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Punkt 1: Strategi for fremtidens udbud og kontraktstyring af bustrafik

14. oktober 2019

1. Strategi for fremtidens udbud og kontraktstyring af bustrafik
NT arbejder kontinuerligt med udbud af bustrafik og flextrafik. For så vidt angår togtrafik er denne
undtaget fra udbudspligten.
Størstedelen af NT’s kontraktportefølje af bustrafik skal udbydes de kommende år, og derfor er tidspunktet velvalgt til at genoverveje, hvad der skal være retningsgivende herfor. Dette gøres i form af en
strategi for fremtidens udbud og kontraktstyring for bustrafikken. For flextrafikken vil der senere blive
udarbejdet samme, hvor eventuelle potentialer mellem B/T-bustrafik og flextrafik vil blive belyst.
Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til ”Fremtidens udbud og kontaktstyring af bustrafik”. Strategien er udarbejdet med afsæt i en række input fra vores interessenter, som de bl.a. kom til
udtryk på de workshops, der blev afholdt i foråret i forbindelse med Forretningsplan 2025. Desuden
indgår mange års erfaringer med drift og udbud, ligesom NT løbende er i dialog med bl.a. operatører,
chauffører, ejere og øvrige trafikselskaber.
Strategien for fremtidens udbud og kontraktstyring er at opnå attraktive kontrakter, der tilgodeser dels
en høj driftskvalitet inden for en given økonomisk ramme, og dels hele NT’s værdikæde (kunder, operatører, chauffører og ejere). Strategien er baseret på et overordnet princip om gennemsigtighed samt
NT’s i forvejen vedtagne strategier om miljø og partnerskaber - I udbudsstrategien indgår følgende
hovedelementer:
 Åbning af markedet for både små og store operatører, herunder sammensætning af store og små
pakker ud fra geografiske sammenhænge, optimeret kørsel og driftsstabilitet
 Udbudskrav med fokus på en balance mellem kvalitet og økonomi, og herunder tildelingskriterier,
der vægter god kvalitet for kunder, tilgodeser miljø og klima samt en attraktiv pris
 En ansvarsfordeling mellem NT og operatørerne ud fra, hvor opgaven bedst løses samt en kontraktstyring, der lønner god kvalitet via en incitamentsmodel
 Sikring af grundvilkår for operatørernes ansatte
 NT vælger forskellige udbudsprocedurer efter størrelse og kompleksitet af udbuddet, og herunder
giver mulighed for forhandling, hvor det skønnes relevant. Samtidig sikres gennemsigtig for bydere,
herunder simple rammer for tilbudsafgivningen og en gennemskuelig tildelingsproces
 Kontrakter, der indeholder fleksibilitet og balance i det løbende kontraktforhold, og som samtidigt
er gennemskuelig i tilbudsøjemed
 En kontraktstyring, der har fokus på driftsopfølgning, med respekt for dialog og løbende driftsrapportering, og som desuden baserer sig på gensidigt forpligtende partnerskaber med de 4–5 operatører med flest køreplantimer samt operatører, som kan bibringe NT yderligere viden

 NT skal såvel som i udbuddets faser, som i den løbende drift, være inddragende og informerende
ud mod relevante eksterne parter som operatører, brancheorganisationer og øvrige trafikselskaber,
hvor der med fordel kan drages nytte af disses erfaringer
Det indstilles,
 at bestyrelsen godkender NT’s strategi for fremtidige udbud og kontraktstyring af bustrafik.
Bilag
Bilag 1, Fremtidens udbud og kontaktstyring af bustrafik.
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Fremtidens udbud og kontraktstyring
Bustrafik
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1. Indledning og afgrænsning
NT arbejder kontinuerligt med udbud af bustrafik og flextrafik. For så vidt angår togtrafikken er
denne undtagelsesvist ikke omfattet af en udbudspligt.
NT står de kommende år overfor udbud af størstedelen af kontraktporteføljen af bustrafik, og
det er derfor rettidigt at definere, hvad der skal være retningsgivende herfor. Dette gøres i form
af en strategi for fremtidens udbud og kontraktstyring for bustrafikken. For flextrafikken vil der
senere blive udarbejdet samme, hvor NT ligeledes vil belyse eventuelle potentialer mellem B/T
bustrafik og flextrafikken.
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1. Indledning og afgrænsning
NT’s nuværende kontraktportefølje:
Udbudsår
/Kontrakttype

