
Bilag 1: Udbetaling af kompensation  
Betaling til  Arriva for opgaver udført fra januar 2015 til  og med  juni  2019  

Arriva skal modtage  kr. (PL-2019) f or Arrivas omkostninger i forbindelse  med de  mellem  
Banedanmark  og Arriva aftalte leverancer, som Arriva har udført i perioden fra  januar 2015 til og med  
juni  2019 i  forbindelse med udrulning af ERTMS på fjernbanen i henhold til Back-to-Back-aftalen mel
lem Arriva og Banedanmark om principperne  for samarbejdet om gennemførelsen af Signalprogrammet  
(underskrevet  den 23. maj 2018 af  Banedanmark og den 4. juli af Arriva) (”Back-to-Back-aftalen”) inkl.  
addendums og Aftale om  afsavnsgodtgørelse.  

Kompensationen er fastsat efter enighed  mellem Arriva og Banedanmark i Back-to-Back-aftalen.  

Ovenstående beløb  er excl.  Rentegodtgørelse.  Arriva opgør rentegodtgørelsesbeløbet straks efter under
skrivelse af Tillægskontrakt  23  og fremsender til Banedanmark.   

Betaling inkl. rentegodtgørelse  til Arriva foretages af Banedanmark senest  30 dage efter indgåelsen af  
Tillægskontrakt 23.  

Betaling til  Arriva for opgaver udført fra og med  juli  2019  

Arriva skal  modtage  kr. (PL-2019) for Arrivas omkostninger i forbindelse med  de  mellem  
Banedanmark  og Arriva aftalte leverancer, som Arriva udfører i perioden fra og med  juli  2019 i f orbin
delse  med udrulning af ERTMS på fjernbanen i henhold til Back-to-Back-aftalen inkl. de  addendums og 
Aftale om afsavnsgodtgørelse,  som er indgået på tidspunkt  for underskrivelse  af Tillægskontrakt 23.  

Kompensationen er fastsat efter enighed  mellem Arriva og Banedanmark i Back-to-Back-aftalen.  

Kompensationen skal ikke være genstand  for nogen regulering eller nogen form for  modregning, som  
ikke  er aftalt gennem  ændringsordreprocessen.  

Kompensationen reguleres årligt som aftalt mellem  Banedanmark og Arriva i Back-to-Back-aftalen med  
stigningen i BYG42-indekset.  

Arriva fakturerer Banedanmark kvartalsvist, idet tredje og fjerde kvartal 2019 udbetales samlet i første  
kvartal 2020. Fakturagodkendelsesprocessen er beskrevet i Back-to-Back-aftalen.  Betalingsfristen er 30 
kalenderdage  efter fremsendelse af godkendt faktura.  
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