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Svar på klage på tildelingsbeslutning på Trafikkpakke 1 Sør

Innledning

Det vises til klage fra SJ Norge AS (SJ) datert 29. oktober 2018. Jernbanedirektoratet (direktoratet)
kan ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge, eller at konkurransen for øvrig er beheftet med
feil.

SJ fremsetter en rekke anførsler i klagen. De fleste av disse er behandlet nærmere i de følgende
underpunktene. Enkelte av anførslene fremgår kun i innledningen til klagen. Direktoratet vil derfor
behandle disse anførslene innledningsvis, altså før direktoratet kommenterer anførslene i den
rekkefølgen de er fremsatt.

SJ anfører at direktoratet ikke har fanget opp de reelle kvalitetsforskjellene mellom de ulike tilbudene.
Dette er ikke riktig. I siste del av konkurransen sto vi igjen med de tre sterkeste tilbudene. De tre
tilbyderne har betydelig erfaring med levering av togtjenester. Det at tilbudene – etter to
forhandlingsrunder – kvalitetsmessig skårer relativt likt, er etter direktoratets syn ikke påfallende eller
på noen måte i strid med regelverket.

Videre har SJ gitt uttrykk for at konkurransen «oppleves» som en ren priskonkurranse. Heller ikke dette
er riktig. Direktoratet har foretatt svært grundige vurderinger av kvaliteten i tilbudene. Før nedvalg av
tilbud ble gjort, hadde direktoratet to ulike team som evaluerte kvaliteten i tilbudene uavhengig av
hverandre, før de samordnet seg til et felles kvalitetsresultat. Etter nedvalget var det ett team som
evaluerte kvaliteten. Gjennom hele konkurransen har pris og kvalitet blitt evaluert uavhengig av
hverandre. Pristeamet har således ikke kjent til de vurderingene som kvalitetsteamet har foretatt, og
kvalitetsteamet har ikke kjent til de vurderingene pristeamet har foretatt. Først mot slutten av
evalueringsperioden ble en mindre gruppe fra de ulike teamene gjort oppmerksomme på hverandres
vurderinger. Det er ikke uvanlig eller påfallende at pris blir utslagsgivende i konkurranser hvor kvalitet
er vektet tyngre enn pris.

SJ Norge AS c/o Advokatfirmaet Haavind AS
Bygdøy allé 2
0257 OSLO

Dato: 13.11.2018

Saksref.: 201701699-122

Deres ref.:

Sider: 6

Att: Christer Mikael Fritzson
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Til klagers anførsel om manglende begrunnelse 

I klagen anføres det at direktoratet ikke har begrunnet tildelingsbeslutningen tilstrekkelig i henhold til 

reglene som gjelder for konkurransen. Direktoratet er uenig i at begrunnelsen er mangelfull. Samtlige 

leverandører har fått en detaljert oversikt over uttellingen under de ulike vurderingstemaene. Etter 

direktoratets syn tilfredsstiller dette kravene til begrunnelse. 

 

I klagen anføres det i denne sammenheng at kravene til begrunnelse er skjerpet som følge av at det 

er stor prisforskjell mellom Go-Aheads tilbud og de øvrige tilbudene, og at dokumentene SJ har mottatt 

har vært svært mye sladdet. Det er helt alminnelig at prisene spriker i konkurranser hvor kontraktene 

strekker seg over lang tid og hvor beløpene er betydelige. For øvrig mener direktoratet 

begrunnelsesplikten i dette tilfellet er overholdt. 

 

Når det gjelder anførselen knyttet til innsyn, viser direktoratet til at det er gitt innsyn i Go-Aheads tilbud 

så langt offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2, tillater. Det er kun opplysninger 

som er å anse som forretningshemmeligheter som er sladdet. Direktoratet har plikt til ikke å utlevere 

taushetsbelagte opplysninger om drifts- eller forretningsforhold. Direktoratet har således ikke et valg 

med hensyn til om det skal gis innsyn i disse opplysningene. 

 

Direktoratet viser også til at det i vurderingen av hvilke opplysninger det skal gis innsyn i, må tas 

hensyn til konkurransesituasjonen i markedet. Konkurransen som nærværende sak gjelder, er første 

konkurranse i en rekke konkurranser om persontransport på jernbanen som vil bli gjennomført i nær 

fremtid. Dette påvirker vurderingen av hvilke opplysninger som er å anse som 

forretningshemmeligheter. 