2019

2020

2021

2022

2023

2024 og
senere

A-kontraktkørsel
Aalborg by

297.800 kpt
103 busser

X-busser

78.531 kpt
38 busser

Øvrige

13.349 kpt
4 busser

105.558 kpt
39 busser

D-kontraktkørsel

621 kpt
2 busser

1.130 kpt
2 busser

B/T-kontraktkørsel

43.582 kpt.
52 busser

Andel af den samlede
bustrafik i kpt

6,6 %

55,5 %

110.223 kpt.
32 busser
1.402 kpt
4 busser

92.391 kpt
38 busser
1.011 kpt
2 busser

1.514 kpt
3 busser

62.610 kpt
62 busser

22.798 kpt.
29 busser

32.774 kpt
35 busser

5.388 kpt
4 busser

7,4 %

15,3 %

3,9 %

11,4 %
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1. Indledning og afgrænsning

NT’s udbud af bustrafik skal baseres på overordnede principper om gennemsigtighed og det
løbende erfaringsgrundlag med det formål at opnå attraktive kontrakter, der tilgodeser:
•
•

en høj driftskvalitet inden for en given økonomisk ramme
NT’s værdikæde ud fra et helhedssyn
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Fremtidens udbud og kontraktstyring
NT’s fremtidige udbud og kontraktstyring skal sikre en
løbende, udviklende kvalitet. For at nå dette skal der
skabes en sammenhæng og synergi mellem de
skitserede tre faser.
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

Kontraktstyring

NT skal i alle faser være proaktive, således at de
kontinuerlige erfaringer viderebringes til den fase, hvor
der efterfølgende er mulighed for at handle på en
ønsket ændring og/eller forbedring.
NT skal i alle faser være inddragende og informerende
ud mod alle relevante parter – eksterne såvel som
interne.
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2. Forberedelse af udbud
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker at lægge vægt på følgende i forberedelse af udbud:
Kontraktstyring

-

dialog med entreprenører, brancheorganisationer og øvrige trafikselskaber, hvor der med fordel
kan drages nytte af disses erfaringer.

-

åbning af markedet for både små og store entreprenører.
-

Pakker sammensættes ud fra hensyn til geografiske sammenhænge, optimeret kørsel og
driftsstabilitet.
A-kontraktpakker sammensættes i store pakker (fx hovednettet, Aalborg by, X-busser).
B/T-kontraktpakker sammensættes i mindre pakker og tænkes sammen med flextrafik,
hvor det giver en øget effekt.
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2. Forberedelse af udbud
Udbuds- og kontraktkrav, der matcher det enkelte indkøb, med fokus på kvalitet, økonomi
og genudbud

Forberedelse af
udbud

-

kontrakter med fleksibilitet og balance i det løbende kontraktforhold og som er
gennemskuelige i tilbudsøjemed.

-

inddragelse af kundernes ønsker og efterspørgsler
- fx kundeklager som i NT25, hvor krav om klimaanlæg og flexareal blev indført.

-

bedst mulig implementering af NT’s grønne strategi
- på baggrund af dialog med ejerne og entreprenørerne.
- funktionskrav for drivmiddel, der åbner konkurrencen og indregnes i tilbudsevalueringen.
- kontraktlængder, der matcher entreprenørens investering og giver en fordelagtig pris.

-

stigende anvendelse af funktionskrav, hvor entreprenørens viden og ressourcer er afgørende.
- fx drivmiddel, kapacitet, indretning af flexareal, indvendig belysning.

