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Tilleegskontrakt 4 

mellem 

Transport- og Boligministeriet 
Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 Kebenhavn 
CVR/SE: 43 26 5717 

(herefter: "Transportministeriet") 

og 

Arriva Danmark A/S og Arriva Tog A/S 
Skejtevej 26 
2770 Kastrup 

CVR.nr.: 18429101 og 12245904 
(i det felgende benrevnt "Arriva") 

(sarnlet beneevnt "Parterne") 

om 

handicapassistance 

(herefter: "Tilleegskontrakt 4") 

Handicapassistance I 3 
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1. Kontraktgrundlag 

Kontraktgrundlaget er kontrakt af 4. februar 2019 om passagertrafik udfert som offentlig service i 
Midt- og Vestjylland samt p! Svendborgbanen indgAet mellem Transportministeriet og Arriva. 
Hovedkontrakten med bilag og appendikser og senere indgaede tillregsaftaler bensevnes i det 
felgende "Kontrakten". 

1.1. Tillregskontraktens status i forhold til Kontrakten 
Neervserende Tillregskontrakt 4 er indgAet i overensstemmelse med Kontraktens hovedkontrakts 
pkt. 1.5 procedure for hAndtering af eendringer. Kontraktens vilkAr er saledes fortsat geeldende i 
det omfang, der ikke udtrykkeligt er anfert andet i denne tillregskontrakt. 

2. Baggrund 

Arriva er i henhold til Kontraktens Bilag 8, pkt. 2.3 med underpunkter, forpligtet til at levere en 
handicapassistance til passagereme pA streekningerne omfattet af Kontrakten. 

Med neerveerende Tillregskontrakt 4 preeciseres omfanget og indholdet af Arrivas forpligtelse. 
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3. lEndring af Kontraktens bestemmelser 

Ved underskrift af neerveerende Tillregskontrakt 4 trreder felgende rendring af Kontrakten i kraft: 

Kontraktens Bilag 8, pkt. 2.3 med underpunkter, opheeves i dets bellied og erstattes af felgende: 

"2.3. Handicapservice 

Operateren bar ansvaret for at levere en handicapassistance og oplysning herom i 
overensstemmelse med Passagerrettighedsforordningen, artikel 19-25. Kravene til Operaterens 
oplysning om handicapassistance er nrermere beskrevet nedenfor, jf. pkt. 3.1.1 og 3.1.3. 

Assistancen skal endvidere som minimum svare til de nedenfor beskrevne krav. Kravene er 
neermere specificerede end Passagerrettighedsforordningen, for sa vidt angar sakaldte "der til 
dar-rejser", indretningen af en reekke Stationer, medbringning af hjeelpemidler, tidsrum for tilbud 
om assistance, den sakaldte ledsageordning og diverse evrige oplysninger, som Operateren skal 
fremlregge via sin hjemmeside og telefonservice, jf. pkt. 3.1.1. og 3.1.3. 

Operateren skal i hele Kontraktperioden arbejde positivt for forbedringer af assistancen. 

Operateren skal etablere en telefonservice,jf. pkt. 3.1.3, som blandt andet skal informere 
passagerer om og modtage bestilling af rejsen, og hvor passagerer, andre operaterer og 
trafikselskaber pa hverdage inden for tidsrummet kl. 06:00-24:00 kan bestille assistance til 
personer med handicap i overensstemmelse med Operaterens handicapservice. 

Operateren skal aftale den detaljerede organisering afhandicapassistancen med andre 
trafikoperaterer med udgangspunkt i nedenstaende krav til Operaterens handicapservice. 
Operateren er forpligtet til at deltage i denne organisering af arbejdet og til positivt at medvirke 
til, at handicapservicen bliver forbedret, herunder indgll i dialog herom med de relevante 
handicaporganisationer. 

Kommer der nye aftaler p! omn\det, er Operateren forpligtet til at indgll i disse uden yderligere 
kompensation. 