 

Det er videre anført at direktoratet ikke vil «gjøre tilgjengelig hvilke poeng tilbyderne har fått på de 

forskjellige underkriteriene på kvalifikasjonskriteriene». I innledningen til klagen er det imidlertid vist 

til at direktoratet har avslått å legge frem en oversikt over hvilke poeng tilbyderne har fått på 

underkriteriene på de ulike kvalitetskriteriene. Slik direktoratet forstår klagen, er det tallkarakterene 

på temanivå som etterspørres. Jernbanedirektoratet viser til at det ikke er et krav etter 

anskaffelsesregelverket at denne typen opplysninger skal gis, hvilket heller ikke synes å være anført 

av SJ. SJs opprinnelige innsynskrav ble fremmet før kontrakten med Go-Ahead ble signert. Direktoratet 

har på eget initiativ vurdert om det – etter at kontrakten er signert – skal gis ytterligere innsyn i interne 

vurderinger. Direktoratet har på nytt vurdert hensynet til meroffentlighet, og kommet til at det nå kan 

gis innsyn i tallkarakterer på temanivå, jf. offentleglova § 11. Se vedlegg til dette brevet for 

tallkarakterene. 

 

I klagen anføres det videre at det er flere punkt som har skapt usikkerhet. For det første er det vist til 

at det i tildelingsbeslutningen er opplyst at det er benyttet en seksdelt skala, mens det i 

konkurransegrunnlaget var opplyst at det skulle brukes en skala fra 0 til 10. 

 

Det er ikke riktig at det er benyttet en seksdelt skala i evalueringen. Evalueringen er gjennomført i tråd 

med de anvisninger som var gitt i konkurransegrunnlaget. Tilbakemeldingene som ble gitt i 

tildelingsbeslutningen er imidlertid gradert i seks ulike tilbakemeldinger. Direktoratet kan derfor ikke 

se at dette er et forhold som kan ha skapt usikkerhet, slik SJ anfører. 
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SJ anfører videre at det fremstår som om Go-Ahead har operert med vesentlig lavere kostnader enn 

SJ, og at det derfor er vanskelig å forstå hvordan dette kan harmonere med at Go-Ahead er vurdert 

tilnærmet likt på kvalitet. Etter direktoratets syn kan det diskuteres om Go-Ahead opererer med 

vesentlig lavere kostnader. Uansett kan ikke direktoratet se at det er noe påfallende med dette. Det 

er riktignok slik at det ofte er en korrelasjon mellom pris og kvalitet, men slett ikke alltid. At ulike 

leverandører leverer tilnærmet lik kvalitet til ulik pris er ikke uvanlig i offentlige konkurranser. 

Direktoratet presiserer igjen at det har blitt foretatt en svært grundig kvalitetsevaluering (uavhengig 

av prisevalueringene), og at direktoratet naturligvis har måttet forholde seg til tilbudt kvalitet i Go-

Aheads tilbud. Direktoratet har ikke adgang til å la kvalitetsevalueringen bli påvirket av prisprofilen i 

tilbudet. Videre understrekes det at de tre tilbyderne kvalitativt sett hadde veldig gode tilbud, og at 

samtlige har vist god evne til å tenke nytt og innovativt. 

 

Avslutningsvis i punkt 3 har SJ anført at det synes som om Go-Ahead opererer med en utnyttelsesgrad 

som ikke er forenlig med hensiktsmessig drift. Direktoratet kjenner seg ikke igjen i denne påstanden. 

Go-Aheads tilbud tilfredsstiller alle krav og bestemmelser i konkurransegrunnlaget, herunder kravene 

til utnyttelsesgrad og drift. Vi legger til at det fremstår som uklart for direktoratet hvordan SJ mener at 

slike forhold eventuelt skulle ha vært hensyntatt i kvalitetsvurderingen. I kontraktsoppfølgingen vil 

direktoratet følge opp at Go-Ahead oppfyller sine kontraktsforpliktelser. 

 

Til klagens punkt om unormalt lavt tilbud 

I klagen fremsettes det påstander om at tilbudet er unormalt lavt og at tildelingen av kontrakten har 

skjedd «selv om tilbudet er unormalt lavt». 