-

fortsat anvendelse af direkte krav, hvor NT ønsker at definere løsningen
- fx udvendig bemaling, niveaufri forende, klimaanlæg, bussens alderskrav.

Udbudsprocessen

Kontraktstyring
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2. Forberedelse af udbud
Forberedelse af
udbud

-

grundvilkår for entreprenørens ansatte sikres.
- virksomhedsoverdragelsesloven og NT’s arbejdsklausul

-

ansvarsfordeling mellem NT og entreprenørerne ud fra hvor opgaven bedst løses.
- IT
- planlægning
- driftsovervågning
- vedligehold af fysisk infrastruktur
- etc.

-

fortsat arbejde med incitament i kontrakter – fx med inddragelse af incitament for antal passagerer.

Udbudsprocessen

Kontraktstyring
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3. Udbudsprocessen
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at selve udbudsprocessen er:
Kontraktstyring

-

udtrykt ved en udbudsprocedure, der giver mulighed for forhandling og dialog, når det er af værdi
for det enkelte indkøb. Der vil som udgangspunkt anvendes følgende procedurer:
-

udbud med forhandling for A-kontraktkørsel
offentlig udbud for B/T-kontraktkørsel
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3. Udbudsprocessen
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at selve udbudsprocessen er:
Kontraktstyring

-

gennemsigtig for tilbudsgivere – lige fra simple rammer for tilbudsafgivningen og til en
gennemskuelig tildelingsproces.
-

overskuelig udbudsportal
nemme blanketter til indsendelse af tilbud
god tid til tilbudsgivning
offentlighed omkring vindertilbuddenes pris
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3. Udbudsprocessen
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at selve udbudsprocessen er:
Kontraktstyring

-

understøttet af tildelingskriterier, hvor det mest fordelagtige tilbud vælges ud fra kriterier, der
lægger vægt på
- god kvalitet for kunder
- tilgodeser miljøet
- samtidig med at prisen er attraktiv.
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3. Udbudsprocessen
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT nuværende tildelingskriterier for tilbud på A-kontraktkørsel:
Kontraktstyring

Underkriterium

A-kontrakt (krav om diesel)

A- kontrakt (krav om biogas)

50 %

50 %

Pris
Kvalitet af drift

25 %

•
•
•

Tilbudt kvalitet ift. kunder 50 %
Arbejdsmiljø 25 %
Vedligeholdelse af busser 25 %

35 %

•
•
•

Tilbudt kvalitet ift. kunder 50 %
Arbejdsmiljø 25 %
Vedligeholdelse af busser 25 %

Miljø

15 %

•
•
•

Bussens emission 70 %
Bussens brændstofforbrug 15 %
Øvrige miljøforhold 15 %

5%

•
•

Bussens brændstofforbrug 70 %
Øvrige miljøforhold 30 %
• Miljøcertificering 60 %
• Idriftssættelse gasbusser 40 %

Kvalitet af
busmateriel

10 %

•
•

Alder af buspark 70 %
Bussens støjniveau 30 %

10 %

•
•

Alder af buspark 70 %
Bussens støjniveau 30 %
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3. Udbudsprocessen
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT nuværende tildelingskriterier for tilbud på B/T-kontraktkørsel:
Kontraktstyring

Underkriterium

vægtning

Pris

70 %

Kvalitet af drift

20 %

•
•
•

Tilbudt kvalitet ift. kunder 50 %
Arbejdsmiljø 25 %
Vedligeholdelse af busser 25 %

Miljø

5%

•
•

Bussens emission 80 %
Øvrige miljøforhold 20 %

Kvalitet af busmateriel

5%

•
•

Alder af buspark 75 %
Bussens støjniveau 25 %
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3. Udbudsprocessen
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at selve udbudsprocessen er:
Kontraktstyring