2.3.1. Omfang afhandicapassistance 

Handicapassistance omfatter felgende: 

• Ledsagelse fra perron til perron pll alle Stationer. 

• Ledsagelse til/fra de med andre traffkoperaterer aftalte madesteder pa Stationer med 
niveaufri adgang til/fra perronerne. 

• Transport mellem den Station, passageren ensker at rejse fra/til, og den neermeste Station 
med niveaufri adgang mellem perron og tog, jf. pkt. 2.3.3, safremt der ikke tilbydes 
niveaufri adgang pll den Station, passageren ensker at rejse fra/til. 
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• Hjeelp til ind- og udstigning i toget bade med og uden rampe eller lift, herunder pA 
Stationer med niveaufri adgang, jf pkt. 2.3.3. 

Handicapassistancen skal ydes, nh rejsen begynder efter kl. 06:00 og er afsluttet inden kl. 24:00. 
Handicapassistancen udfares uden omkostninger for kunden. 

2.3.2. Bestilling af assistance 

Ved handicaprejser mellem to Stationer, hvor en passager bar behov for handicapassistance, skal 
rejsen bestilles senest 12 timer fer afrejse. 

Ved rejse med Operateren skal assistancen kunne bestilles via Operaterens telefonservice, jf. pkt. 
3.1.3. 

Hvis rejsen aflyses eller eendres, afbestilles den samme sted, som den er bestilt. 

2.3.3. Niveaufri adgang 

Operataren er forpligtet til at tilbyde niveaufri adgang ved hjeelp af handicaplift eller 
handicaprampe pA perronen eller i togseettet pA falgende Stationer: 

• Brande 

• Heming 

• Hjallese 

• Holstebro 

• Jelling 

• Ribe (ingen eksisterende lift eller rampe) 

• Ringe 

• Silkeborg (ingen eksisterende lift eller rampe) 

• Skive 

• Skjern (ingen eksisterende lift eller rampe) 

• Stenstrup 

• Stroer 

• Svendborg 

• Thisted 
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• Tender (ingen eksisterende lift eller rampe) 

• Yarde (ingen eksisterende lift eller rampe) 

• Viborg 

• Vildbjerg 

Der findes ikke handicaplift eller handicaprampe pA Stationerne i Ribe, Silkeborg, Skjern, Tender 
og Yarde, jf. ovenstaende, 

Der findes pa Stationerne Skive, Thisted og Viborg handicaplifte, der kan betjene karestole rnv. 
med en maksimal lamgde pA 125 cm og en maksimal bredde pA 70 cm og med en veegt pa op til 
300 kg, inklusive passageren. Pa de resterende Stationer findes store lifte, som er godkendt til 
kerestole og mini-crossere med en maksimal Iamgde pa 140 cm og en maksimal bredde pa 70 cm 
og med en vsegt pA op til 300 kg, inklusive passageren. 

Karestole og mini-crossere leengere end 125 cm kan kun komme pa og af pA de Stationer, hvor der 
findes en stor lift. 

Sarntlige ovenneevnte handicaplifte er ejet af DSB og opfylder kravet om niveaufri adgang. 

Safremt Operateren ensker at leje handicapliftene med henblik pA at opfylde kravet om niveaufri 
adgang, er dette muligt. For nrermere oplysninger henvises til Baggrundsmaterialet. 

SAfremt Operateren anskaffer egne handicaplifte eller handicapramper, skal disse overholde de til 
enhver tid geeldende TSI PRM. 

Gangstativer, rollatorer og sammenklappelige kerestole kan medtages som handbagage. 

2.3.4. "Der til dar-rejser" (handicapkarsel med trafikselskaberne) 

Operateren er forpligtet til at samarbejde med DSB og trafikselskabeme om udveksling af "der ti] 
der-kunder" mellem tog og til/fra transport, som deter aftalt angaende "der til der-rejser" 
mellem Danske Regioner, de regionale trafikselskaber og Dansk Blindesarnfund. 

