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01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 16. september 2021 
 

Dagsorden og meddelelser: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formandskabet  

3. Meddelelser fra direktionen  

Sager til beslutning:   

4. Godkendelse af Takst 2022. LUKKET PUNKT  

Sagen vedrører forslag til takster for 2022, der skal besluttes hos alle parter i DOT, dvs. DSB, 
Metroselskabet og Movia. Oktober 2021 sker en samlet udmelding herom i regi af DOT. 

5. Godkendelse af finansiering af program for implementering af cloudløsninger via Movias om-
stillingspulje (restudmøntning)  

6. Godkendelse af nyt kontraktformat 

7. Godkendelse af mandat til at Movia kan indgå aftale med Københavns Kommune om buster-
minal ved Dybbølsbro  

Sager til orientering/drøftelse: 

8. Orientering om test af muligt nyt design til lokaltogene  

9. Orientering om status på Movias økonomiske politik  

10. Orientering om +Way på linje 500S  

11. Orientering om Nyt Ringnet 

12. Orientering om Movias APV, sygefravær og personaleomsætning mv.  

13. Evt. 
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05 Godkendelse af finansiering af program for implementering af cloudløsninger via Movias 
omstillingspulje (restudmøntning) 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• Beslutter udmøntning af 0,9 mio. kr. fra omstillingspuljen i 2021 til implementering af cloud-
løsninger. 

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Det indstilles, at 0,9 mio. kr. i omstillingspuljen udmøntes til implementering af cloud-løsninger i Movia, 
der på sigt vil medføre en besparelse som følge af et mindre reinvesteringsbehov i Movias egne it-
installationer.  

Omstillingspuljen skal bruges til at finansiere projekter, der kan effektivisere Movias drift eller omstille 
virksomheden til nye forretningsområder.  

Cloud er fællesbetegnelsen for leverancemodeller af it-løsninger og -services, hvor systemdriften lig-
ger hos eksterne leverandører, og hvor medarbejderne tilgår systemerne over internettet via standar-
diserede snitflader. Der kan være tale om hele systemer leveret som en service (f.eks. et lønsystem) 
eller it-infrastruktur (servere, databaser m.v.) som Movia selv kan bygge systemer på. Ansvar for inve-
stering i og drift af den underliggende teknologi påhviler leverandøren. Movia betaler for det faktiske 
ressourceforbrug fremfor at investere i eget datacenter.  

Fordelene ved cloudløsninger er, at ressourcer kan anskaffes og skaleres efter behov, modsat traditi-
onelle it-investeringer, der kræver langsigtet planlægning og kun langsomt tilpasses de reelle forret-
ningsbehov. Herudover går flere leverandører over til alene at tilbyde cloud-løsninger, hvilket betyder 
at Movia skal tilpasse sine kompetencer til at kunne arbejde med cloud-løsninger. Senest har fx TDC 
opsagt de fysiske ISDN-linjer, som Movia i dag bruger til callcentre mv. Fremdeles skal callcenteret 
understøttes af cloudbaserede løsninger.  

Movias administration har derfor udarbejdet en handlingsplan for virksomhedens cloudanvendelse. På 
den baggrund er det et mål at opbygge Movias evne til at levere it-løsninger hurtigere og mere effek-
tivt, samt at kunne håndtere og drage nytte af den generelle teknologiske udvikling, der fremadrettet i 
overvejende grad kun vil blive udbudt som cloudløsninger. Heri indgår skyldigt hensyntagen til per-
sondatasikkerhed og overholdelse af EU-regulering, herunder sikring af at personoplysninger ikke 
lagres i tredjelande.  
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Implementering af handlingsplanen medfører en række ekstraordinære omkostninger til omstilling af 
eksisterende it-systemer samt opbygning af et fundament for cloudløsninger. De ekstraordinære om-
kostninger foreslås dækket af omstillingspuljen. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Jf. Movias økonomiske politik er der i budgettet for 2021 en omstillingspulje på 3,7 mio. Bestyrelsen 
besluttede i juni 2021 at udmønte de 2,8 mio. kr. til et flerårigt forsøg med digitale passagerindmeldin-
ger.  

Med forslaget om udmøntning af 0,9 mio.kr til forberedelse af cloud løsninger er omstillingspuljen i 
budget 2021 fuldt udmøntet. 

Omstillingspuljen har eksisteret siden 2016 og skal bruges til at finansiere projekter, der kan effektivi-
sere Movias drift eller omstille virksomheden til nye forretningsområder.  

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 

 

Kommunikation: 
Ingen særskilt kommunikation. 

 

Bilag: 
Ingen.  
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06 Godkendelse af nyt kontraktformat i Movia 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender nedenstående principper for Movias kontrakter om almindelig 
rutekørsel:  

• Tildelingskriteriet ved kommende udbud ændres til ”laveste pris” med mulighed for at inddrage 
supplerende kvalitative elementer i tildelingen.  

• Standardkontraktlængden for emissionsfri enheder ændres til op til 14 år (6 garanterede år 
samt op til fire 2-årige optioner på forlængelse).  

• De nuværende rammer og kompensationsmodeller for ændring af produktionsomfang (timer) 
og busantal i kontrakterne fastholdes. 

• Administrationens opfølgning på såvel nuværende som kommende kontrakter så vidt muligt 
baseres på data med opfølgningen på operatørernes driftsomfang (servicegrad) i nye kontrak-
ter som et første skridt. 

• Movias kontraktkrav til operatørerne skal så vidt muligt udformes som funktionskrav, og skal 
hvor det er muligt som hovedregel baseres på gældende love og standarder. 

Beslutning: 
 

Sagsfremstilling: 

Det følger af Movias vedtægter § 23, nr. 6, at bestyrelsen træffer beslutning om Movias udbudsstrate-
gier.  

Administrationen har, som præsenteret ved temadrøftelsen på bestyrelsesmødet 27. maj 2021, gen-
nemgået Movias kontrakt- og udbudsmateriale for almindelig rutekørsel (A-kontrakter) med henblik på 
at modernisere og forenkle materialet.  

På baggrund af analyser af markedet og incitamentsstrukturer foreslås der ændringer i tildelingskrite-
rier og kontraktlængder, fastholdelse af muligheder for at ændre produktionsomfang undervejs i kon-
traktperioderne med mindre justeringer for så vidt angår emissionsfri enheder, samt stadfæstelse af de 
overordnede principper for Movias formulering af kontraktkrav til operatørerne.   

