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04 Forslag til budget 2020 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller,

• At bestyrelsen godkender forslag til budget 2020, jf. bilag 1, hvor budgetoversigten ”Tabel 1. 
Budgetpræsentation” udgør forslag til bevillingsniveau i budgetforslaget.

• At bestyrelsen godkender, at materialet i bilag 1 ”Budgetforslag 2020, 1. behandling” udgør det 
budgetmateriale, som ligger til grund for kommuner og regioners trafikbestilling senest 30. oktober 
2019, og at trafikbestillingerne indarbejdes i 2. behandlingen af budgettet, som 
bestyrelsesbehandles 12. december 2019.

• At bestyrelsen godkender, at kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter 
betales à conto hver måned som 1/12 af budgettet, og at kommuner og regioner får mulighed for at 
indbetale udgiften vedrørende ny ferielov primo januar 2020.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Trafikbestillingstidspunktet er fra og med trafikbestilling 2020 flyttet fra 1. maj til 30. oktober for bedre 
sammenhæng med budgetprocessen i kommuner og regioner. Ændringen betyder, at der i 1. 
behandlingen af budgetforslaget for 2020 kun er medtaget trafikbestillinger, som allerede er aftalt med 
kommuner og regioner. Langt de fleste trafikbestillinger indarbejdes først til 2. behandlingen af 
budgettet.

Budgetforslaget til 1. behandling er udarbejdet i overensstemmelse den af bestyrelsen fastsatte 
økonomiske politik og med budgetforudsætningerne godkendt af bestyrelsen i april 2019 og ny 
ferielovgivnings påvirkning af Movias økonomi godkendt i maj 2019.

Budgetforslaget til 1. behandling udsendes efter bestyrelsens godkendelse til kommuner og regioner, 
jf. Movias vedtægters bestemmelse herom.
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Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %
Passagerindtægter -1.983 -1.973 -1.841 -1.861 -1.861 -1.861 133 -6,7
Operatørudgifter 4.210 4.193 4.286 4.316 4.305 4.304 93 2,2
Andre driftsudgifter 574 600 624 596 583 570 24 3,9
- Heraf kørselssupport 131 138 123 121 121 121 -15 -11,0
- Heraf passagerservice 279 277 289 286 282 282 12 4,4
- Heraf administration 164 185 212 190 180 167 26 14,3
Pensioner 24 25 26 28 29 31 2 7,2
Finansielle poster 38 22 18 16 11 4 -4 -17,9
Anlæg 1 0 0 0 0 0 0

Tilskudsbehov i alt 2.865 2.867 3.114 3.095 3.066 3.047 247 8,6
Anm.: Under administration indgår der i 2020 en ekstraordinær udgift på 19 mio. kr. som følge af ny ferielovgivning.

Bus & Bane

Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – stiger i budget 2020 med knap 9 
pct., svarende til samlet 247 mio. kr. i forhold til budget 2019. I faste priser svarer det til en stigning på 
6 pct. Det højere tilskudsbehov er en konsekvens af tilpasningen af busnettet til Metro Cityringen (Nyt 
Bynet), som indregnes med fuld effekt i budgetforslag 2020. Tilpasningen af buslinjerne omfatter nogle 
af Movias mest produktive buslinjer med flest passagerer pr. time. Når Metro Cityringen efter åbningen 
kører på disse passagertunge strækninger, vil produktiviteten for den samlede busdrift blive lavere i 
2020 i forhold til i tidligere år.

I forhold til budget 2019 forventes 17 mio. færre buspassagerer i 2020 og et indtægtstab på 141 mio. 
kr. i forhold til budget 2019, primært som følge af åbningen af Metro Cityringen. I arbejdet med Nyt 
Bynet er busdriften tilpasset, så der sikres størst muligt samspil med det samlede metronet, og der er 
taget højde for forventede nye rejsemønstre. Udviklingen i busdriften for Københavns og 
Frederiksberg kommuner samt Movia i alt er vist nedenfor i tabel 2 i afsnittet ”Særligt om 
implementeringen af Nyt Bynet”. Kommuner og regioner har bestilt reduktion af buskørslen på samlet 
ca. 5 pct. i 2020 i forhold til 2018 svarende til knap 210.000 timer. Heraf skyldes ca. 200.000 timer Nyt 
Bynet.

I forhold til trafikbestillingsgrundlag 2020 fra december 2018, som Movias administration har sendt til 
kommuner og regioners forvaltninger, er tilskudsbehovet til bus øget med 19 mio. kr. eller 1,1 pct. 
Udviklingen er sammensat af 28 mio. kr. lavere indtægter (1,7 pct.) på grund af lavere 
passagertalsforventning, mens udgifterne er reduceret 10 mio. kr. (0,3 pct.), hvilket hovedsageligt 
skyldes lavere indeksprognoser for de indeks, som regulerer betalingerne til operatørerne.

Konsekvenserne af Nyt Bynet er omfattet af særlig usikkerhed i 2019 og 2020, som beror på 
sværhedsgraden i at estimere udviklingen i passager- og indtægtsstrømme de kommende år. Effekten 
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af bekendtgørelse 456 om indtægtsdeling i hovedstadsområdet er indregnet fuldt ud med 40 mio. kr. i 
budgetforslag 2020. Det bemærkes, at der endnu ikke er tilvejebragt hjemmelsgrundlag hertil for 2020 
og frem, men Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har stillet Movia i udsigt, at der sker en fuld 
ophævelse af den såkaldte dobbeltfaktormodel.

Region Sjælland har bestilt reduktioner i busdriften, som har effekt fra hhv. sommeren 2019 og januar 
2020. Regionen reducerer omfanget af busdrift med ca. 37.000 timer. For en del af linjerne overtager 
nogle kommuner ansvaret og finansieringen af disse linjer. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko 
for, at kommuner med øget tilskudsbehov på grund af overtagelse af regionale linjer vil tilpasse deres 
trafikbestilling til 2020 og frem.

I lighed med øvrige år er der endvidere en usikkerhed forbundet med udviklingen i indeks, som er 
baseret på Nationalbankens seneste prognoser, der er fra marts 2019. Usikkerheder i forbindelse med 
budgetforslag 2020 uddybes i bilag 1, side 12.

Flextrafik

De samlede operatørudgifter til flextrafik forventes at stige med 81 mio. kr. svarende til 13 pct., mens 
det samlede passagertal kun forventes at stige med 3 pct. Det skyldes - ud over almindelig pris- og 
lønregulering – at prisen for kørsel blev reguleret med ca. 10 pct. i udbuddet i oktober 2018 bl.a. pga. 
nye krav til overenskomster samt en forventet prisregulering på udbud af garantivogne, der træder i 
kraft i oktober 2019. Garantivogne har ikke været i udbud i 4 år, og kontraktpriserne forventes derfor 
også påvirket af ændringerne i kravene. Priserne på de øvrige vogne forventes at ligge på niveau med 
den generelle prisudvikling. Samlet set vurderes priserne i 2020 at være på samme niveau som i 2015 
inden liberalisering af taxaloven.

Bestyrelsen forventes tidligst at skulle beslutte igangsætning af ny optimeringsplatform (NOP) i foråret 
2020, herunder er der behov for, at bestyrelsen tager stilling til finansieringsmodel og eventuel 
udvidelse af budgettet. Fordelingen af udgifterne for de enkelte kommuner og regioner vil også indgå i 
forelæggelsen for bestyrelsen.

Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter i budget 2020 er på 543 mio. kr. og udgør 12 pct. af de samlede udgifter i 
budgettet. Andre driftsudgifter er omfattet af Movias økonomiske politik, og som følge heraf er 
budgetrammen reduceret med 9 mio. kr. ift. budget 2019 svarende til den økonomiske politik. 
Omstillingspuljen bortfalder samtidig i 2020 svarende til en budgetreduktion på 13 mio. kr. Der er 
foretaget pris- og lønopregulering med 2,8 pct.

Budgetrammen for Andre driftsudgifter er desuden opreguleret med dels helårseffekten af udvidelse af 
billetkontrollen i forbindelse med indførelse af frit flow i A-busserne i forbindelse med Nyt Bynet i 2019 
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og dels de budgetmæssige påvirkninger som følge af implementering af en ny ferielovgivning i 2020. 
Dette medfører samtidig en ændret fordeling på de tre underkategorier kørselssupport, 
passagerservice og administration under Andre driftsudgifter. Ændringerne på andre driftsudgifter 
fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Ændring i budgetramme andre driftsudgifter ekskl. flextrafik. Mio. kr.

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2019 528,9

Budgetramme 2019 excl. Rejsekortafgifter 420,0

- Heraf omstillingspulje, der skal nulstilles (bestyrelsesgodkendt april 2018) -13,4

- Helårseffekt af udvidelsen af billetkontrollen(bestyrelsesgodkendt juni 2018) 4,2

Rejsekortafgifter bus og bane1 109,1

Pris- og lønfremskrivning 2,8 pct. (bestyrelsesgodkendt april 2019) 14,3

Effektivisering 2 pct. 2 (bestyrelsesgodkendt april 2018) -8,6

Budgetramme 2020 excl. ny ferielov 525,7

Ny ferielov (bestyrelsesgodkendt maj 2019) 17,2

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2020 542,9
Anm1.: Rejsekortafgifter for bus og bane er fastsat ud fra budget 2019. Da der er helårseffekt af Nyt Bynet i 2020 er niveauet forventeligt 

lidt overvurderet. 
Anm2.: Effektivisering på 2 pct. beregnes excl. Rejsekortafgifter. 

Likviditet

Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Ud fra 
dette forventes 365-dages gennemsnitslikviditeten ultimo 2020 at være ca. 100 mio. kr., hvilket er 
under Movias målsætning på 150 mio. kr. Prognosen er dog behæftet med væsentlig usikkerhed, og 
bl.a. vil likviditeten kunne påvirkes af kommende efterreguleringer samt afvigelser i tilskudsbehov i 
forhold til det budgetterede fx på grund af Nyt Bynet eller ændret tilbagebetalingsprofil fra Rejsekort 
A/S.

Gennemsnitslikviditeten i 2020 kan hæves til ca. 200 mio. kr. ved at opkræve à conto betalinger fra 
kommuner og regioner forud for 2 måneder ad gangen. Med henblik på at reducere risikoen for at 
Movia ligger inde med en for stor likvidbeholdning er det i budgetforslaget forudsat, at à conto betaling 
fra kommuner og regioner i 2020 fortsat sker månedsvis som i 2019. Administrationen vil følge 
likviditetsudviklingen nøje.

Movias likviditet er også sikret med en kassekredit på 300 mio. kr.

Særligt om implementeringen af Nyt Bynet

Af tabel 3 fremgår udviklingen i busdriften for Movia i alt og for Københavns og Frederiksberg 
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Kommuner, hvor effekten af Nyt Bynet er størst. Det fremgår, at antal køreplantimer i Københavns og 
Frederiksberg Kommuner i 2020 er reduceret 13,5 pct. i forhold til 2018, hvorfor udgifterne også er 
reducerede. For Movia er timerne samlet set reduceret knap 5 pct. Da det er linjer med mange 
passagerer pr. time, som er reduceret, er antal passagerer i Københavns og Frederiksberg Kommuner 
reduceret med 22 pct. fra 2018 til budget 2020. Da indtægterne forventes at falde mere end 
udgifterne, er forventningen til tilskudsbehovet en stigning på 20 pct. for Københavns og 
Frederiksberg Kommuner, mens tilskudsbehovet for busdriften i Movia samlet set stiger 7,6 pct. 
primært som følge af ændringerne i Nyt Bynet.

Tabel 3. Udvikling i busdrift i Københavns og Frederiksberg kommuner og Movia i alt. 2018-2019-2020

R2018 B2019 B2020
R2018 - B2019 R2018 - B2020

∆ % ∆ %
København og 
Frederiksberg

Tilskud, 
(mio. kr.) 322 336 387 14 4,4 65 20,3

Movia i alt Tilskud, 
(mio. kr.) 1.562 1.548 1.681 -14 -0,9 119 7,6

København og 
Frederiksberg

Timer, 
(1.000) 1.274 1.207 1.102 -68 -5,3 -172 -13,5

Movia i alt Timer, 
(1.000) 4.260 4.168 4.052 -92 -2,2 -208 -4,9

København og 
Frederiksberg

Udgifter, 
(mio. kr.) 915 884 848 -31 -3,4 -67 -7,3

Movia i alt Udgifter, 
(mio. kr.) 3.320 3.289 3.281 -31 -0,9 -39 -1,2

København og 
Frederiksberg

Passagerer, 
(mio.) 86 80 67 -6 -7,2 -19 -22,4

Movia i alt Passagerer, 
(mio.) 198 192 175 -6 -3,0 -23 -11,5

København og 
Frederiksberg

Indtægter, 
(mio.) -593 -548 -461 45 -7,6 132 -22,3

Movia i alt Indtægter, 
(mio.) -1.759 -1.741 -1.600 17 -1,0 159 -9,0

Økonomiske konsekvenser:

Budgetforslagets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.
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Kommunikation:

Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner.

Bilag:

1. Budgetforslag 2020, 1. behandling
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Movia, Budget 2020, 1. behandling 

1. Budget 2020, 1. behandling
Movias budgetforslag består af samlede betalinger på 4,3 mia. kr. til bus-, bane-, og flextrafikoperatø-
rerne og andre driftsudgifter på 0,6 mia. Samlet set 189 mio. passagerer vil give indtægter på 1,8 mia. 
kr., hvilket betyder, at tilskuddet fra kommuner og regioner er på 3,1 mia. kr.

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %
Passagerindtægter -1.983 -1.973 -1.841 -1.861 -1.861 -1.861 133 -6,7
Operatørudgifter 4.210 4.193 4.286 4.316 4.305 4.304 93 2,2
Andre driftsudgifter 574 600 624 596 583 570 24 3,9
- Heraf kørselssupport 131 138 123 121 121 121 -15 -11,0
- Heraf passagerservice 279 277 289 286 282 282 12 4,4
- Heraf administration 164 185 212 190 180 167 26 14,3
Pensioner 24 25 26 28 29 31 2 7,2
Finansielle poster 38 22 18 16 11 4 -4 -17,9
Anlæg 1 0 0 0 0 0 0

Tilskudsbehov i alt 2.865 2.867 3.114 3.095 3.066 3.047 247 8,6

Med mindre andet er nævnt er 2018-2020 i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2020-priser. 
Udgifter er positive tal, mens indtægter er negative tal. I tabellerne kan afrundinger medføre, at belø-
bene ikke summer til totalen.

Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – stiger i budget 2020 med 9 pct. 
eller 247 mio. kr. i forhold til budget 2019. I faste priser svarer det til en stigning på 6 pct. Det højere 
tilskudsbehov skyldes hovedsageligt, at tilpasningen til Metro Cityringen (Nyt Bynet) er indregnet med 
fuld effekt i budget 2020, og at der er øgede udgifter til kørsel med flextrafik pga. øgede krav til over-
enskomster for chaufførerne.

I forhold til budget 2019 forventes et fald i buspassagertallet på 17 mio. passagerer i 2020. Heraf er de 
ca. 16 mio. et forventeligt fald, som skyldes omlægningerne i forbindelse med Nyt Bynet, mens resten 
er udtryk for et generelt fald i passagertallet. Det relativt større fald i passagerer i forhold til bustimer 
skyldes, at der især flyttes passagerer fra de mest effektive buslinjer til Metro Cityringen. Indtægtsta-
bet forventes i 2020 at ligge på 141 mio. kr., og i overensstemmelse med forventningerne til Nyt Bynet 
kompenseres indtægtstabet kun delvist af reduktioner på buskørslen på 75 mio. kr.

Når stigning i prisindeks og udbud indregnes, er der en samlet stigning i tilskudsbehovet for bus på 
133 mio. kr. i 2020 i forhold til budget 2019, hvilket svarer til en stigning på knap 9 pct. I faste priser 
stiger tilskudsbehovet med 6 pct. Konsekvenserne af Nyt Bynet er behæftet med usikkerhed bl.a. om 
passagernes ageren i et nyt transportsystem og tilvænning til nye transportveje, som samlet betyder 
større usikkerhed i budgetforslag 2020 end normalt.

Hertil kan nævnes, at Region Sjælland har bestilt reduktioner i busdriften, som har effekt fra hhv. 
sommeren 2019 og januar 2020. Regionen reducerer omfanget af busdrift med ca. 37.000 timer. For en 
del af linjerne overtager nogle kommuner ansvaret for linjerne og finansieringen.
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Operatørudgifterne er i forhold til budget 2019 steget 81 mio. kr. på flextrafik. Stigningen skyldes pri-
mært, at omkostningsniveauet er øget ved nye kontrakter på grund af højere kørselspriser, og der 
forventes samtidig højere passagertal samlet set for flextrafik. Med de forventede kontraktregulerin-
ger indarbejdet i budgettet vurderes prisniveauet at være tilbage på niveau med priserne i 2015.