-

inddragende i forhold til NT’s bestyrelse, hvor det giver mening
-

bestyrelsen godkender kontrakt- og udbudsvilkår
bestyrelsen godkender valg af tilbud, herunder også optioner
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4. Kontraktstyring
Forberedelse af
udbud

Incitament

Kontrakt

Bod

Udbudsprocessen

Kontraktstyring
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4. Kontraktstyring
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at der opnås en kontraktstyring, der:
-

-

har fokus på driftsopfølgninger med respekt for dialog
- kvalitetskontroller
- regularitet, opfølgning på udgåede ture
- kundehenvendelser og klagesagsbehandling
- driftsmøder med relevante entreprenører
- kundetilfredshed
- pålogning af IT-udstyr
- indberetning til NT’s driftsmeldesystem
- NT’s Academy system

Kontraktstyring

Kontrakt

giver løbende kvalitative driftsrapporteringer med inddragelse af relevante analyser fra BI rapportering
- driftsrapporter, økonomisk overblik, trendanalyser
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4. Kontraktstyring
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at der opnås en kontraktstyring, der:
Kontraktstyring

-

baserer sig på gensidigt forpligtende partnerskaber med entreprenører
- fokus på partnerskab med de 4 – 5 vognmænd med flest køreplantimer
- fokus på udvalgte vognmænd, som kan bibringe NT med yderligere viden,
fx til håndtering af den grønne omstilling
- input fra entreprenørudvalgsmøder
- input fra servicebestyrelsen
- driftsgruppemøder med fokus på kvalitet/kompetence

Kontrakt
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4. Kontraktstyring
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at der opnås en kontraktstyring, der:
Kontraktstyring

-

lønner en god leveret kvalitet via incitamentsmodel
- NT’s nuværende model måler på kundetilfredshed og kundehenvendelser
(fra og med 25. udbud)
- En fremtidig model kunne inddrage passagerantal

Incitament
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4. Kontraktstyring
Forberedelse af
udbud

Udbudsprocessen

NT ønsker, at der opnås en kontraktstyring, der:
Kontraktstyring

-

sætter fokus på og håndterer kontraktbrud
- mangler ved busmateriel (fx rengøring, IT-udstyr og dataleverancer)
- krav til chauffører (fx uniform, uddannelse, certificering)
- forhold vedr. kørslens udførelse
- NT’s arbejdsklausul
- etc.
-

ved en proces, der afspejler overtrædelsens karakter
(dialog, hjælp til driftshåndtering, advarsler, ophævelser)

Bod
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2. Reklamer i/på tog, busser og flexvogne
På baggrund af henvendelser om reklamer på NT's busser og reklamer på infoskærme i busserne blev
det på sidste møde aftalt, at administrationen udarbejder en redegørelse for området, som forelægges
bestyrelsen til drøftelse.
Vedlagte notat redegør for omfanget af brugen af reklamer i NT’s regi, retningslinjer for brug af reklamer samt muligheden for at ændre i nuværende kontrakters retningslinjer for reklamer. I notatet er
der desuden draget relevante paralleller til de øvrige trafikselskabers anvendelse og retningslinjer.
Notatet udgør udgangspunktet for de videre drøftelser om emnet.
Det indstilles,
 at bestyrelsen drøfter omfang, retningslinjer mv. vedr. reklamer i/på NT’s tog, busser og flexvogne.
Bilag
Bilag 2, Notat om reklamer i/på NT’s tog, busser og flexvogne
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NOTAT
Oprettet: 30. september 2019
Senest revideret: 14/10/19
Ref.: Anne Kielgast Andersen
Modtager: NT’s bestyrelse

Reklamer i/på busser NT’s tog, busser og flexvogne – anvendelse, rammer og kontraktgrundlag