De enkelte områder er kortfattet belyst nedenfor. Administrationens indstilling til moderniseret og æn-
dret udbudsmateriale og kontraktgrundlag er suppleret med et baggrundsnotat, som behandles på 
lukket bilag, hvori administrationens overvejelser i forbindelse med indstillingerne uddybes, ligesom 
der gives en orientering om øvrige tiltag. Desuden vedlægges et høringsbilag, hvor hovedpointerne fra 
administrationens dialogproces med relevante parter om ændringerne opsummeres.  

Tildelingskriterie foreslås ændret fra bedste forhold mellem pris og kvalitet til laveste pris 

Det foreslås, at der fremdeles tildeles efter laveste pris i stedet for, som nu, bedste forhold mellem pris 
og kvalitet. Dette skift imødekommer særligt tre problemstillinger: 
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• Fokus på pris giver simplere tildeling og øget fleksibilitet, fordi evt. tildelingsmæssige konse-
kvenser af senere kontraktændringer lettere kan vurderes, 

• Movia undgår at betale for kvalitet, der ikke leveres 
• Der opnås sikkerhed for ensartet, høj kvalitet – laveste pris med dertilhørende lavere kvalitet 

vil ikke være muligt 

Administrationen har lagt vægt på, at der fortsat vil være mulighed for at inddrage kvalitative elementer 
i tildelingsprocessen, hvorved der fortsat vil være mulighed for at påvirke markedet i en ønsket retning. 
Eksempelvis har Movias opmærksomhed på miljø og klima de senere år resultereret i en hurtigere 
grøn omstilling af busflåden, end hvis det havde været overladt til markedet selv, og der vil for nærvæ-
rende fortsat være områder inden for miljø, hvor det vil være hensigtsmæssigt at kunne fokusere ind-
satsen. Inddragelsen af kvalitative elementer vil ske i dialog med de berørte kommuner og regioner, 
og bestyrelsen vil blive orienteret i forbindelse med den halvårlige udbudsstatus. 

 
 
Kontraktlængde for emissionsfri enheder udvides til op til 14 år fra nuværende op til 12 år 
 
Movia udbyder i dag som udgangspunkt emissionsfri drift med en 10-årig garanteret kontraktperiode 
suppleret med option på yderligere 2-årig forlængelse, hvor operatøren har retten til forlængelse, hvis 
den aftalte kvalitet leveres. Den maksimale kontraktlængde på 12 år er historisk fastlagt på baggrund 
af den tekniske levetid for dieseldrevne rutebusser, som har udgjort 12 år. 

Det er administrationens indstilling, at kontraktperioden for emissionsfri enheder udvides til op til 14 år 
(6 garanterede år samt op til fire 2-årige optioner på forlængelse).  

Baggrunden for at vende tilbage til en kontraktlængdemodel med en ordinær kontraktperiode på 6 år, 
som har været modellen for dieselbusser, er at øge operatørens incitament til at opretholde en høj 
kvalitet gennem hele kontraktperioden, idet operatøren ikke på forhånd er garanteret en kontraktperi-
ode ud over 6 år. I dag er den garanterede periode 10 år. Ved at reducere den garanterede periode til 
6 år, opnår Movia fleksibilitet til at afslutte samarbejdet tidligere, hvis en operatør ikke lever op til mi-
nimumskravene til kvalitet. Baggrunden for at udvide den maksimale kontraktlængde fra 12 til op til 14 
år er en forventning om, at emissionsfri busser vil få en længere teknisk levetid end dieselbusser, lige-
som det på længere sigt forventes at kunne være drivende for en lavere budpris, når operatørerne 
skal afgive tilbud på emissionsfri drift.  

 

Ændring af produktionsomfang (timer og busantal) fastholdes indtil videre 
 
I Movias nuværende kontrakter kan antallet af bustimer generelt reduceres med 20 pct. og udvides 
med 30 pct. i forhold til udgangspunktet i de første 6 kontraktår. Efter 6 år fastlægges et nyt udgangs-
punkt, hvorfra der igen kan reduceres/udvides med 20 pct./30 pct. Tilsvarende kan der reduce-
res/udvides med 3 busser pr. påbegyndt 20 busser i hver af de to 6-årsperioder. Yderligere reduktio-
ner samt alle ændringer i antallet af emissionsfri busser kan kun ske mod betaling af kompensation til 
operatørerne. Administrationen har foretaget en gennemgang af behovet for reduktioner, der viser, at 
denne fleksibilitet helt overvejende har været tilstrækkelig til at imødekomme ændringsønskerne fra 
kommuner og regioner, herunder ved behov for større strukturelle tilpasninger som Nyt Bynet. Fleksi-



Side 3 / 4 

Trafikselskabet Movia 

biliteten foreslås fastholdt.  

Stordriften med emissionsfri busser tog for alvor fart i 2019, og der har været en bekymring på opera-
tørmarkedet for materiellets rækkevidde. Movia har derfor i dag underlagt sig særlige begrænsninger 
af mulighederne for at udvide elbussernes driftsomfang uden særskilt kompensation til operatørerne. 
Dette har skulle bidrage til, at operatørernes usikkerhed ikke drev budpriserne op.  

Administrationen foreslår, at der indføres en fast ramme for udvidelse af elbussernes driftsomfang på 
25 pct. Operatørerne vil fortsat være forpligtede til at levere udvidelser op til de 2 x 30 pct. som be-
skrevet ovenfor, men Movia vil skulle afholde eventuelle dokumenterede meromkostninger til energi-
forsyning eller ekstra driftsbusser ved udvidelse af driftsomfanget på mere end 25 pct. beregnet efter 
en dynamisk model.  

For at undgå risikopræmier fra operatørerne, som følge af et umodent brugtmarked for elbusser, har 
Movia desuden i dag underlagt sig en kompensationsforpligtelse ved såvel udvidelse som reduktion i 
antallet af elbusser i en kontrakt. På baggrund af en markedsdialog i efteråret 2020 foreslås denne 
kompensationsmekanisme fastholdt indtil videre, dog således, at der sigtes mod en gradvis aftrapning 
af kompensationen i takt med modningen af markedet for brugte elbusser.  

 

Kontraktopfølgningen baseres på incitamenter, der understøtter kundepræferencer og ejerkrav 

Administrationen har med støtte fra ekstern rådgiver gennemført en række justeringer og forenklinger 
af kontrakternes udmøntning af incitamenter til ønsket operatøradfærd. Det gælder såvel økonomisk 
bod/bonus og kontraktforlængelse. Det er et fælles træk i de gennemførte ændringer, at incitamenter-
ne skal understøtte bedre opfyldelse af kundepræferencer og ejerkrav, idet der samlet set ikke lægges 
op til, at den økonomiske balance mellem operatørerne og Movia skal ændres. I forbindelse med ju-
steringerne lægges der desuden op til at understøtte en øget brug af data, frem for manuelle proces-
ser til Movias løbende opfølgning på driften.  