Andre driftsudgifter er udgifter, som Movia afholder til andre end operatører. Andre driftsudgifter er 
på 0,6 mia. kr. og udgør 12 pct. af de samlede udgifter i budgettet. Andre driftsudgifter er opdelt i ne-
denstående:
• Kørselssupport omfatter blandt andet chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køre-

planlægning, rådgivning og kontrakter
• Passagerservice omfatter blandt andet rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markeds-

føring og trafikinformation
• Administration omfatter blandt andet IT, HR, økonomi, husleje og projekter

Forskydningen imellem underkategorierne kørselssupport, passagerservice og administration fra 
Budget 2019 til Budget 2020 skyldes ændringer i forventningerne til de underliggende budgetposter 
bl.a. som følge af implementeringen af udvidelse af billetkontrollen og engangsudgifter i 2020 til ny 
ferielov.

Andre driftsudgifter er omfattet af Movias økonomiske politik og krav til fortsat effektivisering. Der er 
som følge heraf reduceret i faste priser med 9 mio. kr. fra budget 2019 til budget 2020. I 2020 nulstil-
les omstillingspuljen, hvilket giver en reduktion på 13 mio. kr. Modsat betyder pris- og lønregulering 
samt helårseffekten af udvidelse af billetkontrollen, at andre driftsudgifter stiger med 19 mio. kr. Her-
til kommer en etårig ekstraordinær udgift på 19 mio. kr. som følge af indførelsen af ny ferielovgivning.

Andre driftsudgifter til flextrafik er yderligere øget med 8 mio. kr. som følge af implementering af ny 
økonomisk politik og stigning i passagertallet. Samlet set er andre driftsudgifter 24 mio. kr. højere i 
budget 2020 end i budget 2019.,
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Bus og Bane
I dette kapitel redegøres for budgettets forudsætninger samt udviklingen i forhold til budget 2019.

Tabel 2 viser udviklingen opdelt på bus, bane og fællesudgifter, som henføres til bus og bane. 
Det fremgår af tabellen, at tilskudsbehovet for bus er 133 mio. kr. højere, svarende til 8,6 pct., mens 
tilskudsbehovet for bane er 2 mio. kr. højere, svarende til 0,6 pct. Hertil er tilskudsbehovet til fælles-
udgifter for bus og bane 23 mio. kr. højere, svarende til 6,4 pct.

Udviklingen i hhv. indtægter og operatørudgifter for bus og bane gennemgås efter tabel 2 og 3. Fæl-
lesudgifterne er vist i tabel 2 og betales via Movias finansieringsmodel sammen med bus og bane. 
Udviklingen i andre driftsudgifter, pensioner og finansielle poster gennemgås i de respektive afsnit 
efterfølgende.

Tabel 2. Budgetoversigt bus og bane, Mio. kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %

Bus

Indtægter -1.759 -1.741 -1.600 -1.606 -1.606 -1.606 141 -8,1
Operatørudgifter 3.117 3.087 3.091 3.093 3.091 3.090 4 0,1
Andre driftsudgifter 204 202 190 188 189 189 -12 -6,0

Tilskudsbehov, bus 1.562 1.548 1.681 1.676 1.674 1.673 133 8,6

Lokalbaner
Indtægter -180 -175 -182 -195 -195 -195 -7 4,0
Operatørudgifter 493 492 500 520 511 511 9 1,7
Andre driftsudgifter 9 8 9 9 9 9 0 2,6
Anlæg 1 0 0 0 0 0 0

Tilskudsbehov, lokalbaner 323 325 327 334 325 325 2 0,6

Fællesudgifter, bus og bane
Andre driftsudgifter 289 319 344 316 304 293 26 8,0
- Heraf ny ferielov 0 0 17 0 0 0 17
Pensioner 24 25 26 28 29 31 2 7,2
Finansielle poster 38 22 18 16 11 4 -4 -17,9

Tilskudsbehov, fællesudgifter 351 365 388 361 344 327 23 6,4
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Tabel 3. Nøgletal for bus og bane, Mio. kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %

Bus

Passagerer, 1.000 197.850 191.883 175.029 175.459 175.459 175.459 -16.854 -8,8
Busser 1.233 1.212 1.180 1.181 1.181 1.180 -33 -2,7
Timer, 1.000 4.260 4.168 4.052 4.059 4.059 4.059 -116 -2,8
Indtægt pr. passager -8,9 -9,1 -9,1 -9,2 -9,2 -9,2 -0,1 0,7
Udgift pr. passager 16,8 17,1 18,7 18,7 18,7 18,7 1,6 9,3
Udgift pr. time 779 789 810 809 808 808 21 2,6

Lokalbaner
Passagerer, 1.000 9.664 9.510 9.711 10.461 10.461 10.461 201 2,1
Tog km 7.839 7.855 7.859 8.339 8.339 8.339 4 0,0
Timer, 1.000 154 156 155 163 163 163 -1 -0,8
Tilskud pr. passagerer 33 34 34 32 31 31 -1 -1,5

Tabel 3 viser udviklingen i driftsomfang og passagerer samt udvalgte nøgletal. Det fremgår, at der sker 
væsentlige reduktioner på busdriften som følge af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro City-
ringen. Den procentvise reduktion i timer er mindre end den procentvise reduktion i passagerer, idet 
de linjer som reduceres, er linjer med mange passagerer. Denne udvikling var forventet, da de omlagte 
linjers produktivitet pr. bustime har været markant højere end gennemsnittet.

Boks 1: Forudsætninger i budgetforslag 2020, 1. behandling.
Indtægter bus og bane: Forventningerne til indtægter er baseret på realiserede indtægter til og med 
marts 2019, tillagt viden om udviklingen i 2019 og 2020. Herunder er Takststigningsloftet fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen inklusive forventet efterregulering for tidligere år og efterkalkulation af 
Takst 2018 på samlet 1,6 pct. indregnet ligesom forventninger til indtægtsfordeling efter indførelsen 
af Nyt Bynet.

De forventede passagertal er baseret på tællinger til og med marts 2019 og tillagt den forventede 
passagereffekt af kommuners og regioners trafikbestillinger.

Udgifter bus og bane: Movia anvender Nationalbankens prognoser for de prisindeks, der regulerer 
betalingerne til operatørerne. I budgetforslag 2020 1. behandling anvendes prognosen fra marts 
2019. Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i budgetforslaget baseret på køreplaner for 2019 
og tillagt effekten af kommuner og regioners trafikbestillinger.

Andre driftsudgifter er reguleret i henhold til den økonomiske politik og effektiviseringskrav bl.a. som 
følge af omstillingspuljen samt tillagt den budgetmæssige påvirkning af implementering af en ny 
ferielovgivning. Dette er uddybet i afsnittet om andre driftsudgifter.
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Bus
Tilskudsbehovet til bus er 132 mio. kr. lavere i forhold til budget 2019 svarende til en stigning på 8,5 
pct. Udviklingen er sammensat af, at indtægterne er 141 mio. kr. lavere end i budget 2019 svarende til 
ca. 8 pct., mens operatørudgifterne er på samme niveau som i budget 2019 med en stigning på 2 mio. 
kr. Endelig er andre driftsudgifter under busdrift reduceret med samlet 12 mio. kr. svarende til ca. 6 
pct.

Indtægter bus
Der forventes busindtægter på 1.600 mio. kr. i budgetforslag 2020. I budgettet for 2019 blev forventet 
indtægter på 1.741 mio. kr. Indtægtsudviklingen er opdelt i deleffekter i tabel 4, hvorefter effekterne 
er uddybet.

Tabel 4. Indtægtsændring på bus fra B2019 til B2020. Mio. kr.
Fald i passagerforventning 153

Takststigning på 1,6 pct. -25

Effekt af fjernelse af bundfradrag i bekendtgørelse 456 om dobbeltfaktor -12

Øvrig udvikling i indtægt pr. passager 26

Ændring i indtægter i alt 141
Anm.:Da indtægter har negativt fortegn, betyder negative tal en stigning i indtægter (dvs. et fald i tilskudsbehov).

• Det fremgår af tabel 4, at indtægterne er reduceret 153 mio. kr., fordi forventningen til passager-
tallet i 2020 er 8,8 pct. lavere end i budget 2019. Hovedårsagen til reduktionen i passagertallet er 
indførelsen af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen. Det forventede samlede 
passagerfald er på 16,9 mio. passagerer, og heraf er der en reduktion på 16,5 mio. passagerer på 
de linjer, som er berørt af Nyt Bynet. Reduktionerne i passagertallet sker hovedsageligt som følge 
af omlægningerne, men der er også et forventet generelt fald i passagertallet på ca. 2 pct. som 
følge af lavere realiserede passagertal siden udarbejdelsen af budget 2019. Passagertallet på de 
linjer, som er berørt af Nyt Bynet, udgør ca. 60 pct. af Movias passagerer.

• Takststigningsloftet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inklusive forventet efterregulering for 
tidligere år og efterkalkulation af Takst 2018 på samlet 1,6 pct. er indarbejdet i budget 2020, hvil-
ket øger indtægterne med 25 mio. kr.

• I budget 2019 var bekendtgørelse 456 om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet - som 
ophæver effekten af den såkaldte dobbeltfaktormodel - indarbejdet med et fradrag på 12 mio. kr. I 
budgetforslag 2020 er den fulde effekt af ophævelsen af den såkaldte dobbeltfaktormodel indar-
bejdet.

• En ændring i indtægt pr. passager reducerer indtægterne med 26 mio. kr. (1,5 pct. af indtægterne) 
og er sammensat af mange faktorer, herunder en forventning om flere omstigninger til Metroen 
som følge af helårseffekt af Cityringen, hvilket giver en lavere indtægtsandel til Movia.

Operatørudgifter bus
Operatørudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammenholdt med priserne 
i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx eks-
trakørsel og operatørdrevet realtid mv.
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Operatørudgifterne udgør i budgetforslag 2020, 1. behandling 3.091 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. eller 
0,1 pct. højere end budget 2019. Udviklingen er yderligere opdelt i deleffekter i tabel 5, hvorefter ef-
fekterne er forklaret.

Tabel 5. Ændring i kørselsudgifter på bus fra B2019 til B2020. Mio. kr.
Effekt af indeksudvikling 52

2,8 pct. færre bustimer (116.000 timer) -75
Diverse ændringer ifm. Nyt Bynet -8
Udbud af buskontrakter med mere el, fossilfri samt længere busser 26
Øgede udgifter ifm. anlæg af letbanen 9

Ændring i operatørudgifter i alt 4

Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter.

• Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, som regulerer Movias kontraktbetalinger til 
operatørerne, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Prognoserne for løn og diesel 
er højere end i budget 2019, mens renten er lidt lavere. Udviklingen øger udgifterne med 52 mio. 
kr.

• Køreplanerne i 2019 er tillagt effekten af kommuners og regioners kendte trafikbestilling vedr. 
budget 2020. Hovedårsagen til reduktionen i antal timer er tilpasning af busdriften til Metro City-
ringen. 90% af reduktionen er således i centralkommunerne, hvor antallet af bustimer er reduce-
ret med 9 pct.

• I forbindelse med overgang til Nyt Bynet er der bl.a. udgifter til øget tomkørsel og kompensation til 
operatører, hvor driften er reduceret mere end tilladt i kontrakterne. Modsat reduceres passager-
incitamentsbonus, da passagertallet er lavere.

• I december 2019 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A17. Budget 2020 er 
derfor påvirket af de nye kontraktpriser, hvilket betyder en stigning i udgifter på 26 mio. kr. Stig-
ningen skyldes særligt, at en væsentlig del af busserne overgår til at køre på el eller fossilfrit.

• Efter aftale med kommuner og regioner indarbejdes øgede udgifter til busdriften i forbindelse 
med anlæg af letbanen kun efter aftale, da omfanget er forbundet med væsentlig usikkerhed. Der 
er indarbejdet udgiftsstigninger på 8,5 mio. kr. i Region Hovedstadens tilskud til busdrift.

Budgetoverslagsår 2020-2022

• Da overslagsårene er i 2020 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene.
• Der er indarbejdet en passagerstigning på 430.000 passagerer grund af udvidelse af havnebusser-

ne fra 2021.
• Der er indarbejdet en øget drift på 7.000 timer på grund af udvidelse af havnebusserne fra 2021.
• Hertil er der engangsudgifter i forbindelse med Nyt Bynet, som bortfalder efter 2020, fx engangs-

udgifter i forbindelse med kontraktændringer.
• Forventningerne til det igangværende udbud A18, hvor flere linjer skifter til el eller fossilfri drift, er 

indregnet i overslagsårene.

Bane
Tilskudsbehovet på bane stiger med 1,8 mio. kr. svarende til 0,6 pct. fra budget 2019 til budgetforslag 
2020. I forhold til den forventede pris- og lønfremskrivning på 2,8 pct. mellem 2019 og 2020 er der 
dermed tale om et fald i faste priser.
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Indtægterne stiger med 7 mio. kr. fra budget 2019 til budgetforslag 2020, hvilket svarer til 4 pct. De 
øgede indtægter skyldes 2 pct. flere passagerer og en højere indtægt pr. passager på banerne i Region 
Sjælland.

Udgifterne til lokalbanerne forventes at stige med 8,8 mio. kr. svarende til 1,8 pct. Udviklingen i de 
indeks, der regulerer kontraktbetalingerne betyder en stigning på 6,3 mio. kr. Dertil kommer en pris-
og lønfremskrivning af udgifterne til infrastruktur på 1,9 mio. kr. – regionerne kompenseres for infra-
strukturudgifterne via bloktilskuddet. Udgifter til rejsekort afgifter er fremskrevet med 0,2 mio. kr. og 
de resterende 0,4 mio. kr. skyldes marginalt mere drift, da det er skudår i 2020.

Budgetoverslagsår 2021-2023

• Fra 2021 er der tillagt passagereffekt på 750.000 passagerer som følge af den mellem Region 
Sjælland og staten aftalte overtagelse af Lille Syd (Køge- Roskilde). Tilsvarende er driften justeret 
med en stigning i udgifter på 20 mio. kr. til følge.

• På lokalbaner er der i henhold til Movias kontrakt med Lokaltog A/S indregnet en effektiviserings-
gevinst på 8,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2022. Der er for så vidt angår Lokaltog tale om en ’trap-
pemodel’, hvor effektiviseringer udmøntes i en ’trappe’ og ikke som årlige effektiviseringer.
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Usikkerheder i budget 2020
I budgetforslag 2020, 1. behandling er usikkerheden større end normalt især pga. de store ændringer i 
forbindelse med indførelse af Nyt Bynet. I nedenstående boks er en række usikkerheder gennemgået.

Om usikkerheder i budget 2020

Nyt Bynet
Åbningen af Metro Cityringen medfører store 
ændringer i busnettet, og der er mange skøn 
forbundet med beregning af konsekvenserne. 
Der er især stor usikkerhed om udviklingen i 
passager- og indtægtsstrømme.

El busser og udbud A18
El busser er i dag omfattet af en særregel om lav 
elafgift, som udløber ultimo 2019. Et politisk 
flertal ønsker aftalen fortsat til 2023, men afta-
len kræver EU-rådets godkendelse og er endnu 
ikke godkendt. Skatteministeren har den 30. 
april 2019 oplyst, at ministeren forventer, at 
særreglen om lav elafgift for el busser i rutekør-
sel vil træde i kraft den 1. januar 2020, og mini-
steren forventer dermed ikke stigende elafgifter 
i 2020. Hvis elafgiften alligevel stiger fra 2020, er 
Movia forpligtet til at kompensere busoperatø-
rerne, og driften af el busser vil blive dyrere end 
budgetteret.
Derudover er der usikkerhed på de linjer, som i 
overslagsårene berøres af udbud A18, da ud-
buddet endnu ikke er afsluttet.

Indtægtsfordeling i H
Effekten af bekendtgørelse 456 om indtægts-
deling i hovedstadsområdet er indregnet fuldt 
ud med 40 mio. kr. i forslag til budget 2020. 
Der er endnu ikke tilvejebragt hjemmelsgrund-
lag for ophævelse for 2020 og frem, men 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i 
brev af 8. februar 2018 til Movia slået fast, at 
hensigten var finde ”En endelig løsning senest 
fra Cityringens åbning. Hensigten er fuldt ud 
at håndtere DSB’s og Movias utilsigtede ind-
tægtstab”. Movia afventer fortsat en perma-
nent løsning gældende fra 2020 og frem.