En "der til der-rejse" omfatter transport fra bopeel til udvekslingsstation i det trafikselskabs 
geografiske omrade, hvor den visiterede har bopeel, rejse med Operataren og herefter transport 
fra udvekslingsstation til besegssted i det trafikselskabs geografiske omrade, den visiterede skal 
besege, 

For de kunder, der ervisiterede til trafikselskabemes individuelle handicapkarselsordning, 
geelder felgende i forbindelse med bestilling og handtering af en "der til dar-rejse": 

a) Kunden (den visiterede) bestiller "dar til der-rejsen" senest 72 timer far afrejse via det 
trafikselskab, der star som rejsearranger, Rejser afbestilles via samme trafikselskab. 
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b) Efter bestilling far kunden tilsendt billetten sammen med en rejseplan, som ved billetkontrol 
begge skal vises sammen med kundens legitirnationskort. 

c) Rejseme pi\begyndes og afsluttes inden for tidsrummet kl. 06:0024:00. 

Operateren er i den forbindelse forpligtet til at samarbejde med DSB og de regionale 
trafikselskaber om udpegning af udvekslingsstationer (Stationer, hvor der mellem de regionale 
trafikselskaber, DSB og Operateren er aftalt en udveksling af .. der til der-kunder .. mellem tog og 
til/fra transport), sA der som minimum sker en viderefarelse af de pA udbudstidspunktet 
udpegede udvekslingsstationer. For neermere oplysninger henvises til Baggrundsmaterialet. 

2.3.5. Ledsagerordningen 

Operateren er forpligtet til at indgA de relevante aftaler med henholdsvis Dansk Blindesamfund 
og Danske Handicaporganisationer samt DSB, DSB 0resund, trafikselskabeme og Metroselskabet 
om deltagelse i ledsagerordningen for blinde og suerkt svagsynede personer samt steerkt 
bevasgelseshsemmede og psykisk udviklingshremmede personer med konstant eller periodisk 
behov for assistance i forbindelse med rejser med bus, tog og metro. 

Operateren skal yde visse rabatter og billetkabstilbud til disse personer,jf. Bilag 7, pkt. 2.3.3. 

Ordningen kreever et legitimationskort som dokumentation for berettigelse til at benytte 
ordningen. 

Operaterens rabatter, billetk0bstilbud og service til passagerer omfattet afledsagerordningen skal 
som minimum felge de pA tidspunktet for udbuddet geeldende vilkar, For mermere oplysninger 
henvises til Baggrundsmaterialet. 

Uanset indholdet af ovennrevnte aftaler om deltagelse geelder tillige felgende seerlige vilkAr, 
medmindre aftaleme stiller passagereme bedre: 

• Kunden skal kunne fl billetter gebyrfrit sendt pi\ faktura. 

• Kundens billet til togrejsen er desuden gyldig til bybus til/fra afgangs- og ankomststation. 

• Kunden skal gebyrfrit kunne kebe billet af eventuelt togpersonale, hvis kunden er ude af 
stand til at betjene en billetautomat og i avrigt ikke bar behov for assistance til ind- og 
udstigning af tog, saledes at assistenten kunne have kebt billetten for kunden. 

• Farerhunde regnes ikke som ledsagere og skal kunne tages gratis med i Operaterens tog. 
Pladsen til farerhunden skal tildeles over for eller ved siden af kunden ved vis a vis- 
sredeopstilling. 

· • Kunden skal kunne medtage gangstativer, rollatorer og sammenklappede kerestole som 
hAndbagage.,. 
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4. 0konomi 

Parterne er enige om, at de ovenfor anferte rendringer medferer felgende rendringer i tilskuddet 
til Arriva: 

Arriva modtager den i nedenstaende Tabel 1 anfarte kompensation for de dokumenterede 
omkostninger til levering af ydelserne specificeret under pkt. 3 ovenfor. Kompensationen 
omfatter alene handicapassistance udfert pA samt fra/til de Stationer, der ikke er neevnt ovenfor 
under afsnit 2.3.3. 