Nærværende notat afdækker dels omfanget af brugen af reklamer i NT’s regi, retningslinjer for denne brug
samt muligheden for at ændre i nuværende kontrakters retningslinje. Der drages desuden relevante paralleller til de øvrige trafikselskabers anvendelse og retningslinjer.
Reklamer på/i busser
Omfang og ansvarsfordeling
Reklamer på/i NT’s busser er alene en mulighed i NT’s A-kontraktkørsel.
For NT’s udbud til og med 24.1 udbud gør følgende sig gældende for omfanget og ansvarsfordelingen vedr.
reklamepladser:
Reklametype/
part

Hængeskilte

Infoskærme

Gratisaviser

Entreprenøren

1/3 af
pladsen

2/3 af pladsen – NT
skal godkende
entreprenørens
aftale med virksomheder/mediehuse
samt hvis entreprenøren videresælger
reklamepladsen
1/3 til NT information

Max to pr. bus
– aftale herom skal godkendes af NT

NT

2/3 af
pladsen

Udvendig
(bussens bagende helfoliering)
Bybusser: 50 % af
pladsen
Regionale busser: kun
i stærkt begrænset
omfang og kun efter
aftale med NT.

Udvendig
(sidereklamer)
Sidereklamer og
hæk på bagsmæk kan frit
benyttes af
entreprenøren.

Udvendig
(hel/delvis helfoliering)
Bybusser og regionale
busser: kun i stærkt
begrænset omfang og
kun efter aftale med
NT.

Bybusser: 50 % af
pladsen

Særligt for X-busser gælder det, at NT disponerer over al indvendig som udvendig reklameplads, og at alle
indtægter forbundet hermed tilfalder NT.
NT stiller et krav om, at der skal ske godkendelse af entreprenørens videresalg til mediehuse og lign. Denne
godkendelse har til formål at sikre, at NT har eller får den fornødne kontakt til det pågældende mediehus,
og som en del heraf blandt andet kan informere om retningslinjer for brugen mv.
Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg

Tlf.: +45 9934 1111
info@NTmail.dk
NordjyllandsTrafikselskab.dk
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Ovenstående krav for udbud til og med 24.1 udbud gælder for ca. 85 % af NT’s bustrafik set i forhold til
køreplantimer. Ca. 62 % heraf vil være omfattet af udbuddene i 2019 og 2020 og dermed de rammer for
reklamepladser, der er gældende for NT’s 25. udbud, og som er beskrevet i det efterfølgende.
NT’s seneste udbud, det 25. udbud, udgør ca. 15 % af NT’s samlede bustrafik set i forhold til køreplantimer.
Der blev i forbindelse med udbuddet indført en række ændringer i omfanget og ansvarsfordelingen for
reklamepladserne på infoskærme og den udvendige reklame. Følgende gør sig nu gældende:
Reklametype/
part

Hængeskilte

Infoskærme

Gratisaviser

Entreprenøren

1/3 af
pladsen

1/3 af pladsen – NT
skal godkende
entreprenørens
aftale med virksomheder/mediehuse
samt hvis entreprenøren videresælger
reklamepladsen

Max to pr. bus
– aftale herom skal godkendes af NT

NT

Kommune
/region

2/3 af
pladsen

1/3 til NT information

Udvendig
(bussens bagende helfoliering)
Reklamer i op til 40
uger pr. år – entreprenørens videresalg
til mediehuse og lign.
kræver NT’s godkendelse

Reklamer i op til 12
uger pr. år. (kan
sælges til entreprenøren)

Udvendig
(sidereklamer)
Regionale busser: ingen.
Bybusser: op til
40 uger pr. år –
entreprenørens
videresalg til
mediehuse og
lign. kræver
NT’s godkendelse.
Regionale busser: NT har fuld
disposition.
Bybusser: op til
12 uger pr. år.

Udvendig
(hel/delvis helfoliering)
Regionale busser:
ingen.
Bybusser: op til 6
busser årligt.

NT kan vælge at
foliere busserne helt
eller delvist til reklameformål eller generelle almengyldige
formål i kontraktperioden.