 

Innledningsvis bemerkes det at pris er et tildelingskriterium og at lav pris i utgangspunktet skal være 

en konkurransefordel. Videre er det ytterst sjeldent at tilbud avvises fordi de fremstår som unormalt 

lave. Videre viser direktoratet til at det, etter konkurransegrunnlaget, er en rett, men ingen plikt, til å 

avvise tilbud som er unormalt lave i forhold til ytelsen. Direktoratet foretok svært grundige vurderinger 

av tilbudene på dette punktet, herunder avklaringer med valgte leverandør. På bakgrunn av de 

vurderingene som ble foretatt, ble det konkludert med at det ikke var grunnlag for avvisning. Dersom 

det hadde vært grunnlag for avvisning, hadde det vært opp til direktoratets innkjøpsfaglige skjønn om 

denne adgangen skulle benyttes eller ikke. 

 

I dette punktet har SJ en bemerkning om at dersom direktoratet, ved avvisningsvurderingen, la til 

grunn det synet som Go-Ahead ga uttrykk for i sitt brev av 20. september 2018, så bygger 

avvisningsvurderingen på sviktende grunnlag. Til dette vil direktoratet bemerke at direktoratet foretok 

grundige vurderinger av disse spørsmålene. 

 

SJ anfører at «Oppdragsgiver har avvisningsrett der tilbyder har priset tilbudet på en måte som gjør 

det sannsynlig at tilbyder vil gå med et tap. I slike kontrakter er det sannsynlig at oppdragsgiver vil bli 

møtt av et stadig press om å få ekstra betaling fra leverandøren i avtaleperioden». Til dette vil 

direktoratet bemerke at kontrakten vil bli håndhevet slik at leverandøren kun vil få utbetalt tilbudt 

vederlag, og at tilleggsvederlag ikke vil bli utbetalt uten at leverandøren har krav på dette under 

kontrakten. 
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SJ har avslutningsvis gitt uttrykk for at SJ er usikker på hvordan direktoratet har vurdert den nære 

sammenhengen mellom kvalitet og billettinntekter. Go-Aheads tilbud er kvalitetsmessig meget godt. 

Herunder er planene for hvordan selskapet skal sørge for flere reisende og økte billettinntekter 

beskrevet på en god måte, blant annet kvalitetsforbedringer som tilbudsforbedringer med høyere 

frekvens i helgene på Jærbanen og etablering av totimersfrekvens på Sørlandsbanen. 

 

Til klagens punkt om påstander om forhandlinger med Go-Ahead i 
etterkant av endelig tilbud 

I klagen anføres det at direktoratet har gjennomført et forhandlingsmøte med Go-Ahead i etterkant av 

innlevering av endelig tilbud. Dette er ikke riktig. Ordet «forhandlingsmøte» er gjengitt i overskriften av 

dokumentet. Det fremkommer imidlertid av selve teksten i referatet at dette er et avklaringsmøte og 

ikke et forhandlingsmøte. Det vises til innledningen i dokumentet, hvor det fremgår at: 

 

«Eventuelle tilbudsforbedringer vil ikke bli hensyntatt.» 

 

Videre vises det til avslutningen av referatet hvor følgende fremkommer: 

 

«Jernbanedirektoratet presiserte at det på nåværende tidspunkt i konkurransen ikke vil 

forekomme forhandlinger eller endringer eller forbedringer i tilbudet. Det endelige tilbudet 

står fast, og det er det endelige tilbudet som Go-Ahead er bundet av. Formålet med 

nærværende prosess er kun å vurdere om økonomien i tilbudet møter kravene som er stilt i 

tilbudsforespørselen til sunn økonomi.» 

 

Det er derfor ikke riktig at dette var et forhandlingsmøte. Go-Ahead fikk ikke anledning til å forbedre 

tilbudet sitt. I avklaringsmøtene med Go-Ahead ble det kun foretatt avklaringer med hensyn til 

økonomien i tilbudet, og de beregningene som Go-Ahead hadde foretatt. 

 

Direktoratet understreker at Go-Ahead har bekreftet at de vedstår seg det endelige tilbudet. Det er på 

bakgrunn av Go-Aheads endelige tilbud at det er inngått kontrakt med direktoratet. Ingen av de 

opplysningene som fremkom i avklaringsmøtene er på noe vis inntatt i kontrakten. 

 

SJ har krevd dokumentasjon på at Go-Ahead ikke har forbedret tilbudet etter at endelig tilbud ble 

inngitt. SJ har tidligere fått oversendt dokumentasjon på at tilbudet ikke er forbedret. Vedlagt dette 

brevet følger også Vedlegg B-1 Prisliste fra Go-Aheads tilbud og utdrag fra kontrakten inngått mellom 

direktoratet og Go-Ahead. Som det fremkommer av dokumentasjonen, er ikke tilbudsprisen endret. 