Letbanen
Region Hovedstaden, Ring 3-kommunerne, Hoved-
stadens Letbane og Movia har gennemført trafik-
modelberegninger af anlægsperioden af letbanen. 
Resultaterne belyser, hvordan busdriften påvirkes 
og hjælper Ring 3-kommunerne og Region Hoved-
staden med at afklare tiltag for at opnå en rimelig 
trafikafvikling i anlægsperioden. Movia udarbejder 
forslag til håndtering af busdriften i Ring 3-
korridoren for de relevante kommuner og Region 
Hovedstaden. Usikkerhed omkring hvor og hvornår 
busdriften påvirkes betyder, at effekterne er for-
bundet med stor usikkerhed. Kun i det omfang det 
er aftalt med den enkelte kommune eller Region 
Hovedstaden, og der er lavet konkrete aftaler om 
økonomien, er effekten indarbejdet i forslag til 
budget 2020. Øvrige ændringer afregnes via a con-
to betalinger eller via efterregulering.

Plustur (flextur)
Estimering af antallet af passagerer og kommu-
nernes udgift til Plustur er forbundet med usikker-
hed, da der er tale om et nyt produkt. Tilgangen 
forventes at være beskeden i 2020, dels fordi ord-
ningen skal vinde indpas hos kunderne, dels fordi 
Plustur kun tilbydes, når der ikke er bus og tog 
hele vejen.

Indeks
Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bru-
ges til at regulere operatørbetalingen og er fast-
sat ud fra Nationalbankens prognoser. Indeks 
for diesel og rente er på et lavt niveau, og der er 
risiko for, at disse indeks stiger mere i 2020, end 
Nationalbankens prognoser forudsiger. Følsom-
heden for ændringer er vist i tabellen herunder.
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Tabel 6. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks, bus og bane

Ændring Effekt (Mio. kr.)
Dieselforbrugerpris 20% 100
Løn 1% 22
Rente 1 procentpoint 15
Indtægter 5% 89

Andre driftsudgifter

Budgetforslag 2020
Budgetforslaget for 2020 er opbygget med udgangspunkt i budget 2019. Budgetrammen er reguleret 
med besparelser i henhold til den økonomiske politik, jf. tabel 7. Dette indebærer en nulstilling i 2020 
af omstillingspuljen, der er opbygget i perioden 2017-2019. Desuden indregnes effektivisering på 2 
pct. på udgifter ud over rejsekortudgifter. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,8 pct.

Budgetrammen er yderligere teknisk reguleret med dels helårseffekten af udvidelse af billetkontrollen 
ifm. indførelse af frit flow i A-busserne i 2019 og dels de budgetmæssige påvirkninger som følge af 
implementering af en ny ferielovgivning. Sidstnævnte påvirker kun budgetrammen i 2020 med en en-
keltstående opskrivning og har ingen effekt for rammen i de efterfølgende år. Kommuner/regioner vil 
få mulighed for at vælge mellem en forhøjet a conto betaling i 2020 eller en engangsbetaling i januar 
2020 for deres andel af Movias udgifter som konsekvens af den nye ferielovgivning.

Tabel 7. Ændring i budgetramme andre driftsudgifter excl. flextrafik. Mio. kr.

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2019 528,9

Budgetramme andre driftsudgifter 2019 excl. Rejsekortafgifter 420,0

- Heraf omstillingspulje, der skal nulstilles -13,4

- Helårseffekt af udvidelsen af billetkontrollen 4,2

Rejsekortafgifter bus og bane1 109,1

Pris- og lønfremskrivning 2,8 pct. 14,3

Effektivisering 2 pct.2 -8,6

Budgetramme 2020 excl. ny ferielov 525,7

Ny ferielov 17,2

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og bane 2020 542,9
Anm1.: Rejsekortafgifter for bus og bane er fastsat ud fra budget 2019. Da der er helårseffekt af Nyt Bynet i 2020 er niveauet 

forventeligt lidt overvurderet. 
Anm2.: Effektivisering på 2 pct. beregnes excl. Rejsekortafgifter.
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Budgetoverslagsår 2021-2023
I budgetoverslagsårene 2021 – 2023 tilpasses budgetrammen for ’Andre driftsudgifter’ gradvist til 
åbningen af Sydhavnsmetroen og Letbanen i Ring 3 ved at øremærke 0,9 pct. af budgetrammen til en 
omstillingspulje svarende til 4 mio. kr. årligt. Hermed sikres, at andre driftsudgifter pr. bustime holdes 
konstant, selvom antallet af bustimer forventeligt vil falde i 2025, når Sydhavnsmetroen og Letbanen 
åbner. Hertil kommer et årligt effektiviseringskrav på 2,0 pct. (ex. rejsekortafgifter) svarende til 8 mio. 
kr. årligt.

Pensioner
Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension 
efter 1/1-2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har 189 tjene-
stemænd (i arbejde, pensionerede og enker), heraf budgetteres 128 at være pensionerede ultimo 
2020. Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er 
derfor forbundet med usikkerhed. Den samlede pensionsforpligtelse blev senest aktuarberegnet i 
2015 og genberegnes minimum hvert 5. år i henhold til regnskabspraksis, og derfor senest igen i 2020.

Finansielle poster
Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån i Kommunekredit. Lån optaget i Kommu-
nekredit dækker udover Movias investering i aktier i Rejsekort A/S og anlægsaktiver også ansvarlige 
lån til Rejsekort A/S ifm. etableringen af selskabet. Rejsekort A/S forrenter de ansvarlige lån og afdra-
ger i takt med, at der er likviditet i Rejsekort A/S. Afdrag på ansvarlige lån fra Rejsekort A/S modreg-
nes i de finansielle poster. Det forventes, at ansvarlige lån er fuldt ud tilbagebetalt i 2025 som oprin-
deligt forudsat. I 2020 budgetteres med, at Rejsekort A/S tilbagebetaler 19 mio. kr. Rejsekort A/S skal 
efter vedtægterne beslutte budget inklusiv tilbagebetalinger senest d. 1. september.

Tabel 8. Rejsekort lån i Kommunekredit samt ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Mio. kr.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Rejsekort lån i Kommunekredit 
Ydelse for Movia 76 44 43 43 42 35 35 35 24 24 24

Restgæld, ultimo 323 285 246 207 168 135 103 69 46 23 0

Ansvarlig lån til Rejsekort A/S 
Ydelse (Movia ind-
tægt) -19 -17 -19 -18 -22 -23 -21 0 0 0 0

Restgæld, ultimo -115 -99 -81 -65 -43 -21 0 0 0 0 0

Movia ydelse, netto 57 27 24 25 20 13 14 35 24 24 24

Anm.: Rejsekort A/S forventer, at ydelsen på det ansvarlige lån i 2019 bliver mindre end budgetteret i budget 2019, hvilket i givet 

fald vil påvirke afdragsprofilen i opgørelsen.

Anm.: Afdragsprofil for rejsekortlån i Kommunekredit afspejler den forventede levetid på det nuværende rejsekort til 2028.

Afdragsprofilen på ansvarlige lån afspejler den kortest mulige afdragsperiode baseret på senest kendte budget fra Rejsekort 

A/S.
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Flextrafik

Tabel 9. Budgetoversigt flextrafik, Mio. kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %
Flextrafik i alt
Indtægter -44 -57 -59 -61 -61 -61 -2 3,2
Operatørudgifter 601 614 695 703 703 703 81 13,1
Andre driftsudgifter 73 72 81 83 81 80 10 13,7
- Heraf ny ferielov 0 0 2 0 0 0 2
Flextrafik i alt 629 629 717 725 723 722 89 14,1

I flextrafik findes fem kørselsordninger: flextur, flexhandicap, flexkommune, flexpatient og flexrute.

Plustur introduceres som en del af flextur i juli 2019. 9 kommuner har på nuværende tidspunkt til-
meldt sig ordningen: Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Køge, Næstved, Roskilde, Slagelse og So-
rø. Estimering af antallet af passagerer og kommunernes udgift til Plustur er forbundet med usikker-
hed, da der er tale om et nyt produkt, men omfanget forventes at være beskedent i 2020. Dels fordi 
ordningen skal vinde indpas hos kunderne, og dels fordi Plustur kun tilbydes, når der ikke er bus og 
tog hele vejen.

Tabel 10. Tilskudsbehov, flextrafik, Mio. kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %
Flextur 46 45 60 60 60 60 16 35,6
Flexhandicap 123 131 157 164 164 163 25 19,2
Flexkommune 59 57 77 77 77 77 20 35,6
Flexpatient 169 157 183 183 183 183 27 17,0
Flexpatientbus 0 0 0 0 0 0 0
Flexrute 232 239 239 239 239 239 0 0,1

Flextrafik i alt 629 629 717 725 723 722 89 14,1

Budgetforslag 2020

Flextrafik indtægter forventes 2 mio. kr. (3 pct.) højere end budget 2019. Indtægterne følger den for-
ventede udvikling i passagertal i Flextur og Flexhandicap.

De samlede operatørudgifter til flextrafik forventes at stige med 81 mio. kr. svarende til 13 pct., mens 
det samlede passagertal kun forventes at stige med 3 pct. Det skyldes - ud over almindelig pris- og 
lønregulering – at prisen for kørsel blev reguleret med ca. 10 pct. i udbuddet i oktober 2018 bl.a. pga. 
øgede krav til overenskomster og en forventet prisregulering på udbud af garantivogne, der træder i 
kraft i oktober 2019. Garantivogne har ikke været i udbud i 4 år, og kontraktpriserne forventes derfor 
også påvirket af ændringerne i kravene. Priserne på de øvrige vogne forventes kun at ligge lidt højere 
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end den generelle prisudvikling. Samlet set vurderes priserne i 2020 at være på samme niveau som i 
2015.

Fra 2020 er beregningsgrundlaget for den økonomiske politik for andre driftsudgifter for flextrafik 
ændret. Målsætningen er fortsat en årlig effektivisering på 2 pct. pr. passager målt i faste priser. Ud-
gifterne til flexrute er undtaget fra effektiviseringskravet, da udgifterne hertil ikke varierer med passa-
gertallet. Udgifter til flexrute udgør ca. 5 pct. af de samlede andre driftsudgifter til flextrafik. Effektivi-
seringen som følge af den økonomiske politik beregnes med udgangspunkt i budget 2016, da frem-
skrivningen til budget 2019 med den hidtidige økonomiske politik har givet et budget i ubalance.

Det forventes, at udgifter til forberedelse af ny optimeringsplatform (NOP) kan afholdes indenfor Mo-
vias budgetramme. Bestyrelsen forventes at skulle beslutte igangsætning af NOP i foråret 2020, her-
under tage stilling til finansieringsmodel og eventuel udvidelse af budgettet. Fordelingen af udgifterne 
for de enkelte kommuner og regioner vil også indgå i forelæggelsen for bestyrelsen.

Andre driftsudgifter er desuden øget med 2,2 mio. kr. i 2020 pga. indbetaling vedrørende ny ferielov.

Andre driftsudgifter pr. passager er forskellig i de forskellige ordninger i flextrafik. Andre driftsudgifter 
pr. passager er opgjort pr. ordning i tabel 15. Opkrævning af driftsudgifter til flextrafik sker i de må-
nedlige afregninger til kommuner/regioner. Beløbet, der opkræves, er i forhold til budgettet nedjuste-
ret med 2,2 mio. kr. vedr. feriepenge, som opkræves ved separat a conto opkrævning og 10,8 mio. kr. 
vedr. abonnement til flexhandicap, som indbetales af kunderne. Den budgetterede opkrævning af 
andre driftsudgifter er opdelt pr. ordning i tabel 16.

For flextrafik er antal passagerer budgetteret på baggrund af følgende forudsætninger:

• Udviklingen i passagertal er budgetteret på baggrund af de realiserede passagertal frem til marts 
2019.

• Der er store forskelle i kommunernes anvendelse af flextur, herunder påvirker den valgte takst-
model antallet af passagerer. Der er i gennemsnit budgetteret med en stigning på 5 pct. i flextur, 
men hertil kommer kommuner med særskilte ændringer, hvorfor den samlede stigning er på 7 pct. 
på ordningen. Hillerød indfører flextur 1. august 2019. Frederikssund og Halsnæs har indført 
grundtakst (36 kr.) fra 1. juli 2018 og Odsherred har indført kommunetakst (24 kr.) fra 1. december 
2018.

• Flexhandicap forventes fortsat at stige i forhold til regnskab 2018, bl.a. fordi en ændring i lov om 
trafikselskaber fra juli 2018 har udvidet ordningen, således at det er blevet muligt også for blinde 
og svagtseende at benytte ordningen. Kommunerne bliver kompenseret via DUT for den øgede ud-
gift. Stigningen ift. budget 2019 er dog kun 3 pct. da passagertallet i 2019 forventes at stige min-
dre end forudsat i budgettet for 2019.

• For flexkommune forventes en stigning på 14 pct., som ud over kommunernes generelt stigende 
anvendelse af flexkommune skyldes nye kørselsordninger i kommunerne Frederikssund, Hvidov-
re, Ringsted og Sorø.

• Flexpatient passagertal budgetteres på uændret niveau i forhold til budget 2019. Der budgetteres 
ikke med ændringer i regionernes bestilling af flexpatient.

• Der forventes samlet set uændret passagertal i flexrute. Dette dækker over både stigninger og 
fald på kommuneniveau bl.a. som følge af arbejdet med transportplaner i de enkelte kommuner.
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Tabel 11. Passagerer. 1.000.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %

Flextur 411 412 442 442 442 442 30 7,3
Flexhandicap 637 751 773 811 811 811 22 2,9
Flexkommune 338 342 388 388 388 388 47 13,6
Flexpatient 633 622 622 622 622 622 0 0,0
Flexpatientbus 26 27 27 27 27 27 0 0,1
Flexrute 1.565 1.572 1.572 1.572 1.572 1.572 0 0,0

Passagerer i alt 3.609 3.726 3.824 3.863 3.863 3.863 98 2,6

Budgetoverslagsår 2021-2023
• For flexhandicap forventes den historiske udvikling af fortsætte med en vækst på 5 pct. i 2021. 

Der er uvist hvor længe den stigende tendens fortsætter, men der er ikke budgetteret med stig-
ninger i 2022 og frem.

• Passagertallet i flextur, flexkommune, flexpatient og flexrute forventes uændret i forhold til bud-
get 2020.

Likviditet
Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Ud fra 
dette forventes 365-dages gennemsnitslikviditeten ultimo 2020 at være ca. 100 mio. kr. hvilket er un-
der Movias målsætning på 150 mio. kr. Prognosen er dog behæftet med væsentlig usikkerhed, og bl.a. 
vil likviditeten kunne påvirkes af kommende efterreguleringer samt afvigelser i tilskudsbehov i forhold 
til det budgetterede fx på grund af Nyt Bynet eller ændret tilbagebetalingsprofil fra Rejsekort A/S.

Gennemsnitslikviditeten i 2020 kan hæves til ca. 200 mio. kr. ved at opkræve à conto betalinger fra 
kommuner og regioner forud for 2 måneder ad gangen. Med henblik på at reducere risikoen for at Mo-
via ligger inde med en for stor likvidbeholdning er det i budgetforslaget forudsat, at à conto betaling 
fra kommuner og regioner i 2020 fortsat sker månedsvis som i 2019. Administrationen vil følge likvidi-
tetsudviklingen nøje.

Movias likviditet er også sikret med en kassekredit på 300 mio. kr.
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2. Budget for den enkelte kommu-
ne og region 
Der sker markante ændringer i busnettet i Storkøbenhavn som følge af Metro Cityringens åbning i 
efteråret 2019. I forbindelse hermed sker der i de 12 berørte kommuner og Region Hovedstaden en 
reduktion med godt 200.000 bustimer i 2020, når Nyt Bynet implementeres med helårseffekt.

I de øvrige dele af Movias område er der samlet set bestilt uændret driftsomfang i forhold til budget 
2019.

I samarbejde med kommuner og regioner er Movias budgetproces og dermed kommunernes og regio-
nernes trafikbestillingstidspunkt blevet flyttet, således at kommuner og regioner fra 2019 først skal 
aflevere trafikbestilling i oktober måned. Trafikbestillinger, som indkommer i oktober måned, kan få 
effekt fra sommeren 2020 og vil blive indregnet i Movias budgetforslag 2020, 2. behandling, som be-
styrelsesbehandles i december 2019.

Der er dog på grund af Nyt Bynet og ændringer bestilt efter budget 2019 ændringer i driften til budget-
forslag 2020 til første behandling. I det følgende beskrives disse ændringer.

Indførelsen af Nyt Bynet betyder væsentlige linjeændringer. Nyt Bynet har størst effekt i Københavns 
Kommune og Frederiksberg Kommune, men påvirker også drift og økonomi i kommunerne Gentofte, 
Gladsaxe, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Ballerup, Brøndby, Tårnby, Furesø, Lyngby-
Taarbæk, og Region Hovedstaden.