Som første skridt i retning af databaseret opfølgning foreslås det at anvende realtidsdata og Rejsekort-
data som grundlag for afregning af operatørernes udførte kørsel (servicegrad). Herved skærpes det 
økonomiske incitament til at gennemføre kørslen, og der etableres et nyt incitament til at levere de 
aftalte data, der ligger til grund for Movias kundevendte trafikinformation.  

Databaseret opfølgning foreslås i første omgang indført i forhold til servicegrad senest fra udbud A22, 
men det indstilles, at der arbejdes videre med yderligere udbredelse. Desuden kan der blive tale om 
bagudrettet implementering, hvis operatørerne er indforståede med dette, og der kan opnås frivillige 
aftaler med operatørerne herom. 

I forbindelse med gennemgangen af incitamenter er det besluttet endeligt at udfase ordningen vedr. 
passagerincitament i kommende kontrakter. Ordningen, der kobler en økonomisk bod/bonus til udvik-
lingen i operatørens passagertal, har ikke været anvendt siden Movias udbud A14, der blev gennem-
ført i 2015.  
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Operatørkrav vil i højere grad baseres på funktionskrav frem for tekniske krav 

Movia har gennemgået alle de produktkrav, som stilles i A-kontrakterne med henblik på at sikre deres 
fortsatte relevans. Operatørerne har været inddraget for at give konkrete input.  

Gennemgangen viste, at der ikke er konkurrencehæmmende krav i det nuværende materiale, men at 
der med fordel kan gøres øget brug af henvisninger til gældende love og standarder. Gennemgangen 
viste desuden, at både Movia og operatørerne i højere grad ønsker at bruge funktionskrav i stedet for 
detaljerede tekniske krav. F.eks. stiller Movia krav om, at operatørerne skal installere og drive automa-
tisk stoppesteds- og zoneannoncering, men ikke nogen tekniske krav til, hvordan systemet skal funge-
re, eller hvordan det skal lyde. Der lægges derfor op til så vidt muligt at følge disse overordnede ret-
ningslinjer i det fremtidige arbejde med Movias A-kontrakter. 

Som præsenteret for bestyrelsen på temadrøftelsen på bestyrelsesmødet i maj i år, har projektet iden-
tificeret et økonomisk potentiale i at kigge på de krav, der stilles til bussernes indvendige og udvendige 
udseende. Bestyrelsen vil blive forelagt en cost-benefit-analyse vedrørende dette inden udgangen af 
2022. 

 

Økonomi: 

Ændringerne af udbudsstrategien sigter mod at fastholde den høje kvalitet, en god og effektiv konkur-
rencesituation og dermed en hensigtsmæssig prisdannelse på rutebusmarkedet. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 

 

Kommunikation: 

Det nye kontraktgrundlag bliver forelagt eksternt i forbindelse med markedsdialogen om udbud A21 
ultimo 2021. 

 

Bilag: 

1. Baggrundsnotat – Nyt kontraktformat. LUKKET BILAG  
2. Høringsnotat 



 

Notat 

Trafikselskabet Movia 

Til:  Bestyrelsen 

Kopi til:   
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06.2 Bilag – høringsnotat om nyt kontraktformat i Movia 

Dette notat gennemgår de tilbagemeldinger, Movia har fået i forbindelse med høring af relevante par-
ter, om de ændringer oplægget til det nye kontraktformat indeholder. 

Der har været dialog med repræsentanter fra busoperatørernes brancheforening Dansk PersonTrans-
port og fra Transportministeriets Departement, der varetager statens indkøb af samfundsbegrundet 
tog- og færgebetjening. 

 

Dansk PersonTransport (DPT) 

Movias projekt omkring udvikling af nyt kontraktformat har en referencegruppe med repræsentanter fra 
DPT. Der har løbende været afholdt møder, hvor gruppen er blevet præsenteret for de centrale tiltag, 
der er blevet arbejdet med i projektet. 

Der har været positive tilbagemeldinger fra referencegruppen på Movias præsentationer af det nye 
tildelingskriterie, ændring af kontraktlængde på emissionsfri busser, fastholdelse af muligheder for 
ændring af produktionsomfang og at operatørkravene i kontrakten høj grad baseres på funktionskrav. 

Referencegruppen har dog vurderet, at de ændringer, Movia foreslår gennemført i forbindelse med 
overgang til databaseret opfølgning på operatørernes driftsomfang vil medføre en øget administrativ 
byrde for operatørerne sammenlignet med den nuværende ordning. 

Administrationen deler denne vurdering, men lægger vægt på, at de gennemførte analyser viser, at 
denne øgede byrde er helt marginal i forhold til operatørernes samlede opgaveløsning for Movia. 
Samtidig vil det ændrede afregningsprincip medføre væsentlige fordele. For kunderne opnås fordele i 
form af et øget incitament til operatørernes indsendelse af data, der understøtter Movias trafikinforma-
tion. For Movia opnås fordele i form af et styrket revisionsspor for Movias operatørudgifter til busdriften 
på omkring 3 mia. kr. årligt.  

Administrationen vil fortsætte dialogen med DPT med henblik på at opnå en så effektiv implemente-
ring af den nye ordning som muligt. 

DPT har desuden peget på vigtigheden af, at de passagertilfredshedsmålinger, der udgør grundlaget 
for operatørernes bonusordning, har størst muligt fokus på forhold, som operatørerne kan påvirke. 
Administrationen vil i den sammenhæng følge op på, at spørgsmålene i de eksterne intervieweres 
spørgeguide er så præcist rettet mod operatørforhold som muligt.  

 

Transportministeriets Departement (TRM) 

Administrationen har desuden præsenteret det nye kontraktgrundlag for repræsentanter for TRM på et 
møde. 
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De statslige trafikkontrakter er nettokontrakter, hvor operatørerne modtager alle passagerindtægter 
samt en supplerende statslig kontraktbetaling. Dermed anvendes et grundlæggende anderledes prin-
cip end i trafikselskabernes bruttokontrakter, hvor trafikselskaberne modtager alle passagerindtægter 
og hvor operatørernes indtægtsgrundlag alene udgøres af trafikselskabernes kontraktbetaling. Der var 
en god dialog om fordele og ulemper ved forskellige kontrakttyper og incitamentssystemer. 