 

Det er videre ikke riktig når SJ hevder at direktoratet har brutt sine interne retningslinjer. Det 

fremkommer helt klart i referat til SJ fra forhandlingsmøtet den 21. august 2018 at «Direktoratet 

forbeholder seg retten til å foreta avklaringer med leverandørene også på et senere tidspunkt.» 
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Til SJs oppsummerende punkt 

I oppsummeringen har SJ innledningsvis bedt direktoratet om å fremlegge informasjon «som kan 

underbygge at beslutningen om ikke å avvise Go-Ahead er riktig». Det er uklart for direktoratet hvilken 

informasjon SJ her sikter til, og hva SJ mener med «riktig». Som tidligere nevnt, er det oppdragsgivers 

innkjøpsfaglige skjønn som avgjør om en eventuell avvisningsadgang skal benyttes, forutsatt at et 

tilbud er unormalt lavt. SJ har i tillegg fått svar på sine innsynsbegjæringer på dette punktet tidligere. 

 

Videre har SJ bedt om at direktoratet fremlegger dokumentasjon på at Go-Ahead ikke har forbedret 

tilbudet sitt etter endelig tilbud. SJ har fått oversendt denne dokumentasjonen. Videre viser 

direktoratet til sine bekreftelser på at tilbudet ikke er endret. SJ har i denne sammenhengen bedt om 

at det fremlegges dokumenter som viser hvilke poeng selskapet hadde fått på kvalitetskriteriene før 

og etter forhandlingsmøte. Som tidligere nevnt, har ikke Go-Ahead endret sitt tilbud i etterkant av 

innlevering av tilbudet. Det er derfor kun foretatt én evaluering av Go-Aheads endelige tilbud. 

 

SJ har avslutningsvis anført at det er i strid med kravene til rettferdig konkurranse og prinsippet om 

gjennomsiktighet å inngå kontrakt før klagen er besvart. Dette er direktoratet uenig i. Det er kun et 

krav om at klagen skal behandles. Det er ikke et krav at klagesvaret skal ha kommet frem til klager 

før kontrakt inngås, se for eksempel Dragsten, Offentlige anskaffelser, side 693. Et slikt eventuelt 

krav vil uansett ikke kunne gjelde i tilfeller som dette, hvor klagen er sendt ti minutter før utløpet av 

karensfristen. Det kan naturligvis heller ikke være slik at enhver klage skal sperre for muligheten til å 

inngå kontrakt. I så tilfelle kunne tilbydere enkelt trenere kontraktsinngåelse ved stadig å sende inn 

nye klager. 

 

Før kontraktsigneringen foretok direktoratet en vurdering av klagen, og fant at den ikke inneholdt 

opplysninger som kunne tilsi at Go-Ahead skulle ha vært avvist eller at konkurransen skulle ha vært 

avlyst. På bakgrunn av dette valgte direktoratet å inngå kontrakt med Go-Ahead. 

 

Vedrørende innsynsbegjæringer 

SJ har i klagen vist til tidligere innsynsbegjæringer. Direktoratet har, i svarbrev 28. oktober 2018 til 

SJs innsynsbegjæringer, informert om klageadgangen etter forvaltningsloven § 28 flg. Direktoratet 

kan ikke se å ha mottatt én eller flere slike klager. Hvis SJ ønsker å fremme en klage, bes det om at 

SJ viser til hvilke dokumenter det klages på manglende innsyn i. For øvrig viser direktoratet til vedlagte 

dokument som det er gitt merinnsyn i. 
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Med vennlig hilsen 

Kirsti Lovise Slotsvik Aina Foss-Indrehus 

Jernbanedirektør Seksjonssjef Juridisk 

 

 

  

Vedlegg: Tallkarakterer gitt på temanivå - Trafikkpakke 1 Sør 

Vedlegg B-1 Prisliste fra tilbud. Vederlag signert kontrakt  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 



Snitt poeng 

vurdering 

(maks 10)

Snitt poeng 

vurdering 

(maks 10)

Snitt poeng 

vurdering 

(maks 10)