Region Sjælland har bestilt reduktioner i busdriften, som har effekt fra hhv. sommeren 2019 og januar 
2020. Regionen reducerer med ca. 37.000 timer. For en del af reduktionerne, overtager kommunerne 
finansieringen af busdriften, hvilket betyder, at Køge og Solrød Kommune opretter en ny linje 121. 
Slagelse Kommune overtager hele linje 460, Lolland Kommune overtager hele linje 780, og Faxe Kom-
mune overtager en del af linje 630. Hertil overgår Region Sjællands andel af natbusserne til kommu-
nerne Greve, Roskilde, Lejre, Solrød og Stevns. Der er en risiko for, at kommuner med øget tilskudsbe-
hov på grund af overtagelse af linjer må tilpasse deres trafikbestilling til 2020 og frem.

Stevns Kommune har - ud over overtagelsen af 99N – bestilt, at linje 255 nedlægges, mens linje 253 
reduceres.

Køge Kommune har - ud over oprettelsen af linje 121 som erstatning for den regionale linje 120 – be-
stilt øget drift på linje 101A og 248 i 2019 med helårseffekt i 2020.

Movia har sammen med Frederikssund, Hillerød og Halsnæs gennemført transportplanprojekter, hvor 
kommunernes samlede kørsel er kortlagt og analyseret. På grundlag af analyserne gennemfører 
kommunerne ændringer af betjeningen fra sommeren 2019.

I Frederikssund Kommune er der ændret på en række linjer samt oprettet en kommunebus. Samlet er 
driftsomfanget i den åbne del af kørslen marginalt mindre.
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I Hillerød Kommune er 3 linjer reduceret til rene skolelinjer, mens driften på linje 324 er lagt over på 
linje 326 med mere drift. Samlet er driften øget. Der indføres flextur 1. august 2019.

I Halsnæs Kommune har linje 326 fået mere drift, mens linje 328 er nedlagt. Hertil er der oprettet en 
kommunebus. Samlet er driften øget.

Der er småjusteringer eller ingen ændringer i øvrige kommuner.

I budgetforslag 2020 udgør kommuner og regioners betaling til Movia (tilskudsbehovet) 3.110 mio. kr., 
hvilket er 244 mio. kr. mere end i budget 2019. I tabel 12 og 13 fremgår fordelingen af tilskud i de en-
kelte kommuner og regioner fra regnskab 2018 til budgetoverslagsår 2023.
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Tabel 12. Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale 

busruter
Fælles
udgifter

- Flex
tur

- Flex
handicap

- Flex
kommune

- Flex
rute

-
I alt

København
R2018 282.880 56.029 0 23.802 10.988 16.776 390.475
B2019 290.497 56.339 0 25.936 10.367 17.583 400.723
B2020 328.285 56.175 0 28.849 12.856 17.992 444.157
BO2021 320.615 52.236 0 30.257 12.860 17.983 433.952
BO2022 320.195 49.749 0 30.119 12.818 17.983 430.864
BO2023 319.970 47.164 0 29.983 12.778 17.983 427.877
Frederiksberg
R2018 39.131 8.321 1 5.665 1 2.785 55.904
B2019 45.808 8.755 0 6.090 0 2.965 63.619
B2020 59.022 9.560 0 7.061 0 2.823 78.466
BO2021 58.896 8.824 0 7.406 0 2.822 77.948
BO2022 58.805 8.404 0 7.372 0 2.822 77.403
BO2023 58.767 7.967 0 7.339 0 2.822 76.896
Albertslund
R2018 10.066 1.416 0 1.305 3.287 4.863 20.937
B2019 9.616 1.510 0 1.237 3.034 5.515 20.912
B2020 10.630 1.679 0 1.682 4.530 4.828 23.350
BO2021 10.606 1.550 0 1.764 4.531 4.826 23.277
BO2022 10.602 1.476 0 1.756 4.521 4.826 23.181
BO2023 10.595 1.399 0 1.748 4.510 4.826 23.078
Ballerup
R2018 22.284 2.382 732 3.461 1.131 11.492 41.482
B2019 22.099 2.505 746 3.841 1.043 11.222 41.456
B2020 24.258 2.655 877 4.330 1.383 11.972 45.475
BO2021 24.573 2.451 876 4.541 1.383 11.966 45.791
BO2022 24.566 2.334 871 4.521 1.380 11.966 45.638
BO2023 24.554 2.213 865 4.501 1.376 11.966 45.476
Brøndby
R2018 13.539 1.724 705 1.977 829 6.856 25.631
B2019 14.273 1.850 726 2.191 677 6.978 26.694
B2020 17.243 2.112 894 2.534 1.373 7.093 31.250
BO2021 16.827 1.950 894 2.658 1.373 7.088 30.790
BO2022 16.822 1.857 887 2.644 1.369 7.088 30.668
BO2023 16.813 1.761 881 2.631 1.365 7.088 30.539
Dragør
R2018 4.761 626 23 681 9 990 7.090
B2019 5.155 734 32 693 0 1.168 7.780
B2020 5.846 849 26 926 17 992 8.657
BO2021 5.834 784 26 972 17 992 8.625
BO2022 5.832 747 26 968 17 992 8.581
BO2023 5.828 708 25 964 17 992 8.535
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Gentofte
R2018 33.160 4.239 0 4.404 18 4.323 46.143
B2019 33.878 4.676 0 4.890 26 4.628 48.098
B2020 36.888 5.336 0 5.533 27 4.396 52.179
BO2021 36.815 4.925 0 5.803 27 4.395 51.965
BO2022 36.805 4.690 0 5.777 27 4.395 51.693
BO2023 36.783 4.447 0 5.751 27 4.395 51.402
Gladsaxe
R2018 28.569 3.696 1.403 3.329 57 9.259 46.313
B2019 29.234 4.169 1.305 3.553 51 9.049 47.360
B2020 32.741 5.248 1.876 4.263 72 9.421 53.621
BO2021 32.668 4.844 1.874 4.471 72 9.417 53.347
BO2022 32.658 4.614 1.862 4.451 72 9.417 53.074
BO2023 32.636 4.374 1.851 4.432 72 9.417 52.781
Glostrup
R2018 11.087 1.619 0 894 1.347 4.302 19.249
B2019 11.451 1.726 0 930 1.304 4.272 19.682
B2020 12.626 1.903 0 1.137 1.603 4.385 21.654
BO2021 12.725 1.757 0 1.193 1.603 4.382 21.659
BO2022 12.721 1.673 0 1.187 1.598 4.382 21.560
BO2023 12.713 1.586 0 1.181 1.592 4.382 21.455
Herlev
R2018 13.892 2.181 0 1.575 14 3.746 21.407
B2019 13.238 2.262 0 1.615 9 4.089 21.213
B2020 13.487 2.395 0 2.133 23 3.868 21.907
BO2021 13.452 2.211 0 2.237 23 3.867 21.790
BO2022 13.448 2.106 0 2.228 23 3.867 21.671
BO2023 13.438 1.996 0 2.219 23 3.867 21.542
Hvidovre
R2018 20.898 3.278 0 3.143 1.049 8.344 36.712
B2019 21.664 3.404 0 3.389 543 8.404 37.404
B2020 23.243 3.544 0 3.910 1.763 8.652 41.112
BO2021 23.193 3.271 0 4.100 1.764 8.647 40.975
BO2022 23.186 3.116 0 4.079 1.757 8.647 40.785
BO2023 23.172 2.954 0 4.059 1.751 8.647 40.582
Høje-Taastrup
R2018 18.683 2.209 625 2.746 49 5.410 29.722
B2019 18.465 2.358 649 2.657 46 5.820 29.996
B2020 20.961 2.675 848 3.851 74 5.565 33.975
BO2021 20.920 2.469 847 4.039 74 5.563 33.914
BO2022 20.914 2.352 842 4.022 74 5.563 33.767
BO2023 20.900 2.229 837 4.006 74 5.563 33.610
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Ishøj
R2018 4.350 415 37 1.259 22 3.348 9.431
B2019 4.510 442 347 1.380 24 3.497 10.200
B2020 4.869 490 125 1.723 5 3.407 10.618
BO2021 4.859 452 125 1.807 5 3.406 10.654
BO2022 4.857 431 124 1.800 5 3.406 10.622
BO2023 4.854 408 123 1.792 4 3.406 10.588
Egedal
R2018 16.905 1.692 834 1.211 21 12.838 33.501
B2019 16.742 1.796 794 1.127 20 13.093 33.571
B2020 18.127 2.018 1.035 1.711 15 13.903 36.810
BO2021 18.097 1.863 1.035 1.795 15 13.897 36.701
BO2022 18.092 1.774 1.029 1.788 15 13.897 36.595
BO2023 18.083 1.682 1.023 1.782 15 13.897 36.481
Lyngby-Taarbæk
R2018 30.306 3.201 719 1.805 123 3.403 39.558
B2019 30.216 3.420 643 2.077 110 3.466 39.930
B2020 33.106 3.845 946 2.354 130 3.360 43.741
BO2021 33.050 3.549 945 2.469 130 3.359 43.502
BO2022 33.042 3.380 939 2.458 130 3.359 43.307
BO2023 33.025 3.204 933 2.448 130 3.359 43.098
Rødovre
R2018 22.543 3.867 0 2.533 75 5.702 34.721
B2019 24.317 4.092 0 2.783 56 5.626 36.875
B2020 29.066 4.359 0 3.159 76 5.842 42.503
BO2021 28.926 4.024 0 3.313 76 5.840 42.179
BO2022 28.918 3.832 0 3.297 76 5.840 41.963
BO2023 28.902 3.633 0 3.281 76 5.840 41.731
Rudersdal
R2018 34.688 3.262 1.333 2.286 59 5.590 47.218
B2019 34.833 3.487 1.342 2.433 45 5.454 47.594
B2020 36.056 3.849 1.663 2.848 99 6.184 50.698
BO2021 35.998 3.553 1.662 2.987 99 6.182 50.480
BO2022 35.989 3.384 1.652 2.975 99 6.182 50.280
BO2023 35.971 3.208 1.642 2.963 99 6.182 50.065
Tårnby
R2018 16.023 2.536 0 2.366 56 3.744 24.724
B2019 15.676 2.742 0 2.327 66 3.701 24.512
B2020 16.913 2.977 0 2.766 27 3.982 26.665
BO2021 16.870 2.748 0 2.901 27 3.981 26.526
BO2022 16.864 2.617 0 2.887 27 3.981 26.375
BO2023 16.851 2.481 0 2.873 26 3.981 26.212
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Vallensbæk
R2017 3.838 370 0 228 10 805 5.252
B2019 3.802 402 0 86 22 759 5.071
B2020 3.898 417 25 412 15 899 5.666
BO2021 3.890 385 25 432 15 899 5.646
BO2022 3.889 366 25 430 15 899 5.624
BO2023 3.887 347 25 428 15 899 5.601
Furesø
R2018 18.343 1.515 634 2.442 41 4.248 27.223
B2019 18.526 1.621 576 2.457 45 4.130 27.357
B2020 18.956 1.790 864 3.229 56 4.510 29.406
BO2021 18.928 1.652 863 3.388 56 4.508 29.395
BO2022 18.922 1.574 858 3.374 56 4.508 29.292
BO2023 18.914 1.492 853 3.360 56 4.508 29.183
Allerød
R2018 16.323 1.419 324 875 523 5.649 25.113
B2019 16.861 1.550 361 992 391 5.896 26.050
B2020 17.556 1.721 415 1.216 676 5.937 27.521
BO2021 17.532 1.588 415 1.276 676 5.935 27.421
BO2022 17.528 1.512 413 1.271 674 5.935 27.332
BO2023 17.520 1.434 410 1.266 671 5.935 27.236
Fredensborg
R2018 15.257 1.627 1.248 1.990 1.350 13.367 34.839
B2019 15.765 1.757 1.131 2.256 1.410 13.747 36.065
B2020 16.589 1.934 1.584 2.599 1.590 14.525 38.820
BO2021 16.559 1.785 1.583 2.727 1.591 14.519 38.763
BO2022 16.554 1.700 1.574 2.716 1.587 14.519 38.649
BO2023 16.545 1.612 1.565 2.706 1.583 14.519 38.529
Frederikssund
R2018 23.835 1.906 1.669 1.892 221 15.714 45.237
B2019 22.524 1.920 1.639 2.188 162 15.929 44.363
B2020 23.519 2.079 1.916 2.353 1.613 16.582 48.064
BO2021 23.485 1.919 1.915 2.469 1.614 16.576 47.978
BO2022 23.478 1.828 1.905 2.460 1.610 16.576 47.858
BO2023 23.468 1.733 1.895 2.451 1.607 16.576 47.730
Halsnæs
R2018 7.841 604 698 1.530 504 5.105 16.283
B2019 7.602 646 705 1.448 436 5.034 15.872
B2020 9.482 852 683 2.146 1.462 6.516 21.140
BO2021 9.467 786 682 2.251 1.463 6.513 21.161
BO2022 9.463 749 679 2.244 1.460 6.513 21.107
BO2023 9.459 710 675 2.237 1.457 6.513 21.050
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Gribskov
R2018 19.207 1.502 1.059 1.948 5.095 4.998 33.808
B2019 18.759 1.550 1.094 2.154 4.557 4.849 32.962
B2020 20.203 1.747 1.294 2.591 6.920 5.240 37.996
BO2021 20.173 1.612 1.293 2.719 6.921 5.238 37.957
BO2022 20.167 1.536 1.287 2.710 6.905 5.238 37.843
BO2023 20.158 1.456 1.281 2.702 6.888 5.238 37.723
Helsingør
R2018 33.661 3.552 3.460 2.384 190 11.141 54.388
B2019 34.771 3.808 3.817 2.620 178 10.818 56.013
B2020 37.279 4.223 3.654 3.227 106 11.462 59.952
BO2021 37.214 3.898 3.652 3.385 106 11.458 59.714
BO2022 37.204 3.713 3.632 3.374 106 11.458 59.486
BO2023 37.185 3.520 3.613 3.362 106 11.458 59.242
Hillerød
R2018 28.147 3.009 0 2.037 1.995 14.022 49.210
B2019 27.276 3.303 0 2.264 1.805 15.224 49.872
B2020 30.968 3.706 1.532 2.528 3.167 14.152 56.053
BO2021 30.912 3.420 1.530 2.652 3.168 14.146 55.828
BO2022 30.903 3.258 1.520 2.641 3.159 14.146 55.628
BO2023 30.886 3.088 1.511 2.631 3.151 14.146 55.413
Hørsholm
R2018 14.304 1.539 581 1.547 140 3.937 22.049
B2019 13.535 1.466 539 1.668 146 4.107 21.461
B2020 13.843 1.620 805 1.953 112 4.163 22.497
BO2021 13.820 1.495 804 2.049 112 4.162 22.443
BO2022 13.817 1.424 800 2.041 112 4.162 22.355
BO2023 13.810 1.350 795 2.032 112 4.162 22.261
Lejre
R2018 19.227 2.234 863 1.335 1.481 931 26.071
B2019 18.800 2.336 785 1.384 1.635 1.160 26.099
B2020 19.696 2.495 1.192 1.937 1.741 749 27.811
BO2021 19.672 2.293 1.191 2.033 1.742 749 27.679
BO2022 19.668 2.184 1.185 2.026 1.738 749 27.548
BO2023 19.659 2.070 1.179 2.019 1.733 749 27.409
Greve
R2018 13.078 1.426 0 2.365 0 1.052 17.921
B2019 11.779 1.562 0 2.298 0 973 16.612
B2020 13.566 1.882 0 3.042 0 1.176 19.666
BO2021 13.550 1.730 0 3.190 0 1.176 19.645
BO2022 13.546 1.647 0 3.176 0 1.176 19.546
BO2023 13.540 1.562 0 3.162 0 1.176 19.440
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Roskilde
R2018 49.746 6.035 3.074 4.284 0 1.071 64.210
B2019 46.941 6.293 2.758 4.649 0 1.049 61.689
B2020 52.276 6.872 4.178 5.354 0 1.101 69.781
BO2021 52.204 6.317 4.175 5.615 0 1.101 69.412
BO2022 51.694 6.016 4.150 5.588 0 1.101 68.550
BO2023 51.670 5.704 4.126 5.561 0 1.101 68.162
Køge
R2018 38.121 5.008 2.028 2.906 0 2.652 50.714
B2019 36.244 5.173 2.025 3.122 0 2.803 49.368
B2020 46.492 6.606 2.662 3.675 0 2.427 61.861
BO2021 46.418 6.072 2.660 3.855 0 2.426 61.431
BO2022 46.409 5.783 2.644 3.839 0 2.426 61.102
BO2023 46.385 5.483 2.629 3.824 0 2.426 60.747
Solrød
R2018 3.864 442 559 617 0 405 5.887
B2019 3.578 469 579 693 0 680 5.999
B2020 4.647 771 676 757 0 281 7.133
BO2021 4.641 709 676 794 0 281 7.101
BO2022 4.640 675 672 791 0 281 7.059
BO2023 4.638 640 667 787 0 281 7.014
Stevns
R2018 13.735 1.425 660 1.073 1.449 0 18.342
B2019 13.461 1.444 579 1.189 1.407 0 18.080
B2020 13.988 1.471 904 1.277 1.792 0 19.433
BO2021 13.974 1.352 904 1.340 1.792 0 19.362
BO2022 13.971 1.288 899 1.335 1.788 0 19.280
BO2023 13.966 1.221 894 1.330 1.783 0 19.194
Kalundborg
R2018 30.868 3.588 2.577 2.591 1.483 85 41.192
B2019 31.628 3.851 2.438 2.821 1.518 236 42.493
B2020 31.367 4.085 3.275 3.456 1.670 80 43.934
BO2021 31.301 3.755 3.273 3.626 1.670 80 43.706
BO2022 31.271 3.576 3.256 3.614 1.666 80 43.463
BO2023 31.254 3.391 3.239 3.602 1.661 80 43.227
Sorø
R2018 13.767 1.606 739 948 816 11.034 28.910
B2019 13.407 1.683 677 1.091 503 11.147 28.507
B2020 13.677 1.788 1.093 1.165 1.405 11.232 30.359
BO2021 13.649 1.644 1.092 1.222 1.405 11.227 30.239
BO2022 13.636 1.565 1.085 1.218 1.401 11.227 30.133
BO2023 13.629 1.484 1.079 1.213 1.398 11.227 30.030
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Odsherred
R2018 19.113 2.012 1.181 2.094 1.791 8.597 34.787
B2019 17.803 1.960 908 2.119 1.872 8.630 33.292
B2020 18.361 2.065 1.895 2.647 1.445 8.732 35.145
BO2021 18.325 1.898 1.894 2.777 1.445 8.728 35.067
BO2022 18.308 1.807 1.883 2.767 1.442 8.728 34.935
BO2023 18.299 1.714 1.872 2.757 1.439 8.728 34.809
Næstved
R2018 41.355 4.577 1.161 5.167 0 1.607 53.868
B2019 35.377 4.384 1.183 5.749 0 2.448 49.142
B2020 37.612 4.734 1.511 6.301 0 1.320 51.477
BO2021 37.550 4.351 1.510 6.609 0 1.319 51.340
BO2022 37.518 4.144 1.501 6.583 0 1.319 51.065
BO2023 37.497 3.929 1.492 6.557 0 1.319 50.794
Slagelse
R2018 36.669 4.944 2.143 4.209 1.711 150 49.826
B2019 35.448 5.161 2.227 3.875 1.818 158 48.686
B2020 40.015 5.979 2.784 5.723 2.120 157 56.778
BO2021 39.916 5.496 2.781 6.004 2.121 157 56.475
BO2022 39.874 5.234 2.764 5.981 2.114 157 56.125
BO2023 39.849 4.963 2.748 5.958 2.108 157 55.783
Faxe
R2018 10.441 831 1.763 1.819 1.811 461 17.127
B2019 9.794 850 1.865 1.812 1.916 438 16.675
B2020 11.372 1.141 2.279 2.274 2.169 425 19.659
BO2021 11.358 1.049 2.277 2.385 2.170 425 19.663
BO2022 11.348 999 2.264 2.375 2.164 425 19.575
BO2023 11.343 947 2.250 2.366 2.158 425 19.489
Holbæk
R2018 23.312 3.111 2.300 3.038 4.381 1.367 37.509
B2019 25.173 3.509 2.034 3.005 4.016 1.774 39.511
B2020 25.145 3.635 3.113 3.795 5.226 1.221 42.135
BO2021 25.086 3.341 3.111 3.981 5.228 1.220 41.968
BO2022 25.061 3.182 3.093 3.965 5.214 1.220 41.735
BO2023 25.045 3.017 3.076 3.950 5.200 1.220 41.508
Ringsted
R2018 17.173 2.336 1.322 1.193 1.803 8.796 32.622
B2019 16.523 2.442 1.253 1.338 1.944 9.756 33.256
B2020 17.384 2.621 1.589 1.495 4.318 7.194 34.602
BO2021 17.341 2.409 1.588 1.568 4.320 7.191 34.417
BO2022 17.323 2.294 1.579 1.561 4.307 7.191 34.256
BO2023 17.312 2.175 1.570 1.554 4.295 7.191 34.097
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Lolland
R2018 32.298 3.084 2.200 2.517 8.272 0 48.371
B2019 31.604 3.239 1.992 2.779 8.277 0 47.891
B2020 33.381 3.511 2.833 3.259 8.883 0 51.867
BO2021 36.274 3.228 2.831 3.419 8.885 0 54.637
BO2022 36.246 3.074 2.816 3.407 8.864 0 54.407
BO2023 36.231 2.914 2.802 3.396 8.843 0 54.185
Vordingborg
R2018 20.804 2.977 3.134 2.445 4.466 38 33.864
B2019 20.535 3.086 2.890 2.561 4.774 19 33.865
B2020 20.173 3.225 4.110 3.346 5.822 0 36.677
BO2021 20.130 2.965 4.107 3.511 5.823 0 36.537
BO2022 20.108 2.824 4.087 3.500 5.810 0 36.328
BO2023 20.094 2.677 4.067 3.489 5.797 0 36.124
Guldborgsund
R2018 20.382 2.872 4.086 3.256 740 590 31.926
B2019 20.348 3.009 3.874 3.680 838 713 32.462
B2020 21.452 3.212 5.190 4.211 1.018 462 35.546
BO2021 23.573 2.953 5.187 4.418 1.018 462 37.611
BO2022 23.551 2.812 5.160 4.403 1.016 462 37.403
BO2023 23.537 2.666 5.134 4.388 1.013 462 37.199
Kommuner i alt
R2018 1.208.473 168.244 45.878 123.168 59.408 231.595 1.836.765
B2019 1.209.534 174.743 44.512 131.446 57.093 239.003 1.856.331
B2020 1.336.265 187.852 60.346 156.740 77.403 239.211 2.057.817
BO2021 1.331.866 173.563 60.304 164.406 77.423 239.106 2.046.669
BO2022 1.330.412 165.299 59.961 163.716 77.215 239.106 2.035.710
BO2023 1.329.632 156.711 59.625 163.040 77.012 239.106 2.025.125
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Tabel 13. Tilskudsbehov fordelt på regioner. 1.000 kr.