Movias A-kontrakter har længere løbetid end statens kontrakter om offentlig service trafik, og A-
kontrakternes maksimale løbetid foreslås nu forlænget yderligere fra 12 til 14 år. Forskellene i løbetid 
skal ses i forhold til, at staten gennemfører et meget begrænset antal udbud af henholdsvis tog- og 
færgetrafik. F.eks. ligger hele den udbudte statslige togbetjening i en samlet kontrakt med en løbetid 
på 8-10 år. Der går derfor 8-10 år mellem danske udbud af konventionel togtrafik. Dermed bliver det 
en særlig udfordring i forbindelse med udbud af jernbanetrafik at fastholde interesse og kompetencer i 
det danske marked på det stærkt internationaliserede marked for jernbaneoperatører. Movia har i 
denne sammenhæng fordel af at følge en anden udbudsstrategi med tilbagevendende årlige udbud af 
dele af den samlede rutebuskørsel. 

Den maksimale løbetid for buskontrakter i henhold til den gældende EU-regulering er 10 år med mu-
lighed for en forlængelse af løbetiden med 50 pct, hvis afskrivningen af aktiver kræver det, forudsat at 
operatøren stiller en væsentlig del af alle de aktiver, der er nødvendige for at varetage personbefor-
dringen i henhold til kontrakten, til rådighed.  
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07 Mandat til at Movia kan indgå aftale med Københavns Kommune om busterminal ved Dyb-
bølsbro 

Indstilling: 

Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen giver administrationen mandat til at indgå aftale med Københavns Kommune om 
Movias drift af den kommende busterminal ved Dybbølsbro.  

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Københavns Kommune og Transportministeriet planlægger at etablere en busterminal for fjernbusser 
ved Dybbølsbro. Terminalen skal afløse de hidtil anvendte standsnings- og optagelsessteder i Køben-
havn, fortrinsvis Ingerslevsgade ved DGI-byen, hvor trafiksikkerheden er problematisk. Bestyrelsen er 
tidligere er orienteret om projektet i april 2018, juni 2019 og maj 2020. Det er Københavns Kommunes 
ønske, at Movia forestår driften af busterminalen på vegne af Københavns Kommune.  

Udgangspunktet for en sådan driftsaftale er, at Københavns Kommune har det overordnede og øko-
nomiske ansvar for terminalen og dens drift, og at Movias økonomi ikke må påvirkes af engagementet 
i terminalens drift.  

Transportministeriet og Københavns Kommune indgik formel aftale om busterminalen 29. oktober 
2020, og efterfølgende afgav Københavns Kommune en hensigtserklæring om, at kommunen ville 
bede Movia om at stå for driften af den kommende busterminal. Movia har hjemmel i lov om trafiksel-
skaber til efter aftale med en kommune at varetage opgaver vedrørende driften af en busterminal, der 
anvendes til fjernbusser. 

Administrationen anmoder om bestyrelsens mandat til at indgå en aftale. Driftsaftalen forventes be-
handlet og vedtaget i Københavns Kommune i efteråret 2021.   

Driftsaftalen mellem Københavns Kommune og Movia får karakter af en samarbejdsaftale og ikke en 
juridisk leverancekontrakt. Formålet med aftalen er først og fremmest at sikre en klar fordeling af de 
konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver mellem Movia og Københavns Kommune. Aftalen omfat-
ter herudover bestemmelser om den økonomiske forvaltning vedrørende terminalen, som varetages af 
Movia både for så vidt angår indtægter og Movias driftsudgifter relateret til driften af terminalen. Movi-
as interne ressourceforbrug til den løbende terminaldrift vil indgå som udgift i terminalens samlede 
økonomi og påvirker således ikke Movias andre driftsudgifter. Københavns Kommune ønsker, at det 
skrives ind i aftalen, at Movia skal overholde Københavns Kommunes udbudskrav, når Movia udbyder 
Facility Management og lignende opgaver. 
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Movias ansvarsområder og opgaver i hovedpunkter 

Der er aftalt et driftskoncept for en ubemandet busterminal. Al trafik- og informationsstyring varetages 
af Movias trafikcenter på Toftegårds Plads. Der etableres derfor døgnvideoovervågning og tilknyttes 
vagtservice. 

Movia varetager den samlede trafikale drift af busterminalen i relation til busoperatører og buspassa-
gerer. Det omfatter al dialog med busoperatører, samt trafikstyring og trafikinformation til kunder, så 
der sikres sammenhæng med øvrig DOT trafikinformation. Movia varetager endvidere den løbende 
drift og vedligeholdelse af terminalen og har ansvar for videoovervågning og vagtservice. Movia kan 
udbyde driftsopgaverne til ekstern leverance. 

Movia udarbejder i samarbejde med Københavns Kommune budget for terminalen og aflægger sær-
skilt årsregnskab for driften.   

 
 
Københavns Kommunes ansvarsområder og opgaver i hovedtræk 

Københavns Kommune, v. Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Ejendomme, varetager drifts- 
og vedligeholdelsesopgaver, hvor det er naturligt at udnytte kommunens beredskab og erfaring. Det 
gælder eksempelvis snerydning og grønne arealer.  

Københavns Kommune har indgået aftale med ekstern leverandør for så vidt angår udnyttelse af re-
klameplads på byudstyr. Den aftale vil også omfatte busterminalen, hvorfor al reklamevirksomhed på 
terminalområdet samt ansvaret herfor påhviler Københavns Kommune. 

 
Øvrige vilkår og vurdering af risici 

Driftsaftalen er en løbende aftale uden defineret udløb. Der aftales nærmere vilkår for opsigelse. 

Terminaldrift er en ny aktivitet for Movia. Det er administrationens samlede vurdering, at Movia løber 
en meget lav grad af risiko ved indgåelse af driftsaftalen om busterminalen. Økonomisk er det en for-
udsætning og en del af aftalen, at Movias økonomi skal være upåvirket af engagementet. Den øko-
nomiske risiko påhviler således i det hele Københavns Kommune.  

En række af de opgaver, som Movia skal løfte, har Movia erfaring med i forvejen. Det gælder byg-
ningsdrift og vedligeholdelse samt leverancer som trafikstyring og trafikinformation til kunder. Movia 
har også erfaring med selvudførelse og udlicitering af opgaver vedrørende bygningsdrift. Erstatnings-
ansvar knyttet til drift af offentligt tilgængelige faciliteter, herunder falduheld ved glatføre, afdækkes 
forsikringsmæssigt.  

Som med al anden opgavevaretagelse er der en risiko knyttet til Movias image for det tilfælde, hvor en 
eller flere interessenter måtte mene, at Movia ikke løser opgaven tilfredsstillende, men denne vurderes 
ikke at være højere på dette område.  
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Om busterminalen 

Busterminalen etableres ved og delvis under Dybbølsbro i København V, og rummer 15 busholde-
pladser og forventes at kunne servicere op til 195 busser på et hverdagsdøgn. Busterminalen består 
derudover af en terminalbygning med ventefaciliteter, kiosk, trafikinformationssystem og vejvisning 
samt trappe og elevator til Dybbølsbro. Endvidere består busterminalen af p-pladser til taxi, kys-og-
kør, handicapparkering og cykelparkering. 