1/3 af pladsen til
information fra
kommuner/regioner

Det kan bemærkes, at NT fra næste udbud har en forventning om at ændre i fordelingen af den udvendige
reklameplads med den følge, at NT får flere ugers reklameplads på bussens bagende (26 uger) mod færre
ugers reklameplads for sidereklamer (8 uger).
Retningslinjer
Før NT’s 25. udbud af bustrafik var kravet til udvendige reklamerne på busserne alene en overholdelse af
dansk/international reklamekodeks, hvilket generelt set medfører, at reklamer skal efterkomme bestemte
overordnede hensyn i deres indhold og udformning samt skal iagttage en række skærpede krav overfor
bestemte grupper af personer, fx børn/unge, religiøse grupper mv. Eksempelvis følger det af ICC Reklamekodeks, at reklamer ikke må være diskriminerende med hensyn til race, køn, religion, alder eller nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske overbevisning, og at reklamer rettet mod børn og unge
ikke må udnytte børn og unges manglende erfaring eller godtroenhed og ikke må anspore til potentielt
farlig aktivitet eller adfærd. De pågældende reklamekodeks anvendes ofte til fortolkning af markedsføringslovens begreb ”god markedsføringsskik”.
Herudover har udbudsvilkårene løbende indeholdt en generel forpligtelse til at udføre kørslen i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvorfor der også gælder et krav om, at reklamer skal overholde markedsføringsloven, tobakslovgivningen, spillelovgivningen, lægemiddellovgivningen mv.
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Fra og med 25. udbud af bustrafik er retningslinjerne skærpet, således at udvendige reklamer på busser
også skal overholde kommunalretlige principper om neutralitet og saglighed, herunder må der ikke annonceres for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser samt politiske partier og bevægelser, herunder valgte medlemmer eller opstillede kandidater. De indvendige reklamer skal fortsat alene
overholde dansk/international reklamekodeks og dansk lovgivning i øvrigt.
De øvrige trafikselskabers retningslinjer
De øvrige trafikselskaber stiller på samme vis som NT krav om, at dansk/international reklamekodeks skal
følges, lige såvel som at øvrig dansk lovgivning skal overholdes.
Movia, Fynbus og Midttrafik stiller desuden krav om, at forbrugerombudsmandens vejledninger og udtalelse finder anvendelse, og har ydermere valgt at begrænse brugen i forhold til bestemte typer af reklamer. Af
sidstnævnte kan det efterfølgende nævnes.
Fynbus accepterer ikke forekomst af pornografi, propaganda samt reklame af polemisk art. Fynbus tillader
reklamer for et enkelt parti eller organisation, dog må denne form for reklame ikke udgøre mere end 25 %
af reklamepladser i maksimum to uger ad gangen.
Movia tillader hverken direkte eller indirekte reklamere for religiøse anskuelser eller bevægelser og ej heller for produkter udbudt af sådanne. Herudover er der krav om, at reklamer skal respektere Movias forretningsmæssige/politiske interesser og kundehensyn. Sidstnævnte sker efter Movias skøn, hvilket må formodes at kræve en del ressourcer på både at opretholde en ensrettet skønsudøvelse samt at sikre en generel
kontrol af alle bussers reklamer.
Movia kræver en forhåndsgodkendelse af reklamer med bestemt indhold (religion, køn mv.)1 og tilbyder for
øvrige reklamer en forhåndsgodkendelse. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at Movia har indført en
mulighed for at opsige retten til brug af reklamer modsat at entreprenøren kompenseres (10.000-20.000 kr.
pr. bus årligt). Det er dog en betingelse for udnyttelse af kompensationen, at entreprenøren kan dokumentere en egentlig indtjening på opsigelsestidspunktet.
Muligheder for at ændre i nuværende kontraktkrav vedr. anvendelse af reklamer
NT vil naturligvis i de løbende kontraktforhold kunne indføre ændrede retningslinjer og krav for reklamer