Region
Regionale 

busruter
Fælles-
udgifter

Patient-
befordring

Lokal-
baner I alt

Hovedstaden
R2018 211.478 154.442 28.438 121.827 516.185
B2019 201.559 161.186 25.903 122.701 511.349
B2020 218.427 172.144 31.557 124.721 546.849
BO2021 217.722 160.318 31.565 124.729 534.334
BO2022 217.688 153.649 31.482 120.921 523.741
BO2023 217.521 146.696 31.401 120.912 516.531
Sjælland
R2018 141.821 28.000 140.485 201.340 511.647
B2019 136.855 29.071 130.651 202.639 499.216
B2020 126.239 28.443 151.962 202.412 509.056
BO2021 125.979 26.653 151.987 209.675 514.294
BO2022 125.866 25.384 151.732 203.935 506.917
BO2023 125.776 24.065 151.482 203.925 505.248
Regioner i alt
R2018 353.299 182.442 168.923 323.167 1.027.832
B2019 338.414 190.257 156.554 325.340 1.010.565
B2020 344.666 200.587 183.520 327.132 1.055.905
BO2021 343.701 186.970 183.553 334.404 1.048.629
BO2022 343.554 179.033 183.215 324.856 1.030.657
BO2023 343.297 170.761 182.883 324.838 1.021.779
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Bilag A. Flextrafik

Kørselsordningerne i flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kør-

selsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges 
som variabel kørsel, hvor der køres efter individuelle behov, eller som mere rutelagt kørsel. I flextrafik findes 

følgende fem kørselsordninger:

1. Flexhandicap (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Bor-
gerne visiteres af bopælskommunen til op til 104 ture årligt og betaler selv en andel af kørslens pris 

samt et årligt abonnement. Movia fastsætter taksten for flexhandicap. Fra 1. juli 2018 kan blinde og 
svagtseende også visiteres til ordningen.

2. Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ord-

ningen mod en egenbetaling. Movias fastsætter takststrukturen for flextur. Hver kommune beslutter, 
om taksten skal være kommunetakst eller grundtakst. Taksterne for kommunetaksten i flextur følger 

prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner. Kommunetaksten er på 24 kr. og dækker kørsel op 
til 10 km. Herudover betales 6 kr. pr. kørt kilometer. Grundtaksten er 36 kroner for de første 10 km. og 6 

kr. for de efterfølgende. Taksten for ture, som passerer en eller flere kommunegrænser, er 36 kr. for de 

første 10 km., 6 kr. for de km., som ligger mellem 10 og 20 km., samt 12 kr. pr. km. ud over 20 km. 
Flextur er blevet en del af Rejseplanen under navnet Plustur og alle kommuner kan vælge at tilbyde 

Plustur fra juli 2019 dog med en gradvis implementering i 2. halvår 2019. Plustur fremsøges via Rejse-

planen og tilbydes, når et ikke er muligt at tage bus eller tog hele vejen. Typisk vil Plustur indgå som til-
bringer eller aftager til bus eller tog, så kunderne har et tilbud med kollektiv transport hele vejen til ha-

velågen. Er det ikke muligt at benytte bus eller tog på en del af rejsen, tilbydes plusturen hele vejen. På 
den måde øger Plustur rækkeviden af den kollektive transport. Egenbetalingen er til en fast takst på 21 

kr. uafhængig af rejselængden, og børn under 16 år kan rejse til halv pris. Taksterne følger prisen for en 

kontantbillet med bus/tog til 2 zoner fratrukket 10 pct. Onlinerabat

3. Flexkommune (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der fx skal til læge eller speciallæge og ikke kan 

benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen.

4. Flexpatient (variabel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgel-

se på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regioner-

ne. Flexpatientbus er Region Sjællands egne buskørsler, hvor operatøren afregnes direkte af regionen, 
men hvor passagerernes kørsler administreres af Movia.

5. Flexrute (rute, lukket) er kørsel af fysisk og psykisk handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af 

specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO.

Kommunerne kan frit vælge, om de vil lade deres kørselsbehov dække af flextur, flexkommune eller flexru-

te.

De variable kørselsordninger koordineres, så der opnås effektive og omkostningsminimerede kørsler. Sam-

tidig bliver passagerernes ønsker og behov i forbindelse med kørslen tilgodeset.
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Bilag B. Øvrige tabeller
Tabel 14 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommuners og 
regioners betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fælles-
udgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane som i tabel 2 og 9.

Tabel 14. Budgetoversigt samlet. Mio. kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %
Bus
Indtægter -1.758,5 -1.741,4 -1.600,0 -1.605,8 -1.605,8 -1.605,8 141,4 -8,1
Operatørudgifter 3.116,6 3.087,5 3.091,1 3.093,0 3.091,1 3.090,1 3,6 0,1
Øvrige busdriftsudgifter 203,7 201,8 189,8 188,4 188,7 188,7 -12,0 -6,0

Bus i alt 1.561,8 1.547,9 1.680,9 1.675,6 1.674,0 1.672,9 133,0 8,6

Flextrafik
Indtægter -44,4 -56,8 -58,7 -60,8 -60,8 -60,8 -1,8 3,2
Operatørudgifter 600,9 613,9 694,5 702,8 702,8 702,8 80,6 13,1
Andre driftsudgifter 72,5 71,5 81,3 82,7 81,2 79,6 9,8 13,7
- Heraf ny ferielov 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2

Flextrafik i alt 629,0 628,6 717,2 724,8 723,2 721,7 88,6 14,1

Lokalbaner
Indtægter -179,7 -175,0 -182,0 -194,6 -194,6 -194,6 -7,0 4,0
Operatørudgifter 493,0 491,9 500,4 520,3 510,8 510,8 8,6 1,7
Andre driftsudgifter 8,8 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7 0,2 2,6
Anlæg 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokalbaner i alt 323,2 325,3 327,1 334,4 324,9 324,8 1,8 0,6

Fællesudgifter
Andre driftsudgifter 288,7 318,6 344,2 316,3 304,2 292,7 25,6 8,0
- Heraf ny ferielov 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 17,2

Pensioner 23,5 24,6 26,4 27,8 29,3 30,7 1,8 7,2
Finansielle poster 38,4 21,8 17,9 16,4 10,9 4,1 -3,9 -17,9

Fællesudgifter i alt 350,7 365,0 388,4 360,5 344,3 327,5 23,4 6,4

Tilskudsbehov i alt 2.864,6 2.866,9 3.113,7 3.095,3 3.066,4 3.046,9 246,8 8,6
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Tabel 15. Flextrafik andre driftsudgifter pr. passager. Kr.
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %

Flextrafik gennemsnit 20,1 19,2 21,3 21,4 21,0 20,6 2,1 10,8
Flextur 35,0 35,6 38,8 38,7 38,0 37,2 3,3 9,2
Flexhandicap 39,7 39,1 42,7 42,5 41,7 40,8 3,6 9,3
Flexkommune 29,9 24,5 26,7 26,7 26,2 25,7 2,2 9,1
Flexpatient 29,9 24,5 26,7 26,7 26,2 25,7 2,2 9,1
Flexpatientbus 6,2 9,5 10,3 10,4 10,2 10,0 0,9 9,2
Flexrute 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 0,1 5,7

Tabel 16. Flextrafik opkrævning pr. passager. Kr. (andre driftsudgifter eksklusive feriepenge)
B2019 - B2020

R2018 B2019 B2020 BO2021 BO2022 BO2023 ∆ %

Flextrafik gennemsnit 20,1 19,2 20,7 21,4 21,0 20,6 1,5 7,8

Flextur 35,0 35,6 37,9 38,7 38,0 37,2 2,3 6,4
Flexhandicap 29,0 24,6 27,8 28,6 27,7 26,9 3,2 12,9
Flexkommune 29,9 24,5 25,7 26,7 26,2 25,7 1,2 5,1
Flexpatient 29,9 24,5 25,7 26,7 26,2 25,7 1,2 5,1
Flexpatientbus 6,2 9,5 10,3 10,4 10,2 10,0 0,9 9,2
Flexrute 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 0,1 5,7
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Bilag C. Trafikplannøgletal
Ved udarbejdelsen af Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på de to nøgletal ”passagerer pr. 
bustime” og ”tilskud pr. passager”. I det strategiske busnet er der hovedsageligt fokus på høj udnyt-
telse af bustimerne, og der måles derfor på passagerer pr. bustime, mens det på linjer i det øvrige 
busnet, der løser en offentlig serviceopgave i bredere forstand, er tilskud pr. passager.

Tabel 17 viser passager pr. bustime inden for og uden for det strategiske net i henholdsvis budget 
2019 og budget 2020. Det fremgår, at antal passagerer pr. bustime i budget 2020 i det strategiske 
busnet viser et fald i forhold til budget 2019.

De største fald i passagerer pr. bustime i det strategiske busnet ses i kommunegrupperne central og 
omegn samt de regionale busser. Reduktionen i produktivitet er forventet med indførelsen af Nyt By-
net, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen med helårseffekt i 2020. De ændrede linjer er blandt 
Movias mest produktive buslinjer med flest passagerer pr. time. Når Metro Cityringen efter åbningen 
kører på disse passagertunge strækninger, vil produktiviteten derfor blive lavere.

Tabel 17. Passagerer pr. bustime

Strategisk
busnet
B2019

Strategisk 
busnet 
B2020

Øvrige 
busnet 
B2019

Øvrige 
busnet 
B2020

Kommuner og region i
Region Hovedstaden 68 62 38 38

Regionale busser 53 49 41 44
Central 80 74 43 40
Omegn 74 62 41 42
København Nord (KKN) 75 73 37 37
Nord 49 48 27 27

Kommuner og region i
Region Sjælland 30 30 18 18

Regionale busser 26 26 16 20
Øst 43 42 21 21
Vest 31 32 18 19
Syd 27 27 15 15
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Tabel 18 viser tilskud pr. passager uden for og inden for det strategiske net i budget 2019 budget 2020

Tabel 18. Tilskud pr. passager. Kr.