Vejdirektoratet er bygherre for terminalen, der pt. er i projekteringsfasen. Indvielse og idriftsættelse 
forventes at ske 1. april 2023, og ejerskabet overgår efter etablering til Københavns Kommune. 

Movia er repræsenteret i projektstyringsgruppen, og Movias tilgængelighedsforum inddrages i projek-
teringen med henblik på at sikre, at terminalen problemfrit kan anvendes af personer med nedsat mo-
bilitet.  

Det samlede anlægsbudget er cirka 80 mio. kr. Staten bidrager med 20 mio. kr. og Københavns 
Kommune med de resterende 60 mio. kr.  

Busterminalens økonomi er baseret på, at udgifter til drift og vedligeholdelse finansieres ved indtægter 
fra busselskaber, der benytter terminalen, samt indtægter fra udleje af kiosklokale. Herudover har 
Københavns Kommune besluttet at udnytte en adgang til at finansiere 20 mio. kr. af kommunens an-
lægsudgift over benyttelsesafgifterne i en tiårig periode fra 2023 til 2032. Eventuelle driftsunderskud 
dækkes af Københavns Kommune, og eventuelle driftsoverskud tilfalder ligeledes kommunen.  

 

 

Økonomi: 

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt.   

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 

 

Bilag: 

Ingen bilag. 
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08 Test af muligt nyt design til lokaltogene 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om test af nyt design til lokaltogene til efterretning. 

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Det er velkendt, at et sammenhængende produktdesign skaber større genkendelighed blandt kunder-
ne i den kollektive transport. I DOT arbejdes der med et fælles design for markedsføring og informati-
on. Senest har Nordjyllands Trafikselskab på baggrund af brugerundersøgelser besluttet, at designet 
på tværs af bus-, BRT- og lokaltogsflåden skal ensartes over en periode.  

Lokaltogene i Movias område har fortsat forskellige designs, der stammer fra de tidligere selskaber og 
fra HUR, jf. bilag 1. Det er relativt dyrt at foliere eller nymale togsæt og sådanne udgifter er derfor ikke 
prioriteret afholdt siden de to selskaber blev fusioneret til ét: Lokaltog A/S.  

I Movia har tilkomsten af nye produkter som BRT givet anledning til at genbesøge Movias produktde-
sign. Movia indførte forrige år et nyt designelement i form af en cirkel, der består af 47 prikker – en for 
hver af Movias ejere (45 kommuner og to regioner) – til Movias designlinje. Designlinjen er implemen-
teret i Movias visuelle design, og er under implementering på Movias materiel efterhånden som lejlig-
hed byder sig. Den sidder på de grønne sideruder på elbusser og havnebusser, jf. figur 1 nedenfor, 
den sidder på flextrafikbilernes gule døre, og den fremgår i visualiseringerne af et fremtidigt BRT-
koncept.   

Figur 1: Eksempler på implementering af nyt designelement i Movias flåde 
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Lokaltog står overfor nyinvestering af nulemissionstog. Derfor er det hensigtsmæssigt at få besluttet 
en designlinje for de kommende nye lokaltoge, som kan understøtte, at lokaltogene er en del af den 
sammenhængende kollektive transport.  

Fra efteråret i år lejer Lokaltog tre togsæt fra Nordjyske Jernbaner i forbindelse med det udvidede 
driftsansvar for togtrafikken mellem Køge og Roskilde. Det giver mulighed for i en periode at teste et 
nyt design for lokaltogene.    

Movias administration har i samarbejde med Lokaltog derfor udarbejdet et muligt nyt design til Lokal-
togs materiel. Designet vil kunne samle lokaltogene under ét, så togene over tid kører med samme 
design i de to regioner. Designet vil i så fald også knytte lokaltogsservicen tættere til Movias samlede 
vifte af mobilitetstilbud. Såfremt testen af det nye design forløber tilfredsstillende, vil det nye design 
kunne udrulles løbende over tid til Lokaltogs øvrige materiel, efterhånden som der opstår behov for 
foliering, bemaling, indkøb af nye tog, hvor der skal vælges design etc. I første omgang vil det således 
alene være de tre lånte togsæt, som vil blive folieret i det nye design og eventuelle nyindkøbte tog, når 
disse måtte blive leveret. Det vil således kunne tage noget tid, før designet er fuldt implementeret i 
hele Lokaltogs materielflåde. Dette svarer til den model, som Movia efter etableringen af trafikselska-
bet fulgte for implementering af ensartet designlinje for de gule busser.  

Designet tager afsæt i det koncept, som er udviklet til BRT, da begge tjenester udgør højklassede 
løsninger i Movias samlede produktpalette, jf. bilag 2.   

Designet har været vist og vurderet af Lokaltogs medarbejdere i et 1:1 print på et af Lokaltogs værk-
steder. En række designelementer omkring døre mv. inddrager hensyn til tilgængelighed og sikkerhed, 
herunder kontrast mellem lys og mørk grå farve.  

 
Test af design gennem inddragelse af borgerne 

Holdningerne til design i offentligheden er mange. Samtidig er design et område, hvor det er relativt let 
at inddrage borgerne i processen og give dem mulighed for at give et besyv med. Det er derfor admi-
nistrationens og Lokaltogs forslag, at de nye lejede tog fra Nordjylland folieres med det nye design og 
testes i to år, hvor design, funktionalitet og tilgængelighed kan afprøves i praksis. I denne periode vil 
der blive fulgt op på de forskellige design elementer. Via sociale medier vil kunderne blive opfordret til 
at give deres holdning til selve designet til kende. Skriftlige henvendelser om designet vil blive indsam-
let og løbende, så de kan indgå i den samlede evaluering. Via sociale medier vil kunderne også blive 
inviteret til at evaluere på tilgængelighedselementerne, ligesom der med bistand fra handicaporganisa-
tionerne vil blive gennemført egentlige brugertests. Lokaltogs erfaringer med selve folieringen og 
holdbarhed vil også indgå i den samlede evaluering, som også kan danne baggrund for eventuelle 
tilpasninger inden løbende udrulning af det fælles fremtidige design for Lokaltog, herunder på de 
kommende nulemissiontog. 