på/i busser. For de eksisterende kontrakter er der ikke indført en mulighed for løbende at ændre i hvilke
reklamer, der tillades på busserne. Hvis NT derfor ønsker sådanne ændringer, vil det som udgangspunkt
betragtes som en forringelse af kontraktens vilkår til ulempe for entreprenøren. NT må i sådanne tilfælde
indgå i en forhandling med entreprenøren, hvor det vil være afgørende at få fastlagt den negative konsekvens som følge af ændringen, dvs. den kontraktlige forringede værdi.
Økonomiske aspekter
Entreprenørens indtægtsgrundlag i forbindelse med brugen af reklamer på/i busser fremgår ikke som en
del af deres tilbudsgivning, og NT har heller ikke på anden vis lavet aftale med entreprenørerne om, at disse
Folketingets ombudsmand har tidligere udtalt sig i en sag, hvor Movia nægtede en reklame med et religiøst budskab. Konklusionen herfra blev dog, at Movias beslutning skulle betragtes som et kontraktuelt anliggende, og der blev ikke fundet anledning til at
kritisere Movias skøn om at nægte reklamen.
1
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oplysninger udleveres til NT. Det har løbende været NT’s erfaring, at entreprenørerne generelt ikke ønsker
at være konkrete omkring disse oplysninger, da det for dem udgør et indtægtsgrundlag og dermed er en del
af deres tilbudsgivning. Af den grund er det ikke muligt at komme værdien af reklamepladserne nærmere.
For X-busserne, hvor NT har fuld disposition over den udvendige reklameplads, kan det dog nævnes, at der
er lavet aftale om salg af reklamepladser med Adibus. Denne aftale giver Adibus retten til at sælger reklamepladsen på bagenden af busserne, mod at NT modtager 50 % af indtægterne. Dette sker naturligvis inden for de retningslinjer, som gælder for brugen af reklamer, jf. ovenfor beskrevne. I 2018 beløb dette sig
for 80 busser til en samlet indtægt på ca. 300.000 kr.
Reklamer på/i flexvogne
Omfang, ansvarsfordeling og retningslinjer for reklamer på/i NT’s flexvogne er ikke særligt beskrevet i kontrakterne, der indgås mellem NT og vognmændene. Dog gælder samme princip om, at reklamer skal overholde dansk lovgivning (markedsføringsloven, tobakslovgivning mv.), da kørslen er betinget af en generel
overholdelse af dansk lovgivning.
Reklamer på/i tog
Omfang og ansvarsfordeling
For omfang af reklamer på/i tog gælder følgende, jf. kontrakten mellem NT og Nordjyske Jernbaner:
Reklametype/
part
Entreprenøren

Infoskærme

Gulvreklamer

70 % til disposition

Kan anvendes

NT

30 % til disposition

Udvendig (helfoliering)
-

Helfoliering er en mulighed, men skal godkendes af NT.
Der er en administrativ begrænsning på antallet af helfolieringer
Kan alene udgøre reklame for NT’s egne produkter eller generelle almengyldige formål (turistmål, bibliotek mv.).

Retningslinjer
Al ovenstående reklame skal overholde dansk/international reklamekodeks, dansk lovgivning (fx markedsføringsloven, tobakslovgivningen) og forbrugerombudsmandens vejledninger. For udvendige reklamer er
der for helfoliering desuden stillet krav om, at reklamerne skal overholde de kommunalretlige principper
om neutralitet og saglighed, herunder at der ikke må annonceres for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser samt politiske partier og bevægelser, herunder valgte medlemmer eller opstillede kandidater.
Det gælder desuden, at al reklame skal godkendes af NT og koordineres i forhold til planlagte NT reklameaktiviteter.
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3. Meddelelser
Der vil på mødet blive orienteret om:
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4. Eventuelt
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5. Kommende sager
Næste møde afholdes den 3. december 2019, kl. 10.00 – 16.00. Følgende punkter er foreløbig på
dagsorden:
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