Strategisk 
busnet 
B2019

Strategisk 
busnet 
B2020

Øvrige
busnet
B2019

Øvrige 
busnet 
B2020

Kommuner og region i
Region Hovedstaden 3 5 13 14
Regionale busser 5 6 10 9
Central 2 3 12 14
Omegn 3 5 10 11
København Nord (KKN) 4 5 13 13
Nord 9 10 21 22
Kommuner og region i
Region Sjælland 12 13 31 31
Regionale busser 14 15 29 24
Øst 10 11 25 25
Vest 11 11 31 31
Syd 12 13 41 42

Med fokus på tilskud pr. passager i det øvrige busnet fremgår det af tabel 18, at tilskud pr. passager i 
budget 2020 generelt er på niveau med budget 2019, men at der særligt på de regionale busser i Regi-
on Sjælland er et fald i tilskud pr. passager. Baggrunden er, at Region Sjælland har nedlagt eller over-
draget finansieringsansvaret til kommunerne for 8 af de 11 regionale linjer i det øvrige busnet. Særligt 
de nedlagte linjer 555 og 666 havde højt tilskud pr. passager, hvorfor gennemsnittet falder, når de 
linjer er nedlagt og ikke indgår i budget 2020.

Den største stigning i tilskud pr. passager i hovedstadsområdet er i centralkommunerne, hvor stignin-
gen skyldes den lavere produktivitet og et deraf følgende højere tilskudsbehov pr. passager som følge 
af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen.

Selvom fokus for nøgletallet tilskud pr. passager er det øvrige busnet, kan det også nævnes, at tilskud 
pr. passager i det strategiske busnet stiger – og at det stiger mest i hovedstadsområdet. Baggrunden 
er også her, at de ændrede linjer i Nyt Bynet er blandt Movias mest produktive buslinjer med flest 
passagerer pr. time. Når Metro Cityringen efter åbningen kører på disse passagertunge strækninger, 
vil produktiviteten i det samlede busnet således blive lavere, og tilskud pr. passager er derfor højere.
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05 Godkendelse af Estimat 1 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller,

• At bestyrelsen godkender estimat 1 for 2019 som gældende forventning til Movias regnskab 2019.

• At bestyrelsen godkender en ekstraordinær finansiering på 7 mio. kr. i 2019 med henblik på at 
holde kommuner og regioner økonomisk neutrale i forhold til en forventet mindre tilbagebetaling 
fra Rejsekort A/S til Movia på lån ydet til Rejsekort A/S. Udgiften finansieres inden for det eksiste-
rende budget for andre driftsudgifter via fremrykkede besparelser.

• At bestyrelsen godkender, at udgiften til opkøb af aktier i Rejseplanen A/S på 1,2 mio. kr. finansie-
res via en udvidelse af de finansielle poster og dermed øget tilskud fra kommuner og regioner. Be-
løbet vil indgå i efterreguleringen for regnskab 2019.

Beslutning:

Resumé:

I estimat 1 for 2019 (E1/2019) er forventningerne til årets resultat et lidt højere tilskudsbehov end for-
udsat i budget 2019. Tilskudsbehovet forventes at stige ca. 2 pct. svarende til 64 mio. kr. De væsent-
ligste ændringer i forhold til budget 2019 er forventede øgede udgifter til flextrafik, hvilket bl.a. skyldes 
højere priser som følge af nye kontrakter for variabel kørsel fra oktober 2018 og forventet prisstigning 
på kontrakter vedrørende garantivogne startende i oktober 2019. Der er desuden en mindre stigning i 
tilskudsbehovet til bus, som skyldes mere drift og et fald i antal passagerer.

Det lavere passagertal er i tråd med udviklingen fra regnskab 2018 med færre passagerer og deraf 
færre indtægter. Modsat forventes der nu to ekstra måneder i forhold til budgetteret for 2019 med drift i 
det eksisterende busnet på grund af udskydelsen af Metro Cityringen. Da produktiviteten i det eksiste-
rende busnet er højere end i Nyt Bynet, hæver dette passagertallet og dermed de forventede indtæg-
ter.

Sagsfremstilling:

Movia udarbejder årligt to økonomiestimater, som viser kommunernes og regionernes forventede be-
talinger til Movia i 2019, samt tendenser i Movias økonomi, der kan få betydning for resultatet for 
2019. Forskellen mellem årets løbende betalinger og årsresultatet for 2019 efterreguleres primo 2021. 
Den løbende opfølgning sikrer implementering af Movias økonomiske politik og understøtter således 
udmøntningen af forretningsplanen med krav til fortsat effektivisering, og at der sikres mest mulig mo-
bilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud.
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I nedenstående tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Kommuner og regioners forventede betaling til Movia i 2019

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at der i 2019 er budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og 
regioner til Movia på 2.741 mio. kr. Den forventede betaling i 2019 opgjort ved E1/2019 udgør 2.785 
mio. kr. svarende til en stigning på 44 mio. kr. eller 2 pct. af budgettet.

Den forventede samlede stigning i betalingerne i forhold til budget 2019 skyldes:

• at betalingen til flextrafik forventes at stige med 42 mio. kr. Stigningen skyldes primært en stig-
ning i operatørpriserne på ca. 10 pct. i kontrakterne for variabel kørsel, der trådte i kraft oktober 
2018, og en forventet prisstigning på 14 pct. fra udbud af garantivogne, der træder i kraft i oktober 
2019.

• At á conto betalingerne i 2019 er efter aftale med kommuner og regioner øget med 2 mio. kr. (0,1 
pct.) i forhold til budget 2019. Ændringerne i a conto betalingerne skyldes ændret driftsomfang i 
forhold til det budgetterede f.eks. flere timer eller indførsel af biodiesel.

Tabel 1. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2019. Mio. kr.
B2019 - E1/2019 

R2018 B2019 E1/2019 ∆ Pct. 
A conto fakturering a) -2.294 -2.238 -2.240 -2 0,1
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik b) -622 -629 -671 -42 6,7
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane -1 0 0 0
Fakturering efterregulering, tidligere år c) 108 126 126 0 0,0
Årets kommune/regions fakturering/betaling -2.808 -2.741 -2.785 -44 1,6

Anm.: Et negativt fortegn viser betaling for kommune/region mens et positivt fortegn viser en indtægt for kommune/region.
a. Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørt kommune/region.
b. Faktureringen af flextrafik er i E1/2019 udregnet som det forventede forbrug af flextrafik, plus den budgetterede admini-

strationsudgift pr. flexpassager ganget med antal passagerer. Det giver en forventning om en stigning i betalingerne på 
42 mio. kr. I tabel 2, 4 og 6 er det også det forventede forbrug af flextrafik, men plus de forventede administrationsudgif-
ter pr. flexpassager ganget med forventet passagertal, hvilket giver en forventet stigning i tilskudsbehovet på 43 mio. kr. 

c. Tidligere års efterregulering sker altid med to regnskabsårs forskydning. De 108 mio. kr., der blev afregnet i januar 
2018, er således efterregulering i henhold til regnskab 2016. 

Udvikling i Movias tilskudsbehov i 2019 med betydning for efterregulering i 2021

Udviklingen i Movias økonomi i 2019 viser en forventet stigning i det samlede tilskudsbehov på 64 
mio. kr.

Da kommuner og regioners betaling til Movia i 2019 øges med 44 mio. kr., jf. tabel 2, udløser det høje-
re tilskudsbehov en forventet efterbetaling fra kommuner og regioner (efterregulering) på 20 mio. kr. 
svarende til 0,7 pct. Efterreguleringen for 2019 sker i januar 2021.

Hovedårsagen til det øgede tilskudsbehov er øgede udgifter til flextrafik, idet operatørudgifterne i kon-
trakter fra oktober 2018 er højere, samt at tilskudsbehovet til busdrift er højere end budgetteret, hvilket 
primært skyldes faldende passagertal. Udviklingen gennemgås nærmere i de følgende afsnit.
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Tabel 2. Budgetoversigt. Mio. kr.

B2019 - E1/2019
R2018 B2019 E1/2019 ∆ Pct.

Bus 1.562 1.548 1.575 27 1,8
Bane 323 325 320 -6 -1,7
Fællesudgifter, bus og bane 351 365 364 -1 -0,2
Flextrafik* 629 629 672 43 6,8

Tilskudsbehov i alt 2.865 2.867 2.931 64 2,2

Forventet fakturering -2.917 -2.867 -2.911 -44 1,5

Forventet efterregulering -52 0 20 20
Anm: Faktureringen af flextrafik (tabel 1) er i E1/2019 udregnet som det forventede forbrug af flextrafik, plus den budgetterede 

administrationsudgift pr. flexpassager ganget med antal passagerer. Det giver en forventning om en stigning i betalin-
gerne på 42 mio. kr. I tabel 2, 4 og 6 er det også det forventede forbrug af flextrafik, men plus de forventede administra-
tionsudgifter pr. flexpassager ganget med forventet passagertal, hvilket giver en forventet stigning i tilskudsbehovet på 
43 mio. kr.

Nedenfor beskrives den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2019, herunder usikker-
heder og datagrundlaget.

Tabel 3 viser Movias budgetoversigt opdelt på bus, bane og fællesudgifter.
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Tabel 3. Budgetoversigt. Mio. kr.
B2019 - E1/2019

R2018 B2019 E1/2019 ∆ Pct.
Bus
Indtægter -1.759 -1.741 -1.732 9 -0,5
Operatørudgifter 3.117 3.087 3.106 18 0,6
Andre driftsudgifter 204 202 202 0 0,0
Bus i alt 1.562 1.548 1.575 27 1,8

Bane
Indtægter -180 -175 -181 -6 3,3
Udgifter til togdrift 493 492 492 0 0,0
Andre driftsudgifter 9 8 8
Anlæg 1 0 0 0
Lokalbane i alt 323 325 320 -6 -1,7

Fællesudgifter, bus og bane
Andre driftsudgifter 289 319 319 0 0,0
Ekstraordinære effektiviseringer på andre driftsudgifter 0 0 -7 -7
Pensioner 24 25 25 0 1,3
Finansielle poster 38 22 28 6 27,0
Fællesudgifter i alt 351 365 364 -1 -0,2

Tilskudsbehov til bus

Det fremgår af tabel 3, at tilskudsbehovet til bus er 27 mio. kr. højere end forudsat i budget 2019 sva-
rende til 1,8 pct. Udviklingen er sammensat af, at indtægterne er 9 mio. kr. lavere svarende til en afvi-
gelse på 0,5 pct., mens operatørudgifterne er 18 mio. kr. højere svarende til en afvigelse på 0,6 pct.

Hovedårsagen til udgiftsstigningen på 18 mio. kr. er udskydelsen af startdatoen for Nyt Bynet, da der 
køres med eksisterende net i 2 måneder mere end budgetteret. Der er derfor 0,8 pct. flere timer i 
estimatet. Modsat trækker forventningen til de prisindeks, som regulerer kontraktbetalingerne udgiften 
ned med 0,4 pct.

Udskydelse af startdatoen for Nyt Bynet har samtidig en positiv effekt på passagerforventningen, da 
det eksisterende busnet fortsætter to måneder mere end budgetteret. De linjer i det eksisterende bus-
net, som nu forudsættes at køre 2 måneder mere, er blandt Movias mest produktive buslinjer, hvad 
angår passagerer pr. time. Når Metro Cityringen efter åbningen kører på de passagertunge stræknin-
ger, vil produktiviteten for busdriften derfor være lavere end før åbningen.

På baggrund af realiserede tællinger, som er lavere end forventet ved udarbejdelsen af budget 2019, 
forventes imidlertid, at passagertallet bliver 0,3 pct. lavere end budgetteret.

Herudover er indtægten pr. passager reduceret 0,2 pct., bl.a. fordi indtægter fra kontrolafgifter i forhold 
til de budgetterede indtægter for 2019 forventes at blive 7,7 mio. kr. lavere på grund af periodefor-
skydning i de kontrolafgifter, som inddrives via Gældsstyrelsen. Der er fortsat stor usikkerhed omkring 
Gældsstyrelsens inddrivelsesproces og den efterfølgende tilbagebetaling på oversendte fordringer, 
efter at Movia i efteråret 2018 kunne begynde at oversende fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrel-
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sen. Administrationen vil frem mod bestyrelsesbehandlingen af estimat 2 i november 2019 analysere 
de oversendte fordringer og tilbagebetalinger via Gældsstyrelsen, når data fra 1. halvår 2019 er til-
gængelige, hvorefter et konsolideret skøn kan indgå i estimat 2 for 2019. Estimeringen af indtægter fra 
kontrolafgifter er sket på samme vis som for regnskabet for 2018, jf. bestyrelsessagen af 31. oktober 
2018 om afskrivning af kontrolafgifter.

Periodeforskydningen forventes ikke at have effekt fra 2020 og frem, men den fremtidige inddrivelses-
kapacitet hos Gældsstyrelsen kan influere på tilbagebetalingen til Movia.

Udvikling i tilskudsbehovet fra kommuner og regioner

Estimatet for Movias behov for tilskud fra de enkelte kommuner og regioner giver et højere tilskudsbe-
hov fra 27 kommuner og begge regioner, mens tilskudsbehovet fra 8 kommuner forventes lavere end 
budgetteret.

Særligt købstæderne i det tidligere Takstområde Hovedstaden er blandt de kommuner, hvor Movias 
tilskudsbehov stiger, da der her er lavere indtægt pr. passager på bybuslinjerne. Reduktionen i indtægt 
pr. passager sker på baggrund af rejsehjemmelundersøgelse 2 for 2018 og rejsehjemmelundersøgel-
se 1 for 2019, som viser, at passagererne på bybuslinjer i købstæderne i forhold til de øvrige linjer 
benytter billigere rejsehjemmel og bruger færre kontantbilletter.

Hertil er der færre indtægter på linjerne i det tidligere Takstområde Vest. Det skyldes færre indtægter 
fra indtægtsdelingen med DSB på baggrund af opgørelsen af 2018, som er kommet i foråret 2019. 
Dette rammer hårdere i 2019, da der også kommer en efterregulering for lavere indtægter fra 2018 
foruden en 2019-regulering. Administrationen har orienteret forvaltningerne i de kommuner, som har 
mere end 5 pct. ændring i tilskudsbehov.

Hertil kan det nævnes, at Region Sjælland har bestilt reduktioner på en række buslinjer. Fra somme-
ren 2019 nedlægges to regionale linjer, mens betjeningen på to andre linjer reduceres. Fra januar 
2020 overtager kommunerne finansieringen helt eller delvist for yderligere 9 linjer, hvoraf 5 er natbus-
linjer. Administrationen vurderer, at det kan føre til, at flere kommuner med øget tilskudsbehov på 
grund af overtagelse af regionale linjer vil overveje at tilpasse deres trafikbestilling til 2020 og frem.

Tilskudsbehov bane

I E1/2019 forventes tilskudsbehovet til banerne at falde med 6 mio. kr. svarende til 1,7 pct. i forhold til 
budget 2019. Faldet skyldes, at indtægterne stiger 6 mio. kr. (3,3 pct.), hvoraf halvdelen skyldes flere 
passagerer, og den anden halvdel skyldes, at indtægten pr. passager stiger. Udgiftssiden er meget 
stabil og ligger på niveau med forventningerne i budget 2019.

Tilskudsbehov fællesudgifter, bus og bane

Der forventes et mindre-forbrug på ’Andre driftsudgifter’ på 7 mio. kr. i forhold til budget 2019. Mindre-
forbruget forventes opnået ved at fremrykke effektiviseringstiltag, herunder afskaffelse af mersalgs-
provision, jf. at engangsudgifter som følge af ny feriepengelovgivning tidligere blev vurderet delvist at 
kunne finansieres indenfor det eksisterende budget for 2019.

Trafikselskabet Movia Side 5 / 9 



Finansielle poster

De finansielle poster øges med 6 mio. kr. ift. budget. Årsagerne er en merindtægt på 3 mio. kr. fra 
rykkergebyrer på kontrolafgifter, en mindre-indtægt på rejsekortlån på 7 mio. kr., justering af ydelser 
på rejsekortlån på 1 mio. kr. samt køb af aktier i Rejseplanen A/S for 1,2 mio. kr. De enkelte elementer 
gennemgås nedenfor.

Billetkontrollørkorpset blev i 2018 udvidet pga. indførelse af frit flow i A-busserne i forbindelse med Nyt 
Bynet. Udvidelsen af billetkontrollører giver øgede indtægter fra gebyrer på kontrolafgifter. I 2019 er 
helårseffekten estimeret til at være 3 mio. kr. mere i indtægt fra gebyrer på kontrolafgifter ift. budget.