2.1
Leverandørens beskrivelse av hvordan arbeidet med videreutvikling av 

kundetilbudet blir gjennomført
7,75              2.1

Leverandørens beskrivelse av hvordan arbeidet med videreutvikling av 

kundetilbudet blir gjennomført
8,38              2.1

Leverandørens beskrivelse av hvordan arbeidet med videreutvikling av 

kundetilbudet blir gjennomført
8,38              

2.2
Leverandørens plan for kundenes tilgang til billetter og 

kundeinformasjon
7,75              2.2

Leverandørens plan for kundenes tilgang til billetter og 

kundeinformasjon
8,63              2.2

Leverandørens plan for kundenes tilgang til billetter og 

kundeinformasjon
8,63              

2.3 Leverandørens prosesser for punktlighet og reguaritet 8,00              2.3 Leverandørens prosesser for punktlighet og reguaritet 8,50              2.3 Leverandørens prosesser for punktlighet og reguaritet 8,50              

2.4
Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
7,50              2.4

Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
8,42              2.4

Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
8,17              

2.5
Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
8,75              2.5

Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
7,25              2.5

Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
8,25              

2.6
Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
8,40              2.6

Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
9,20              2.6

Leverandørens kundemøte, herunder Leverandørens tilgjengelighet 

for kunden
9,10              

3.1
Leverandørens løsning for hvordan togvedlikehold vil bli gjennomført 

for å sikre robust og effektiv trafikk
7,50              3.1

Leverandørens løsning for hvordan togvedlikehold vil bli gjennomført 

for å sikre robust og effektiv trafikk
8,00              3.1

Leverandørens løsning for hvordan togvedlikehold vil bli gjennomført 

for å sikre robust og effektiv trafikk
8,50              

3.2 Leverandørens løsning for profilering av togmateriellet 8,00              3.2 Leverandørens løsning for profilering av togmateriellet 8,00              3.2 Leverandørens løsning for profilering av togmateriellet 8,00              

3.3
Leverandørens løsning for vedlikehold som sikrer materiellets verdi og 

levetid
7,00              3.3

Leverandørens løsning for vedlikehold som sikrer materiellets verdi og 

levetid
7,50              3.3

Leverandørens løsning for vedlikehold som sikrer materiellets verdi og 

levetid
9,00              

4.1 Leverandørens plan for å skape en kundeorientert bedriftskultur 7,00              4.1 Leverandørens plan for å skape en kundeorientert bedriftskultur 9,00              4.1 Leverandørens plan for å skape en kundeorientert bedriftskultur 8,50              

4.2 Leverandørens plan for en kompetent og robust organisasjon 8,60              4.2 Leverandørens plan for en kompetent og robust organisasjon 8,90              4.2 Leverandørens plan for en kompetent og robust organisasjon 9,20              

4.3
Leverandørens plan for involvering av medarbeidere, leverandører, 

samarbeidsparter og interessentgrupper
9,00              4.3

Leverandørens plan for involvering av medarbeidere, leverandører, 

samarbeidsparter og interessentgrupper
9,00              4.3

Leverandørens plan for involvering av medarbeidere, leverandører, 

samarbeidsparter og interessentgrupper
9,00              

4.4 Leverandørens arbeid med sikkerhet og miljø 8,00              4.4 Leverandørens arbeid med sikkerhet og miljø 8,67              4.4 Leverandørens arbeid med sikkerhet og miljø 8,67              

4.5 Leverandørens resultatoppfølging og forbedringsaktiviteter 8,50              4.5 Leverandørens resultatoppfølging og forbedringsaktiviteter 9,00              4.5 Leverandørens resultatoppfølging og forbedringsaktiviteter 9,00              

4.6 Leverandørens mobiliseringsplan for forberedelse til trafikkstart 8,00              4.6 Leverandørens mobiliseringsplan for forberedelse til trafikkstart 8,25              4.6 Leverandørens mobiliseringsplan for forberedelse til trafikkstart 8,25              

Vurderingstema

Go-Ahead NSB Anbud AS SJ Norge AS

Vurderingstema Vurderingstema
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1  Avtalt fast vederlag
Avtalt fast vederlag er  oppgitt  i  henhold  til  «Vedlegg 5»  punkt  1 og prisjusteres  i henhold  til  «Vedlegg

Br  punkt  1.2.  Avtalt fast vederlag for Vederlagsårene 2027 og 2028  utbetales  kun ved

avtaleforlengelse etter «Avtalebestemmelseneu  punkt  5.

