaftale nr. 2015-112

Fakta om kørslen:

Strækning:
Afstand pr. tur: 18,6 (Es-Bm), 18,3 (Es-Va), 23,1 (Bm-Va)

Periode:

Antal ture pr. uge: 94
Antal ture totalt i 
perioden: 306

Beregning af bonus til lokomotivpersonalets bonuspulje:

Bonus pr. km. kr. 6,48
Antal ture i den samlede periode: 306

Bonus der overføres til 
lokomotivpersonalets 
bonuspulje:

Aftalen er indgået i Silkeborg d.  _____________________

Underskrift: _________________ _____________________

Arriva Tog a/s LPO Arriva

Esbjerg - Bramming, Esbjerg - Varde, Bramming - Varde

Dette bilag skal bruges som skabelon for de underaftaler til aftalen om kørselsbonus for kørsel i tjenestebil. vedr. 
kørsel, der forud for enhver sporspærring eller køreplansperiode skal indgås mellem parterne.
De bonusmidler der opspares i disse aftaler samles alle i den samlede bonuspulje, som udbetales til 
lokomotivpersonalet jf. aftalen.

Fra. 20.06.2015 til 12.07.2015                      
(begge dage inkl.)

Antal km. I den samlede periode: 5830,80

kr. 37.765



Km. Pr. tur
Antal ture for 

perioden
Gennemsnitlig km pr. tur 19 306 5.831
Taxa besparelse pr. tur kr. 298

Omkostninger lkf.:
Løn og tillæg 4,17 løn pr. min
Tid til parkering (2+2 min.) 53 min. Pr. dag 5.100
Tid til tankning (6 pr. uge) 5,0 min. Pr. dag 479
Tid til placering af nøgle 0 min. Pr. dag 0 5.579 for perioden

Taxa:
Pris taxa pr. tur 298 kr. pr. tur
Antal ture 306 antal ture
Antal km. 19 antal km. 

91.180 91.180 for perioden

Leasing:
Leasing bil 6.699 kr. pr. md. 6.699
Brændstofspris 11,04 pris pr. liter
Antal km. pr. liter 22,73 km. pr. liter
Brændstof 2.831 kr. pr. md. 2.831
Forsikring 540 kr. pr. md. 540
Vægtafgift kr. pr. md. 0
Rep. og vedl. kr. pr. md. 0

0 10.070 for perioden

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

*) 0 for perioden

Anskaffelser:
GPS *)

*) 0 for perioden

Omkostning i alt 91.180 15.649 for perioden

udgifter pr. km. 15,64 2,68

Besparelse i alt: kr. for perioden

Besparelse i alt pr. km : pr. km. 

Bonus til 
lokomotivpersonalet: 50% pr. km.

kr. for perioden

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

Km. For perioden

Beregning af besparelsen ved anvendelse af tjenestebil:

Omkostninger:

75.531

Leaset bil

37.765

12,95

6,48

Taxa



Antal bil kørsler pr. dagstype 14 12 12
Antal sparede taxa kørsler pr. dagstype 14 12 12
kørte Km pr. dagstype 260 241 241
Taxa besparelse pr. dagstype. Man-fre Lør Søn
Es-Bm kr. 4.060 kr. 1.740 kr. 2.320
Es-Va kr. 590
Bm-Va kr. 1.460 kr. 1.460
I alt kr. 4.060 kr. 3.790 kr. 3.780

Taxa besparelse i alt dagstype Taxa Km. bil ture
man-fre 15 kr. 60.900 3.906 210
lø 4 kr. 15.160 962 48
sø 4 kr. 15.120 962 48

23 kr. 91.180 5.831 306

Taxa pris Es-Bm 290,00kr.      18,6
Taxa-pris Es-Va 295,00kr.      18,3
Taxapris Bm-Va 365,00kr.      23,1

Gennemsnitlig taxa besparelse pr. tur
Gennemsnitlig km. Pr. tur
Gennemsnitlig antal ture pr. dag 13

298kr.                                
19
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