Rejsekort A/S har på baggrund af en opdateret likviditetsprognose vurderet, at den budgetterede til-
bagebetaling af ejernes ansvarlige lånekapital må reduceres ift. forventningen i budget 2019. Årsagen 
er en teknisk korrektion af momssats, samt at Rejsekort A/S i 2019 har øgede udgifter til fusionen med 
Rejseplanen A/S. Movias udgifter til Rejsekort A/S bliver ikke påvirket af dette i 2019, idet abonne-
mentsbetalingen til Rejsekort A/S er fastsat for hele 2019 og ikke ændres i løbet af budgetåret. I stedet 
påvirkes regnskabsresultatet i Rejsekort A/S. Rejsekorts likviditetsprognose er yderligere opdateret 
med nyt skøn for afregning af indtægter. Konsekvensen for Movia er, at Rejsekortselskabet kommer til 
at betale 7 mio. kr. mindre af på det ansvarlige lån i 2019. Denne indtægt vil komme på et senere tids-
punkt, når der er likviditet til dette i Rejsekort A/S. Det forventes som oprindeligt forudsat, at ansvarlige 
lån er fuldt ud tilbagebetalt i 2025, men dette forudsætter, at Rejsekort A/S overholder budgetforud-
sætningerne.

De finansielle poster påvirkes yderligere af en justering af Movias ydelser på rejsekortlån i Kommune-
kredit på 1 mio. kr. på baggrund af en opdateret beregning af renteudgifter mv.

Pr. 1. juli 2019 fusioneres Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S. Ejerkredsen bag de to selskaber er den 
samme, men ejerandelene er forskellige. Movia skal for at opnå samme ejerandel i begge selskaber 
opkøbe aktier i Rejseplanen A/S for 1,2 mio. kr. fra de øvrige parter. Udgiften til aktiekøbet øger de 
finansielle poster. De finansielle poster er ikke omfattet af den økonomiske politik. Beløbet indgår som 
en merudgift i efterreguleringen for regnskab 2019.

Tilskudsbehov for Flextrafik

Flextrafik afregnes i løbet af året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Det fremgår af tabel 4 ne-
denfor, at tilskudsbehovet forventes at blive 43 mio. kr. højere end budget 2019. Stigningen skyldes 
hovedsageligt en regulering af operatørpriserne fra udbuddet af variabel kørsel, der trådte i kraft i ok-
tober 2018. Det er administrationens vurdering, at prisreguleringen primært kan henføres til Movias 
nye krav om overholdelse af overenskomster. Der forventes af samme årsag yderligere prisregulering 
i oktober 2019, når de nuværende kontrakter på ”garantivogne” fornys ved udløb af den 4-årige kon-
traktperiode.
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Tabel 4. Budgetoversigt flextrafik. mio. kr.
B2019 - E1/2019

R2018 B2019 E1/2019 ∆ Pct.
Flextrafik
Indtægter -44 -57 -54 3 -4,7
Operatørudgifter 601 614 654 40 6,6
Andre driftsudgifter 73 72 72 0 0,0
Flextrafik i alt* 629 629 672 43 6,8

Anm: Faktureringen af flextrafik (tabel 1) er i E1/2019 udregnet som det forventede forbrug af flextrafik, plus den budgetterede 
administrationsudgift pr. flexpassager ganget med antal passagerer. Det giver en forventning om en stigning i betalin-
gerne på 42 mio. kr. I tabel 2, 4 og 6 er det også det forventede forbrug af flextrafik, men plus de forventede administra-
tionsudgifter pr. flexpassager ganget med forventet passagertal, hvilket giver en forventet stigning i tilskudsbehovet på 
43 mio. kr.

Indtægterne forventes reduceret med 4,7 pct. trods en samlet passagerstigning på 1 pct. Der er kun 
indtægter fra kunder på ordningerne flextur og flexhandicap. Baggrunden er, at en budgetteret tilgang 
af nye kunder primært på flexhandicap ikke går så hurtigt som forudsat i budgettet for 2019.

Tabel 5. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2019. mio. kr.
B2019 - E1/2019

R2018 B2019 E1/2019 ∆ Pct.
Flexhandicap 123 131 137 5 3,9
Flextur 46 45 55 10 23,2
Flexkommunal 59 57 69 12 20,4
Flexpatient 169 157 174 17 11,1
Flexvariabel i alt 397 390 434 44 11,4
Flexrute 232 239 238 -1 -0,6
Flextrafik i alt* 629 629 672 43 6,8

Anm: Faktureringen af flextrafik (tabel 1) er udregnet som det forventede forbrug af flextrafik, plus den budgetterede admini-
strationsudgift pr. flexpassager ganget med antal passagerer. Det giver en forventning om en stigning i betalingerne på 
42 mio. kr. I tabel 2, 4 og 6 er det også det forventede forbrug af flextrafik, men plus de forventede administrationsudgif-
ter pr. flexpassager ganget med forventet passagertal, hvilket giver en forventet stigning i tilskudsbehovet på 43 mio. kr.

Udgifter til flexhandicap forventes at stige med 5 mio. kr. svarende til 3,9 pct. i forhold til budget 2019. 
De samlede udgifter til flexhandicap stiger mindre end gennemsnittet på 6,8 pct., da der forventes 
færre passagerer end budgetteret.

Udgifterne til flextur, flexkommunal og flexpatient forventes at stige pga. den ovenfor beskrevne pris-
regulering i oktober 2018 samt forventet prisregulering i oktober 2019.

Udgifterne til flexpatient forventes yderligere øget pga. længere ture som følge af centraliseringen af 
hospitalsspecialerne i Region Sjælland.

Udgifter til flexrute forventes på niveau med det budgetterede (fald på 0,6 pct.). Udgifter til flexrute 
påvirkes ikke af kontraktreguleringerne på de øvrige ordninger.
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Likviditet

Det er en målsætning i Movias likviditetspolitik, at 365-dages gennemsnitslikviditeten udgør 150 mio. 
kr. Ultimo april 2019 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 135 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten 
forventes at falde frem mod udgangen af 2019, og likviditeten vil dermed være under målsætningen på 
150 mio. kr. Der forventes dog tilstrækkelig likviditet til at håndtere de daglige udsving, og Movias li-
kviditet er samtidig sikret med en kassekredit på 300 mio. kr. Administrationen følger udviklingen nøje.

Usikkerheder i E1/2019

Bus, Nyt Bynet

I E1/2019 er usikkerheden større end normalt pga. de omfattende ændringer i forbindelse med indfø-
relsen af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til det nye metronet. I E1/2019 er det forudsat, at det 
tilpassede busnet idriftsættes medio oktober 2019. Denne dato er behæftet med usikkerhed, da den 
afhænger af åbningsdatoen for Metro Cityringen, som ikke kendes på tidspunktet for udarbejdelsen af 
E1/2019. Ud over åbningsdatoen er der øget usikkerhed i forhold til især passager- og indtægts-
strømme i forbindelse med det nye busnet.

Letbanen og håndtering af busdrift i Ring-3 korridoren

I forbindelse med anlægget af letbanen har Movia udarbejdet forslag til håndtering af busdriften i Ring 
3-korridoren for de relevante kommuner og Region Hovedstaden. Det er usikkert, hvor og hvordan 
busdriften påvirkes. Der er lavet konkrete aftaler med Region Hovedstaden omkring de forventede 
effekter for økonomien, og der er indarbejdet 8,5 mio. kr. årligt hertil i 2019 og frem. Ændringer herud-
over afregnes via a conto betalinger eller over efterreguleringen.

Fakstaboks 1: Data til Estimat 1, 2019

Indtægter bus og bane: Forventningerne til indtægter er baseret på realiserede indtæg-
ter til og med marts 2019 og tillagt viden om 2019, herunder forventningerne til ændrin-
gerne i passagerer og indtægter i forbindelse med Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til 
Metro Cityringen.

De forventede passagertal er baseret på tællinger frem til og med april 2019 og tillagt 
kendte effekter af eventuelle linjeændringer.

Udgifter bus og bane: Movia anvender Nationalbankens prognoser for de prisindeks, 
der regulerer betalingerne til operatørerne. I E1/2019 anvendes prognosen fra marts 
2019.

Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i budgetforslaget baseret på køreplaner 
for 2019 og tillagt effekten af kommuner og regioners trafikbestillinger.

Udgifter til øvrige operatørudgifter er baseret på bogføringer frem til marts/april 2019 
samt forventningerne til forbruget i hele 2019.

Flextrafik: Den forventede udvikling i passagertal og omkostninger er baseret på realise-
rede passagertal og omkostninger til og med marts 2019 kombineret med kendte og 
forventede reguleringer af operatørpriserne som følge af nye kontrakter.
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Økonomiske konsekvenser:

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

E1/2019 offentliggøres på Movias hjemmeside, ligesom kommuner og regioner kan finde kommu-
ne/regionsspecifikke opgørelser af estimatet. Herudover kontakter Movia kommuner og regioner ved 
større ændringer i økonomien.

Bilag:

1. Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet.
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Bestyrelsen
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05.1 Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet

Ved udarbejdelsen af Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på de to nøgletal ”passagerer pr. 
bustime” og ”tilskud pr. passager”. I det strategiske busnet er der hovedsageligt fokus på høj 
udnyttelse af bustimerne, og der måles derfor på passagerer pr. bustime, mens det på linjer i det 
øvrige busnet, der løser en offentlig serviceopgave i bredere forstand, er tilskud pr. passager.

Tabel 1 viser passager pr. bustime inden for og uden for det strategiske net i henholdsvis budget 2019 
og Estimat 1 2019. Det fremgår, at antal passagerer pr. bustime viser et mindre fald i forhold til det 
budgetterede antal.

Udviklingen er sammensat af to modsatrettede effekter. I tråd med udviklingen fra regnskab 2018 er 
der på grund af lavere realiserede passagertal en forventning om færre passagerer. Modsat forventes 
der nu to ekstra måneder i forhold til budgetteret for 2019 med drift i det eksisterende busnet på grund 
af udskydelsen af Metro Cityringen, og da produktiviteten i det eksisterende busnet er højere end i Nyt 
Bynet, hæver dette passagertallet. Passagerfaldet havde således været større, hvis der ikke samtidig 
var en forventning udskydelse af driftsstart for Metro Cityringen.

Største reduktion i passagerer pr. bustime fremkommer i det strategiske net i København Nord (KKN). 
Hovedårsagen er at linje 4A, som efter åbningen af Nyt Bynet er forlænget til Buddinge St. kører otte 
uger mindre i København Nord (KKN) på grund af udsættelsen af åbningsdatoen for Nyt Bynet.
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Tabel 1. Passagerer pr. bustime
Strategisk 

busnet 
B2019

Strategisk 
busnet 

E1/2019

Øvrige
busnet 
B2019

Øvrige
busnet 

E1/2019
Kommuner og region i
Region Hovedstaden 68 67 38 38
Regionale bussera) 53 52 41 42
Centralb) 80 79 43 44
Omegnc) 74 75 41 39
København Nord (KKN)d) 75 71 37 35
Norde) 49 47 27 27
Kommuner og region i
Region Sjælland 30 30 18 18
Regionale busserf) 26 25 16 16
Østg) 43 42 21 21
Vesth) 31 32 18 19
Sydi) 27 27 15 15
Anm.: Tabellens tal er budget 2019’s og Estimat 1 2019’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.

a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden.
b. Københavns, Frederiksberg Kommuner.
c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.
d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø Kommuner.
e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør Hillerød og Hørsholm Kommuner.
f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland.
g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner.
h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted Kommuner
i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner.

Tabel 2 viser tilskud pr. passager uden for og inden for det strategiske net i budget 2019 og Estimat 1 
2019.
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Tabel 2. Tilskud pr. passager. Kr.
Strategisk 

busnet 
B2019

Strategisk 
busnet 

E1/2019

Øvrige
busnet 
B2019

Øvrige
busnet 

E1/2019
Kommuner og region i
Region Hovedstaden 3 3 13 13
Regionale busser 5 6 10 10
Central 2 2 12 11
Omegn 3 3 10 11
København Nord (KKN) 4 4 13 14
Nord 9 10 21 21
Kommuner og region i
Region Sjælland 12 13 31 32
Regionale busser 14 15 29 29
Øst 10 11 25 26
Vest 11 11 31 31
Syd 12 12 41 41
Anm.: Tabellens tal er budget 2019’s og Estimat 1 2019’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 

i 2016. Inddelingen af kommunegrupperne fremgår under forrige tabel.

Det fremgår af tabel 2, at tilskud pr. passager generelt er på niveau med det budgetterede, men med 
mindre stigninger i enkelte kommunegrupper. Stigningerne skyldes, at passagertallet på trods af mere 
drift som følge af udskydelsen af Metro Cityringens åbning er 0,3 pct. lavere end forudsat i budgettet.
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Politisk dokument uden resume 

Dokumentnummer
777766

Bestyrelsen
Dato 26. juni 2019

06 Første behandling af udviklingsplan for digitalisering af Movias stoppesteder

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen 1. behandler forslag til udviklingsplan for digitalisering af 
Movias stoppesteder med følgende elementer:

• at Movia anvender 1,8 mio. kr. fra omstillingspuljen til opgradering af stoppesteder i det strategi-
ske net med digitale informationsskærme i 2020 under forudsætning af, at der opnås enighed mel-
lem kommuner og regioner i Movias mobilitetsplan om, at de omfattede buslinjer indgår i det stra-
tegiske net.

• at Movia anvender 1 mio. kr. af omstillingspuljen til udvikling og forsøg med billigere digitale løs-
ninger på stoppesteder, hvilket skal bidrage til at nedbringe kommuner og regioners omkostninger 
til reinvestering i digitale skærme inden for en femårig periode.

• at Movia i DOT skal arbejde for at fastholde fokus på trafikinformation som væsentligt satsnings-
område og prioritere digitale skærme på terminaler.

• at Movia gennemfører aktiviteter, der gør det lettere for borgerne at bruge egne mobiler til at mod-
tage digital trafikinformation.

• at forslaget til udviklingsplanen 2. behandles på bestyrelsesmødet 17. september 2019.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse træffer i henhold til vedtægtens § 22, nr. 8 beslutning om de overordnede rammer 
for trafikinformation. Efter trafikselskabsloven skal Movia samarbejde med DSB og Metro om sam-
menhængende trafikinformation i regi af DOT, så kunderne får en sammenhængende service.

Movias bestyrelse har besluttet at se nærmere på en udviklingsplan for digitale count down skærme 
på Movias stoppesteder. Udviklingsplanen skal angive, hvordan et eventuelt udækket behov for digital 
trafikinformation skal løftes ud fra en afvejning af stoppestedets samlede trafikale betydning. Baggrun-
den er, at Movias kundeundersøgelser viser, at passagererne foretrækker den live opdaterede køre-
planinformation på digitale count down skærme på stoppestederne, som opleves at have høj trovær-
dighed, og at der på det seneste repræsentantskabsmøde var en drøftelse af, at der kunne være be-
hov for en egentlig plan for området, så længe denne også var proportional.

Udviklingsplanen skal spille sammen med de mange andre typer af trykt og digital trafikinformation, 
som kunderne har adgang til allerede. Og endelig skal udviklingsplanen anvise veje til, hvordan kom-
munerne og regionerne kan investere i billigere teknologi, efterhånden som de nuværende digitale 
count down skærme skal udskiftes. En fremskrivning af restlevetiden på det eksisterende udstyr viser, 
at behovet for reinvestering stiger betragteligt fra 2025.
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Forslag til udviklingsplan for digital information på stoppesteder

En analyse af det nuværende digitaliseringsniveau på stoppestederne viser, at Movias omstilling til 
den digitale trafikinformation er nået langt. 76 pct. af Movias kunder serviceres af stoppesteder med 
digital trafikinformation. På 2.109 stoppesteder er der installeret digitale count down skærme. Der er 
således et højt serviceniveau for digital trafikinformation allerede. Flere kommuner har endvidere truf-
fet beslutning om at købe flere digitale count down skærme – der er indkøbt yderligere godt 120 
skærme, som leveres og sættes op i løbet af 2019 og primo 2020. Og ifølge administrationens oplys-
ninger kan flere kommuner være på vej med beslutninger om yderligere digitalisering i deres respekti-
ve kommuner.

Såfremt alle Movias næsten 13.000 fysiske stoppesteder skulle have digitale count down skærme ville 
kommuner og regioner skulle investere samlet 230 mio. kr. baseret på kendte priser og teknologi. 
Hertil kommer en væsentligt øget driftsomkostning for Movia. Mange af de pågældende stoppesteder 
betjener kun en enkelt buslinje, har relativt få daglige afgange og få påstigere om dagen.