Forsøget med det nye design vil i første ombæring blive gennemført på Lollandsbanen, da det er her, 
de tre nordjyske Desiro togsæt, som Lokaltog har lejet, vil blive sat i drift først, og da disse tog, under 
alle omstændigheder, skal folieres. Togene forventes at blive leveret i efteråret, så de er i drift fra kø-
replanskiftet i december. Desiro togene indsættes på Lollandsbanen, så det stadig er muligt at betjene 
DSB stationen Nykøbing Falster, mens der bygges ECTS ind i IC2 togene. Indbygningen forventes 
afsluttet i andet kvartal 2023. Det er endnu ikke besluttet, om Desiro togene derefter fortsat skal køre 
på Lollandsbanen eller andetsteds i Region Sjælland.  



Side 3 / 3 

Trafikselskabet Movia 

Økonomi: 

Movia har forestået udviklingen af designet inden for budgettet til planlægning og analyser af lokalba-
nerne. Movia forestår desuden borgerdialog om forsøget med design. Folieringen af de indlejede tog-
sæt indgår i de udgifter der finansieres særskilt af Region Sjælland som led i Movias kontrakt med 
Lokaltog om udvidelsen af togbetjeningen mellem Køge og Roskilde. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. Der vedlægges lukket bilag, som åbnes, senest ved start af den nye køreplan for 2022. 

 

Kommunikation: 

Begge regioner orienteres om forsøget. 

Movia planlægger sammen med Region Sjælland og Lokaltog at orientere pressen i forbindelse med 
Desirotogenes ankomst. Der planlægges også presseaktivitet i forbindelse med, at togene skal køre 
fra Nordjylland over Storebælt mv. til Lolland med det nye design. 

Borgerinvolveringen i forhold til testen af det nye design vil blive gennemført fortrinsvist via sociale 
medier. DOTs facebook vil være omdrejningspunktet, hvor det er muligt at geografisk målrette op-slag 
og lave involverende konkurrencer etc. 

 

Bilag: 

1. Det nuværende design i Lokaltog.  

2. Nyt Lokaltogsdesign i sammenhæng til Movias BRT-design, miljøfolieringer og flextrafik. LUKKET 
BILAG, der åbnes senest ved start af den nye køreplan for 2022. 

 



08.1 Det nuværende design i Lokaltog

Lokaltog i Region Hovedestaden

Lokaltog i Region Sjælland
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09 Orientering om status på Movias økonomiske politik 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status på Movias økonomiske politik til efterret-
ning. 

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Movias nuværende økonomiske politik er vedtaget af bestyrelsen 4. april 2018 og gælder for perioden 
2021-2025, hvor Sydhavnsmetroen og letbanen i Ring 3 forventes åbnet.  

Fokus i den økonomiske politik er den del af omkostningerne, som omhandler andre driftsudgifter i 
Movias budget. Det omfatter kørselssupport, passagerservice og administration, dvs. medarbejdere i 
kundecentre, drift, planlægning og støttefunktioner. 

Den økonomiske politik 2021-2025 for Movia foreskriver, at andre driftsudgifter, eksklusiv udgifter til 
rejsekort, skal reduceres med 2,9 pct. årligt. For perioden 2017-2020, hvor der var en tilsvarende øko-
nomisk politik, og perioden 2021-2025 er der samlet set besparelser for 128 mio. kr. Til sammenlig-
ning udgør andre driftsudgifter 529 mio. kr. i budget 2021. De akkumulerede besparelser fremgår af 
nedenstående figur 1. 
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Effekterne for 2022 er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen (juni 2021). Arbejdet med at 
finde effektiviseringerne for 2023 – 2025 er i gang. Status er, at der mangler at blive konkretiseret 
besparelser for 13 mio. kr. i 2025, jf. nedenstående figur 2.  

I 2021-2023 er Movia således godt i gang med implementering af besparelser ift. målsætningen i den 
økonomiske politik. I 2024 estimeres, at der mangler konkretisering af besparelser på 6 mio. kr. og i 
2025 yderligere 7 mio. kr. Det vurderes, at mange af de relativt lettest tilgængelige effektiviseringer nu 
er implementeret, mens det i stigende grad bliver sværere at effektivisere uden at påvirke serviceni-
veauet overfor ejere eller kunder væsentligt. Evt. tiltag med væsentlig påvirkning af kunder eller ser-
viceniveau vil i overensstemmelse med den økonomiske politik blive fremlagt særskilt for bestyrelsen. 

 

 

Økonomi: 

Ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 

 

Figur 1: Akkumulerede besparelser som følge af Movias økonomiske politik 2017-2025, mio. kr. 
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Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikationsindsats. 

 

Bilag: 

Ingen.  
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10 Orientering vedrørende +Way på linje 500S 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. +Way 500S til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner og Region Hovedstaden udarbejdet et 
forslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Tranehaven i nord til Avedøre Holme 
ved CPH Business Park i syd. Strækningen er cirka 9 km. Formålet er at etablere +Way service.   

 

Arbejdet er initieret på baggrund af fremkommelighedsanalyser, gennemført af Movia sammen med 
kommunerne og Region Hovedstaden. Brøndby og Hvidovre kommuner besluttede at arbejde videre 
med at konkretisere mulighederne for +Way-betjening, som kan understøtte planer om større byudvik-
lingsprojekter langs linje 500S. Hvidovre Kommune har således planer om at udvide Avedøre Holme 

Figur 1: +Way strækningen mellem Tranehaven – Avedøre Holme 
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med op mod 1.000 virksomheder og 8.000 ansatte, mens området omkring Sportsbyen i Brøndby 
Kommune i Fingerplanen er blevet udpeget til regionalt udviklingsområde med potentielt op til 8.000 
nye arbejdspladser. Ideen med +Way-opgraderingen er at understøtte de to kommuners igangværen-
de byudvikling ved at sikre en effektiv betjening af de to udviklingsområder, der kan give en god sam-
menhæng til Glostrup Station (S-toget) og den kommende letbane i Ring 3. +Way løsningerne minder 
i høj grad om BRT, men adskiller sig derved, at den trængselsfrie busdrift skabes ved at anvende 
busbaner på dele af strækninger med meget trafik, busprioritering i lyskryds samt fremrykkede stop-
pesteder, hvor den holdende bus skaber sin egen fremkommelighed ved at bilerne må vente bagved.  

Ved Avedøre Holm, Sportsbyen i Brøndby og ved Brøndby Strand Station planlægges etableret et 
+Way-stoppested. De tre lokaliteter har i dag mange på- og afstigere, og med opgradering af de tre 
stoppesteder og etablering af infrastruktur af +Way-standard, samt yderligere byudvikling, er der po-
tentiale for flere passagerer. Udover de ovennævnte elementer for at skabe trængselsfri busdrift byg-
ger +Way-løsningerne på opgraderede stoppesteder - +Stoppet - og større stoppesteder, som skaber 
et større byrum - +Øen. Ambitionen er at forbedre rejsetiden på strækningen med 2 minutter, hvilket 
svarer til en forbedring på 10 pct., samt øge passagertallet med 75.000, svarende til 5 pct.   

