Bilag 1: Udbetaling af kompensation til DSB
Betaling til DSB for opgaver udført i perioden fra 2012 til og med april 2019
DSB skal modtage 148.090.658 kr. (PL-2019) for DSB’s omkostninger i forbindelse med de mellem
Banedanmark og DSB aftalte leverancer, som DSB har udført i perioden 2012 til og med april 2019 i
forbindelse med udrulning af nyt signal- og togkontrolsystem (ERTMS) på fjernbanen i henhold til
aftale mellem DSB og Banedanmark om principperne for samarbejdet om gennemførelsen af
Signalprogrammet af 4. december 2015 (”Principaftalen”).
Kompensationen er fastsat efter enighed mellem DSB og Banedanmark.
Betaling til DSB foretages af Banedanmark senest 30 dage efter indgåelsen af Tillægskontrakt 25.
Betaling til DSB for opgaver udført i perioden maj 2019 og frem
Kompensation til DSB for DSB’s omkostninger i forbindelse med de mellem Banedanmark og DSB
aftalte leverancer, som DSB har udført i perioden fra og med maj 2019 i forbindelse med udrulning af
nyt signal- og togkontrolsystem (ERTMS) på fjernbanen i henhold til Principaftalen er fastsat efter
enighed mellem DSB og Banedanmark og fremgår af Tabel 1.
Kompensationen til DSB er opregnet med BYG42-indekset og periodiseret som gengivet i Tabel 1:
Tabel 1: Periodiseret kompensation (afrundede beløb)
BYG 42, PL2019.
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Kompensationen er fast og skal således ikke være genstand for nogen automatisk regulering eller nogen
form for modregning.
DSB bærer risikoen for, at timeforbruget overstiger det estimerede timeantal og dermed den afsatte
samlede kontraktsum. Omvendt modtager DSB mindre i kompensation, såfremt DSB anvender et
mindre timeforbrug end estimeret. DSB har således ikke automatisk krav på at få udbetalt den fulde
kompensation, som angivet i Tabel 1.
Kompensationen reguleres årligt som aftalt mellem Banedanmark og DSB i Principaftalen med
stigningen i BYG42-indekset.
Den årlige betaling, som fremgår af Tabel 1, udbetales af Banedanmark i 12 delrater hver den 21. i
måneden. Hvis den 21. falder på en lørdag, søndag eller helligdag, falder udbetalingen til DSB første
efterfølgende hverdag.