Alle  priser  oppgis i  1 000 kr.

 
otalt XvTa]: fast

  

Vederlagsår  tavanger  -  Oslo  5  tavanger  -  Egersund  elaug — Arendal ederlag for

rafikkpakken

267270» 129.998 96.941 27.614 254.553

3321—} 107.245 113.940 24.273 245.458
* 20—22'" 75.729 109.142 22.338 207.209
- 2023' 53.740 104.309  "  ‘36038 178.087

2024 36.081 99.908 19.727 155.716
2025 22.662 95.917 19.674 138.253
2025 10.038 95.458 19.799 125.295
2027 -13.376 88.341 19.536 94.501
Sum 422.116 803.957 172.999 1.399.071

2020 - 2027
"2025—'— 35.416 84.529 18.669 ”131.182.

"EE"— -52.861 78.592 18.491  /  -/ 44.222
*EEEWH 333.839 967.078 210.159 1.511.076

2020- 2029
7M‘” V_—"_ — ——— M « l/ ,, .

2  Timepriser

Timepriser  for andre  oppdrag,jan1far «Vedlegg B-  punkt  4, er  oppgitt  ifaste 2018-priser 0g

prisjusteres i henhold  til  «Vedlegg E!»  punkt  1.2.1.

Timeprisene under  gjelder  uansett  når på  døgnet  0g året oppdraget  skal utføres.

Kate on Valuta  Beløp

itéaäegisk/langsmtig  planlegging, timepris i henhold  til  punkt A  NOK -

Prøvekjøring.  timepris i henhold  til  punkt A  4.3.1 . NOK _

Instruktmgfisensor, pris  per  time  (A  10.6.1)  ,_.,_ NQÅ !
Praksisopplæring  og  kjørelærer,  ris per time (A  10.6.1) NOK -

Priser  for  lokomotivleie,  pris per  time (inkluderer lokomotiv,

drivstoff/energi, fører, reise  til og fra for fører)  (Vedlegg E-3 med NOK -

33999949 VFØEEEÅ ?KQDP-"H—SKAKQTEånäaEJLmW, .
Pris  for  dobbelt motorvognsen, pris  per Ume  (inkluderer
drivstoff/energi, fører, reise  til og fra for  fører] (Vedlegg E-3 med NOK —

tilhørende Vedlegg 4 Økonomisk kompensasjon)
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'fijiflipfii K JK”;x_—

1 Avtalt fast vederlag
Avtalt fast vederlag er oppgitt i henhold til «Vedlegg B» punkt 1 og prisjusteres  i  henhold til «Vedlegg
B» punkt 1.2. Avtalt fast vederlag for Vederlagsårene  2027  og 2028 utbetales kun ved
av‘taleforlengelse etter «Avtalebestemmelsene» punkt 5.

Alle priser oppgis i 1 000 kr.

otalt  Avtalt  fast
Vederlagsår tavanger -Oslo S (avenger  — Egersund  Nelaug—  Arendal  ederlag for

rafikkpakken

2020 129.998 96.941 27.614 254.553

2021 107.245 113.940 24.273 245.458

2022 75.729 109.142 22.338 207.209

2023 53.740 104.309 20.038 178.087

2024 36.081 99.908 19.727 155.716

2025 22.662 95.917 19.674 138.253

2026 10.038 95.458 19.799 125.295

2027 »13.376 88.341 19.536 94.501

Sum 422.116 803.957 172.999 1.399.071
2020  — 2027

2028 -35.416 84.529 18.669 67.782

2029 52.861 78.592 18.491 f,- . x

Sum 333.839 967.078 210.159 1.511.076
2020  -  2029

2 Timepriser

Timepriser for andre oppdrag, jamfør «Vedlegg B»  punkt  4, er oppgitt i faste 2018-priser 0g
prisjusteres  i  henhold til «Vedlegg Bw punkt 1.2.1.

Timeprisene under gjelder  uansett  når på døgnet 0g året oppdraget skal utføres.

Kate ori Valuta Bela”
Strategisk/Iangsiktig planlegging, timepris  i  henhold til punkt A NOK
1.6.1

Prøvekjørin , timepris i henhold til punkt A 4.3.1 NOK

Instruktør  o  sensor, pris pertime (A 10.6.1) NOK

Praksisopplænng o  kjørelærer. pris per time (A 10.6.1) NOK

Priser for lokomotivleie, pris pertime (inkluderer lokomotiv,

drivstoff/energi, fører. reise til og fra for fører) (Vedlegg E—3 med NOK

tilhørende Vedle  4  Økonomisk kompensasjon)

Pris for dobbelt motorvognsett, pris  per time (inkluderer

drivstoff/energi, fører. reise til og fra for fører) (Vedlegg E—3 med NOK
tilhørende Vedlegg 4 Økonomisk kompensasjon)

(,
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