Forslaget har været i offentlig høring hen over sommeren 2021 i de to kommuner. Meldingerne fra 
kommunerne har været meget positive, og der har kun været få forslag til ændringer. Der skal tages 
politisk stilling til projekterne i de to kommuner i efteråret 2021.  

Herefter skal projektet detailprojekteres, sendes i udbud samt anlægges, ligesom mobilitetsindsatser 
og markedsføring vil blive konkretiseret nærmere. Efter planen forventes businfrastrukturen at være 
færdigetableret 2024, og projektet forventes at være endeligt afrapporteret til Trafikstyrelsen omkring 
medio 2025. 

Samlet set koster projektet med +Way på 500S cirka 46,5 mio. kr. I forbindelse med aftale om Hoved-
stadens Letbane, indgået mellem staten, Region Hovedstaden og elleve kommuner i hovedstadsom-
rådet februar 2018, blev det aftalt at afsætte finansiering til en højklasset busforbindelse mellem Glos-
trup Station og Avedøre Holme, hvilket udgør halvdelen af finansieringen. Den anden halvdel finansie-
res af statens pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.  

Efter ønske fra de to kommuner varetager Movia den ledende rolle gennem hele forløbet – herunder 
selve anlægsprojektet – for at sikre en kontinuitet i samarbejdet og en koordinering på tværs af de to 
kommuner. Det er aftalt, at Movia forestår koordination af tidsplaner og budget samt afrapportering til 
Trafikstyrelsen og HL, mens kommunerne varetager rollen som bygherrer i forbindelse med anlægs-
arbejderne i deres respektive kommuner.  

 

 

Økonomi: 

De samlede omkostninger til projektet er estimeret til 46,5 mio. kr. ekskl. moms. 50 pct. af projektom-
kostningerne finansieres af Trafikstyrelsens pulje til investering i kollektiv trafik, mens 50 pct. finansie-
res via midler fra Hovedstadens Letbane.  
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Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 

 
Kommunikation: 

Ingen. 

 

Bilag:  

Ingen.  
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11 Orientering om Nyt Ringnet 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Nyt Ringnet til efterretning.  

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Projektet Nyt Ringnet har, som bestyrelsen blev orienteret om på bestyrelsesmødet 25. februar 2020, 
som hovedformål at styrke den sammenhængende mobilitet og sikre, at flest mulige får værdi af inve-
steringer i den kollektive transport, herunder letbanen. Projektet har fokus på:  

• At styrke til-/frabringertrafikken til letbanen 
• At sikre god opkobling til by- og erhvervsområder  
• At udvikle knudepunkter og sikre gavn af mikromobilitetsløsninger 
• Anledningen til at optimere busnettet og se på den samlede mobilitet i korridoren. 

Ring 3 er en væsentlig korridor i det strategiske kollektive transportnet, og når letbanen står færdig, er 
det målet, at der er sikret en god sammenhæng mellem blandt andet bus og letbane for borgerne i det 
nære opland, og at den planlagte befolknings- og erhvervsudvikling understøttes. Der skabes heri-
gennem et attraktivt tilbud, der kan afhjælpe trængsel, som er en voksende udfordring særligt i Ring 3 
korridoren. 

I Folketingets infrastrukturaftale fra juni 2021 er der ligeledes fokus på korridorens vigtighed mht. bed-
re og mere sammenhængende kollektiv mobilitet. Stationsombygninger og tilpasninger af Herlev og 
Glostrup Stationer er således prioriteret, og der er afsat midler til 50 pct. statslig medfinansiering til 
vejanlæg, der kan sikre opgradering af S-busbetjeningen til BRT-standard i Ring 2½ og Ring 4.I Nyt 
Ringnet se på mulighederne for at forberede busnettet, hvis de to BRT-linjer bliver realiseret. 

16 kommuner og Region Hovedstaden forventes at deltage i arbejdet med at modernisere busnettet i 
korridoren. Arbejdet omfatter således både kommuner, der er medejere af den kommende letbane, og 
nabokommuner der kan få glæde af letbanen. 

Erfaringer fra Nyt Bynet og Cityringen 

I Nyt Bynet er store dele af busnettet tilpasset på indersiden af Ring 3 fra efteråret 2019. Evalueringen 
af Nyt Bynet bekræfter, at flere nu skifter mellem de højklassede kollektive transporttilbud. Dette un-
derstreger vigtigheden af, at der i Ringnet-arbejdet fokuseres på at udvikle de store knudepunkter og 
sikres gode og effektive skiftemuligheder.  

I forløbet vil Movia sikre involvering af Hovedstadens Letbane, DSB og Lokaltog med henblik på, at 
planer for fremtidig banebetjening indgår i arbejdet. 
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Den videre proces 

I figur 1 ses et forslag til projektets overordnede faseplan. Movia vil over den kommende periode detal-
jere planen yderligere. I den forbindelse ses nærmere på, hvorledes kommuner og regioner bedst 
muligt sikres frihedsgrad i forhold til tilrettelæggelse af de politiske beslutningsprocesser i de enkelte 
faser.  

Figur 1: Overordnet faseplan for projektet Nyt Ringnet  

 

 

For at sikre den nødvendige forankring af processen og den dermed fornødne fremdrift i arbejdet plan-
lægges med, at der i starten af 2022 indgås en politisk aftale med fokus på fælles serviceniveau, ud-
viklingsmål og økonomi. Herudover arbejder Movia på at muliggøre implementering af mindre lokale 
tilpasninger af busnettet i 2023 samt at give mulighed for at implementere det nye Ringnet, som ved-
tages i 2023, i flere tempi hen over 2024 og 2025. 

Movias indledende analyser viser, at der er stor passagerudveksling mellem ringvejsbuslinjerne og de 
øvrige buslinjer og S-togene. Antallet af passagerer, der skifter mellem transportmidler, forventes at 
stige, når letbanen åbner, og den gensidige afhængighed mellem bus, letbane og S-tog gør, at der er 
tale om forbundne kar. Når det går godt for busserne, går det godt for letbanen og s-togene, og om-
vendt. Letbaneselskabet og DSB er inviteret til at deltage i planlægningsarbejdet. 

 

Økonomi: 

Ingen bemærkninger. 

 



Side 3 / 3 

Trafikselskabet Movia 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt.  

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation.  

 

Bilag: 

Ingen.  
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12 Orientering om udviklingen i Movias sygefravær og personaleomsætning mv. 