Kompensationen kan ikke overstige 300.000 kr, (2020-pl) per Ar desuagtet, at Arriva er 
forpligtede til at levere ydelser i henhold til kontraktens Bilag 8, pkt. 2.3 med underpunkter 
ubegrrenset. I farste og sidste Ar af Driftsperioden, jf. Kontraktens Bilag 1, reguleres belebet 
forholdsmeessigt til, hvor stor en del af aret Kontrakten vedrerer. Omkostninger udover dette 
beleb finansieres af Arriva. 

Tabel 1 - Kompensation per assistance opgjort efter type 

transport 
Taxaudfart 

Taxaudfart 
assistance 

Togpersonaleudfert Hjrelp til ind- og udstigning og enten Iedsagelse fra 
assistance perron til perron pA. Stationen eller ledsagelse til/fra 

medested pl Stationen, sAfremt der ikke tilbydes 
niveaufri adgang pl Stationen 
Ledsagelse fra/til taxa til/fra madested eller perron 
og hjrelp til ind- og udstigning {alene ved ledsagelse 
til perron) 
Transport fra/til passagerens anskede Station og 
den menneste Station med niveaufri adgang mellem 
perron og tog 

Assistancetype Omfatter 

Administration Administration (enhedspris pr. assistance) 

Et assistanceforlab kan foruden den tilherende administration omfatte mere end en type 
assistance. 

Kompensationens sterrelse reguleres arligt i henhold til pkt. 4.3. 7 i Kontraktens Hovedkontrakt. 

5. Vilkar for dokumentation og udbetaling 
m.v. 

Transportministeriet udbetaler den maksimale arlige kompensation, jf. pkt. 4, som aconto beleb i 
forbindelse med den mlnedlige tilskudsudbetaling, idet hver udbetaling udger en tolvtedel af det 
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maksimale Arlige beleb. I december ferste og sidste Ar af Driftsperioden reguleres udbetalingen 
forholdsrruessigt til, hvor stor en del af maneden Kontrakten vedrerer, jf. pkt. 4. 

Arriva fremsender i januar af hvert Ar en opgerelse til Transportministeriet over omkostningeme i 
det foregaende Ar, opgjort pA antal assistancer afhver type specificeret under pkt. 3 ovenfor. 

Opgarelsen fungerer som dokumentation for omkostningerne. Arriva skal dog pA 
Transportministeriets forlangende fremsende dokumentation for opgerelsen inden for den af 
Transportministeriet fastsatte frist, jf. Kontraktens Bilag 11, pkt. 3.1. 

Transportministeriets eventuelle efterregulering af den aconto udbetalte kompensation sker i 
forbindelse med tilskudsudbetaling for den maned, hvor Transportministeriet har accepteret 
opgerelsen, 

6. Tid 

6.1. Ikrafttrreden 
Denne Tillregskontrakt 4 bar virkning fra underskrivelsestidspunktet. 

6.2. Opher 
Medmindre andet aftales skriftligt, opharer Tilleegskontrakt 4 samtidig med ophar af Kontrakten. 

7. 0vrige vilkar 

Kontrakten grelder pA i evrigt uamdrede vilkar. 

Neerveerende Tillregskontrakt 4 oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos henholdsvis Arriva 
og Transportministeriet. 
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Kebenhavn,den 

For Transportministeriet: 

Afdelingschef 

Rasmus Shermer 
Kontorchef 

2020 Kebenhavn, den2s-11-2020 2020 

For Arriva Danmark A/S: 

Marianne Bettger 
Adm. direkter 

Finansdirekter 

Kebenhavn, den25·11-2020 2020 

For Arriva Tog A/S: 

Adm. direkter 

Bestyrelsesfonnand 