Indstilling: 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i Movias sygefravær og personaleom-
sætning mv. til efterretning. 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen vedtog i februar 2021 at opdatere Movias arbejde med CSR i form af en egentlig CSR-
politik. Samtidig blev CSR-arbejdet i 2020 for første gang afrapporteret i en selvstændig publikation, 
Movias samfundsansvar, som bestyrelsen ligeledes godkendte i februar 2021. Movias samfundsan-
svar rummer på de indre linjer et ansvar for medarbejderne, og der er blandt andet fokus på sygefra-
vær og personaleomsætning.  

CSR-rapporten for 2020 var fokuseret på COVID-19 situationen, som varede det meste af 2020, og 
smitteudviklingen og nedlukningen langt ind i første halvår i 2021 gør en opfølgning for halvåret 2021 
naturlig. 

COVID-19 epidemien medførte store ændringer for Movias medarbejdere. Da samfundet i starten af 
marts 2020 blev lukket ned, overgik langt de fleste af Movias medarbejdere til at arbejde hjemmefra, 
og der blev hurtigt etableret de tekniske og praktiske muligheder for, at arbejdet kunne varetages fra 
distancen. Andre medarbejdergrupper har under epidemien fortsat haft kontakt til kunderne, hvilket har 
fordret særlig agtpågivenhed i forhold til risikoen for smitte – det gælder f.eks. vores billetkontrollører.  

Den anden nedlukning fra sidst på året 2020 og frem til og med første halvår af 2021 resulterede lige-
ledes i udstrakt hjemmearbejde, og de ændrede vilkår for arbejdets udførelse har medført skærpet 
opmærksomhed omkring medarbejdernes trivsel og udviklingen i sygefraværet mv. i perioden.    

Som følge af de lange hjemsendelsesperioder og ændrede vilkår for arbejdets udførelse, har Movias 
administration særligt i år været optaget af at følge udvikling i sygefravær og medarbejdernes trivsel i 
relation til de oplevede arbejdsmiljøforhold.  

Det skal endelig bemærkes, at Movia i foråret 2021 har gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurde-
ring, APV, der gennemføres mindst hvert tredje år.  

 

Udviklingen i sygefraværet 

Det generelle sygefravær lå i første halvdel af 2021 på 2,4 pct., og således betydeligt under målsæt-
ningen på 3,6 pct. Såfremt det lave niveau holder resten af 2021 vil det være tredje år i træk, hvor 
sygefraværet ligger under målsætningen. Det aktuelle niveau for sygefraværet er 0,2 pct. point højere 
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end i 2020, hvor sygefraværet var ekstraordinært lavt.  

Første halvår 2021 har, som det foregående år, været præget af, at de fleste medarbejdere har arbej-
det hjemmefra i stort omfang, og det er en generel erfaring, at hjemmearbejde reducerer sygefravæ-
ret. En del af Movias medarbejdere, der arbejder med drift, herunder billetkontrollen, har dog ikke haft 
mulighed for at løse deres opgaver hjemmefra. Disse grupper udgør cirka en fjerdedel af Movias sam-
lede medarbejderantal, og sygefraværet i denne gruppe var i første halvdel af 2021 4,3 pct.   

Det vurderes, at en af årsagerne til det højere sygefravær på driftsområdet, herunder billetkontrollen, 
er at medarbejderne i perioden marts 2020 til august 2021 har levet op til Movias opfordring om ikke at 
gå på arbejde med sygdomssymptomer. Movia har i perioden også oplevet en stigning i langtidssyge-
fraværet i billetkontrollen. Denne vurderes at skyldes sygemelding i forbindelse med uansøgt afsked. 
Trenden for langtidssygefraværet følger nu en normal tendens.   

Movia har ikke oplevet særlige udfordringer med medarbejdere, der har været sygemeldt med COVID-
19, hvor det har været nødvendigt at hjemsende større medarbejdergrupper til isolation. 

Den gennemsnitlige udvikling i sygefraværet, samt målsætningen herfor, er gengivet i figur 1 nedenfor.  

Figur 1: Gennemsnitligt sygefravær 2017 – 1. halvår 2021 set i forhold til målsætningen  

 

* For 2021 er der alene data for 1. halvår  

Udviklingen i personaleomsætningen 

Movias personaleomsætning er faldet fra 11,4 pct. i 2020 til 9,3 pct. i første halvår 2021, og Movia har 
således ikke oplevet en større medarbejderafgang som følge af nedlukning og hjemmearbejde. Af 
figur 2 og 3 fremgår til- og fratrædelser for 1. halvår 2019, 2020 og 2021. Som det fremgår af figur 2 
var der exceptionelt mange (34) tiltrædelser i maj og juni 2021. Cirka halvdelen af de nye tiltrædelser 
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er sket i billetkontrollen. Baggrunden er, at Movia har effektueret beslutningen om indsourcing af den 
tidligere eksterne billetkontrol. Ligeledes blev der i juni 2021 blev der ansat nye 6 studentermedhjæl-
pere, hvilket bidrager til den store stigning i tiltrædelser. På fratrædelsessiden er maj og juni 2021 
også iøjnefaldende, hvor cirka halvdelen af de 18 fratrådte medarbejdere var fra billetkontrol. Dette 
skyldes, at Movia havde rekrutteret medarbejdere fra luftfartsindustrien o.l. i 2020 og starten af 2021, 
og en del af disse medarbejdere har valgt at vende tilbage til deres oprindelige branche i forbindelse 
med den gradvise genåbning af samfundet. 

Figur 2: Tiltrædelser i 1. halvår 2019, 2020 og 2021  

 

Figur 3: Fratrædelser i 1. halvår 2019, 2020 og 2021 
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Movia har gennemført en analyse af fratrædelserne, og analysen viser blandt andet, at den gennem-
snitlige Movia-anciennitet for de fratrådte er syv år, og at over halvdelen af de adspurgte medarbejde-
re forklarer, at årsagen til fratrædelsen er ønsket om at søge nye udfordringer. Generelt oplever Movia 
tilfredsstillende søgning til specialist- og faglærte stillinger, og der modtages ansøgninger fra kompe-
tente ansøgerne. For stillinger, der ikke forudsætter faglært kompetence, har Movia konstateret et fald 
i ansøgere. Det vurderes, at det store arbejdskraftsbehov til vaccinations- og testcentre i forbindelse 
med COVID-19 har medvirket til færre ansøgere. 

 

Arbejdspladsvurdering 2021 

Movia har i foråret 2021 gennemført den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV). Den lovpligtige APV 
2021 blev suppleret med en undersøgelse af fysiske og teknologiske forhold under COVID-19-
epidemien. Resultaterne fra den seneste APV vurderes at ligge på et tilfredsstillende niveau ligesom 
de foregående APV’er i 2015 og 2018.  

 

Økonomi: 

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 

 

Bilag: 

Ingen bilag. 
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