Beregning af forskellige scenarier for montering af flere digitale skærme på stoppesteder på de vigtig-
ste buslinjer i Movias strategiske net viser, at der skal investeres yderligere 78 mio. kr., for at øge an-
delen af kunder, der serviceres med stoppesteder med digitale count down skærme, med mere end 10 
pct. Det understreger, at det nuværende digitale trafikinformationsniveau er højt, og prisen for at få de 
sidste passagerer serviceret på stoppesteder med count down skærme er særdeles høj. Dette skal 
ses i sammenhæng med de mange andre digitale muligheder, som kunderne allerede har i dag, og at 
en meget stor andel af borgerne har smartphones, og således i princippet også medbringer egen 
skærm til stoppestedet.

Det er på den baggrund vurderet, hvilke elementer, der kan indgå i en samlet udviklingsplan for at 
opnå et styrket niveau for digital service og selvservicering på Movias stoppesteder frem til 2024. Der 
er fire elementer i planen:

1. En målrettet indsats vedrørende digital trafikinformation på stoppesteder, der betjener mange 
passagerer og mere end en buslinje, og som kommuner og regioner aftaler med Movia bør være 
en del af det strategiske net, som parterne sammen prioriterer i den kommende mobilitetsplan

2. Test og udvikling af nye former for count down udstyr på stoppestederne

3. En øget indsats i regi af DOT vedr. terminaler, der kan understøtte, at der kommer flere skift i den 
kollektive trafik i takt med udbygning af banerne

4. Aktiviteter rettet mod at gøre det nemmere for borgerne at tilgå digital trafikinformation.

Ad 1. Digital trafikinformation på alle større stoppesteder med mere end to buslinjer, der indgår i det 
strategiske busnet.

I forbindelse med Movias kommende mobilitetsplan skal der aftales et nyt strategisk busnet med 
kommuner og regioner. Det strategiske busnet udgør sammen med banerne på Sjælland og i Hoved-
staden de vigtigste buslinjer i Movias område. Når kommuner og regioner ønsker, at en buslinje er en 
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del af det strategiske busnet, er det således for at tilkendegive, at servicen er vigtig, har prioritet i 
kommunen eller regionen, og hvis der skulle blive behov for at reducere service på en strategisk bus-
linje, vil man optage drøftelse med Movia og omkringliggende nabokommuner og/eller regionen her-
om. Det er således i det strategiske net, at der kunne være et eventuelt efterslæb på den digitale om-
stilling af trafikinformation, og som en udviklingsplan kunne være rettet mod.

Der er kortlagt 84 stoppesteder i det nuværende strategiske net, som servicerer mere end en buslinje, 
har over 100 påstigere dagligt, men som ikke har digitale skærme. Da disse stoppesteder udgør større 
skiftesteder, har en vis trafikal betydning og betjener relativt mange kunder, kan der godt argumente-
res for, at der på disse stoppesteder er et udækket behov for digital trafikinformation. Opgradering 
med digitale skærme kræver en samlet investering på 1,8 mio. kr. og medfører en ekstra årlig drifts-
udgift på 0,2 mio. kr. Denne type busstoppesteder er fordelt med 59 stoppesteder i Region Hovedsta-
den og 25 i Region Sjælland. Investeringen i digital trafikinformation ved de 84 stoppesteder vil øge 
den samlede andel af kunder, der betjenes af stoppesteder med digital trafikinformation, fra 76 pct. til 
79 pct.

Figur 1. Kort over stoppesteder med count down moduler og potentielle nye stoppesteder på 
Sjælland og i Hovedstadsområdet

Anm.: Grønne prikker markerer stoppesteder i det strategiske net med count down skærme. Gule prikker marke-
rer de stoppesteder i det strategiske net, som betjener mere end en linje og har over 100 daglige påstigere, men 
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som i dag ikke har count down skærme. Røde prikker markerer de terminaler, hvor DOT har opsat trafikinformati-
onsskærme. Kortet til højre viser alene hovedstadsområdet.

Hvis bestyrelsen finder, der bør gennemføres en sådan investering, er anbefalingen, at den gennem-
føres, så implementeringen heraf sker efter høringen af Movias kommende mobilitetsplan er gennem-
ført, således at kommuner og regioner har lejlighed til at nyvurdere Movias kommende oplæg til, hvilke 
buslinjer der bør indgå i det strategiske busnet.

Movia kan afholde udgiften til investering af count down udstyr på yderligere godt 80 stoppesteder, 
selvom investering i digitale skærme normalt foretages af kommuner eller regioner. Eftersom investe-
ringsudgiften falder i 2020, når høringen af Movias forslag til mobilitetsplan er gennemført, foreslås 
det, at bestyrelsen beslutter at anvende 1,8 mio. kr. af omstillingspuljen i 2019 til en særlig målrettet 
investering i count down skærme, hvorefter overførsel kan ske efter samme principper, som overførsel 
af de øvrige midler i omstillingspuljen. Forslaget forventes at være budgetneutralt.

Ad 2. Test og udvikling af nye former for count down udstyr på stoppestederne

I takt med at en større del af kunderne bliver fortrolige med brug af digital trafikinformation på deres 
smartphones forventes det, at færre vil have behov for information på stoppestederne. Det kan derfor 
være relevant med digitale count down skærme på et færre antal stoppesteder og til en væsentlig 
lavere pris. Det kan være en mindre skærm, en højtalerløsning, hologramvisning af køretider på fortov 
eller, at oplysningerne kun vises, når kunderne efterspørger dette. Det kan også være løsninger base-
ret på f.eks. beacons, hvor digital information fra rejseplanen vises automatisk på borgernes mobiltele-
foner. Et forsøg med beacons er planlagt i Næstved Kommune fra august til oktober i år.

Der findes pt. ikke en simplere skærmløsning på markedet end den, Movia har. Den nuværende løs-
ning er dyr. Samtidig vil reinvesteringsbyrden for kommuner og regioner være høj fra 2025, fordi det 
nuværende udstyr her begynder at skulle udskiftes. Det øger også behovet for at gennemføre forsøg 
for at få etableret billigere digitale løsninger de næste par år, så Movia kan tilbyde en billigere ramme-
aftale med forskellige serviceniveauer som kommuner og regioner kan foretage indkøb af digitalt ud-
styr efter.

Forsøg og test i markedet skal sikre, at der i takt med, at det nuværende udstyr skal udskiftes, kan 
tilbydes en mere differentieret teknisk løsning for digital information på stoppestederne, hvor f.eks. de 
større skiftesteder udstyres med digitale count down-skærme, mens mindre stoppesteder udstyres 
med billigere løsninger.

Det vurderes, at Movia selv vil skulle drive udviklingen af billigere versioner af digital trafikinformation 
teknologi med henblik på at kunne afdække om sådanne løsninger kan løfte hele eller dele af behovet 
for digital trafikinformation på stoppestederne. En sådan udvikling kan gennemføres sammen med 
f.eks. studerende ved DTU eller IT Universitetet og testes i kommuner, der vil være med til at udvikle 
de nye teknologier.

Det foreslås, at der gennemføres test over en 3-årig periode inden for en samlet ramme på 1 mio.kr., 
der finansieres via Movias omstillingspulje.
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Ad 3. Øget indsats vedrørende trafikinformation ved terminaler i regi af DOT

Det foreslås, at der i regi af DOT arbejdes for enighed om en styrket indsats for bedre skiltning og 
digital trafikinformation på terminaler. Det er Movias tilgang, at der i takt med særligt udbygningen af 
den skinnebårne trafik vil opstå nye store skiftesteder, hvor der vil være behov for, at DOT etablerer 
skærme og god skiltning. DOT bør på baggrund af en egentlig handlingsplan for terminaler sikre fort-
sat prioritering af god trafikinformation i en større geografi – også med skærme. Der pågår allerede 
drøftelser i DOT om en mere strategisk tilgang til indretning af terminaler og store stoppesteder, og 
administrationen vil i arbejdet med DOTs nye strategi have særligt fokus på sammenhængen til Movi-
as udviklingsplan for digital trafikinformation. Som bestyrelsen er bekendt med, arbejdes der i DOT på 
en revideret strategi, hvor Movia ønsker at trafikinformation får en mere fremtrædende strategisk be-
tydning. Hertil hører også digitale skærme og god skiltning og vejvisning til kunderne.

Ad 4. Aktiviteter der hjælper borgerne til at få adgang til digitale services

9 ud af 10 danskere har en smartphone, jf. DRs medieforbrugsundersøgelse fra 2018, og de danske 
ældre er de mest digitale i Europa. Derfor er andelen af borgere, der bringer egen skærm med til stop-
pestedet høj.

Den indsats, som Movia kan gøre for at hjælpe borgerne med at få digital trafikinformation på stoppe-
stederne ved at bruge egne mobiltelefoner eller smartphones, kan være med til at fremtidssikre den 
digitale trafikinformation. Det er administrationens vurdering, at en målrettet indsats – gerne sammen 
med relevante samarbejdspartnere i kommunerne, Movias tilgængelighedsforum og Movias ny Bor-
gerpanel og i alliance med fx ældre- og ungeorganisationerne vil kunne bidrage hertil og hjælpe endnu 
flere på en god måde.

Administrationen gennemfører efter planen uddannelsesforløb for ældre borgere sammen med Ældre-
rådet i Holbæk Kommune og Lollands Kommune i august og september 2019. Indsatsen kunne sup-
pleres af et ”digitalt kørekort” til den kollektive transport, som kunderne selv kan tage via nettet og 
Facebook med instruktionsfilm og efterfølgende test. Formatet har Movia anvendt i forbindelse med 
uddannelse af egne medarbejdere i sikker adfærd på nettet og de nye persondataregler, og testen kan 
med fordel udvikles i samarbejde med Movias Borgerpanel. Forudsætningen er naturligvis, at et så-
dant digitalt kørekort til den kollektive transport kan udvikles inden for en fornuftig økonomisk ramme.

Movia har tidligere gennemført kurser for ældreorganisationerne ud fra et princip om train the trainée i 
forbindelse med udfasning af klippekort. Kurserne omfattede også introduktion til rejseplaninformation 
og introduktion af selvbetjeningsløsninger til handicapservices og flextur. Her kan hentes erfaring for, 
hvordan en uddannelsesindsats kan sammensættes så den rammer de behov der er for ekstra hjælp 
godt. Uddannelsesindsatsen omfatter udarbejdelse af kursusmaterialer, testmaterialer og indhold til 
Movias og DOTs hjemmeside. Det foreslås, at indsatsen gennemføres løbende og afholdes inden for 
Movias nuværende økonomiske ramme.
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Figur 2. Proces for udviklingsplanens implementering

Anm.: De farvede felter markerer år med aktiviteter direkte afledt af udviklingsplanen, mens de skraverede felter 
markerer opfølgende aktiviteter. For opgradering af stoppesteder indikerer det skraverede felt, at kommuner og 
regioners opgave med at gen-investere i digitale skærme på stoppestederne for alvor tager fart fra 2024. For test 
af teknologi betyder de skraverede felter, at opgaven med at genudbyde ny rammeaftale med differentieret tekno-
logitilgang skal påbegyndes i 2023 og frem, så Movia er klar til at tilbyde kommuner og regioner en fordelagtig og 
differentieret indkøbsaftale, når re-investeringsbehovet vokser sig stort fra 2024. For DOT terminaler betyder de 
skraverede felter, at der fra 2021 skal være en plan for, hvilke yderligere terminaler, som skal udstyres med 
skærme og skiltning.

Udviklingsplanens samspil med den øvrige indsats på trafikinformationsområdet

I dag gives trafikinformation bestemte steder, f.eks. i bussen, i toget, på stoppestedet eller terminalen 
eller via bestemte tjenester: man kan ringe til DOTs kundecenter, finde trafikinformation på hjemmesi-
der og apps, spørge chaufføren osv. Trafikinformationen baserer sig på to type af kilder: Den planlagte 
ruteplan og køreplan samt realtidsinformation fra alle Movias busser.

Movias bestyrelse har senest godkendt at gå bort fra at vise køreplantider på tryk på Movias stoppe-
steder for i stedet at vise serviceintervaller. Baggrunden var, at den liveopdaterede trafikinformation 
mere præcist kan fortælle borgerne, hvornår bussen kommer, at få passagerer har brugt den trykte 
køreplaninformation på busstoppestederne og, at Movia skal høste besparelser. På stoppestederne 
vises nu, jf. den seneste bestyrelsesgodkendelse i marts, buslinjens trykte ruteplan, serviceniveau på 
buslinjen, i form af hvor tit stoppestedet serviceres inden for givne tidsintervaller, og der gives informa-
tion om, hvordan man får adgang til live opdateret information om, hvornår bussen kører baseret på 
realtidsdata fra busserne. Den nye trykte informationsstandard er blevet sat op på alle de 13.000 
stoppesteder, som Movia har, i perioden medio april til ultimo maj 2019.
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Opgaven med information på stoppesteder og terminaler

Der er i dag forskelligt ansvar for drift og investeringer i trafikinformation på busstoppesteder og termi-
naler, jf. tabel 1. En stor del af ansvaret ligger hos kommuner og regioner og i DOT, mens ansvaret for 
at beslutte og finansiere en standard for trafikinformation for kommunernes og regionernes vedkom-
mende er samlet i Movia.

Tabel 1. Trafikinformation på stoppesteder og ansvarsfordeling vedr. omkostninger

Type af info Investerings-
omkostninger

Drifts-
omkostninger

Antal 
stoppesteder

Andel af 
passagerer

Analog 
trafikinformation

Ruteplan og 
trafikinformations-
tavle

Movia Movia 13.000 stk. 100 pct.

Køreplan Kommuner 
og regioner

Kommuner 
og regioner

Digital 
trafikinformation

Count down Kommuner og 
regioner

Movia 2.109 76 pct.

SMS 1250 
Rejseplanen 
DOTs site

Movia Movia

Mobiltelefon 
Smartphone

Kunderne

Terminaler TUS-skærme DOT 
(Movias budget)

DOT 
(Movias budget)

19 stationer 14 pct.

Skiltning DOT 
(Movias budget)

DOT 
(Movias budget)

Movia fastsætter standarden for den analoge trafikinformation på alle busstoppesteder. Det betyder, at 
Movia sørger for at opdatere informationen, så den er så aktuel som mulig. Movia sørger også for at 
flytte stoppesteder og åbne stoppesteder, hvis der besluttes nye ruteplaner i forbindelse med de årlige 
trafikbestillinger, eller når der afvikles større events. Movias bestyrelse besluttede 9. oktober 2014, at 
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der skulle bruges samme standard for visning af analog information på alle Movias stoppesteder. Det 
var således først i forbindelse med implementeringen af denne beslutning, at der kom samme slags 
informationsudstyr i form af ens holdere til trafikinformation på stoppestederne. Således består Movias 
stoppesteder i dag af henholdsvis Holcherstandere eller rør med køreplantavler jf. billedet nedenfor.

Investering i dette udstyr har hidtil været en Movia opgave. Ligesom det er en Movia opgave at sørge 
for driften af stoppestederne, som omfatter at opdatere trafikinformationen og sørge for at have stop-
pestederne korrekt registreret i f.eks. rejsekortsystemet. Som bestyrelsen er orienteret om, nåede vi 
kun at opdatere ca. 400 ud af 4.000 ændringer på stoppestederne i 2018. Dette skyldes primært, at 
antallet af ændringer er kraftigt stigende. Der er knapt 13.000 fysiske stoppesteder i Movias område. 
Antallet er senest opdateret i forbindelse med den ekstraordinære opsætningsopgave i foråret i år.

Kommuner og regioner har mulighed for ved tilkøb af få sat køreplaninformation op på stoppesteder-
ne. I visse tilfælde skal der investeres i flere holdere til visning af den kommunale eller regionale køre-
planinformation. Movia kan, hvis det ønskes, mod en fast pris tilbyde at forestå driften af disse tavler.

Den digitale trafikinformation på stoppestederne består af to dele – dels de count down skærme, der 
er på 2.109 stoppesteder, dels de services som kunderne kan tilgå fra stoppestedet, hvis de har en 
mobiltelefon eller en smartphone. De 2.109 stoppesteder betjener 76 pct. af Movias kunder. Det er i 
dag kommuner og regioner, der beslutter og investerer i count down skærme på stoppestederne. Det 
er til gengæld Movia, der tilser, at skærmene virker og reparerer dem, hvis de går i stykker eller ud-
sættes for hærværk, jf. beslutning truffet på bestyrelsesmøde 29. oktober 2015.

Movias opgave vedrørende count down skærme på stoppestederne er herudover at rådgive kommu-
nerne og regionerne om behovet for digital trafikinformationsservice til borgerne. Count down skær-
mene er indkøbt af Movia på en fælles rammeaftale på vegne af kommuner og regioner. Rammeafta-
len er under genudbud. Ejerskab og dispositionsret til udstyret på stoppestederne overgår til Movia 
efter en femårig afskrivningsperiode. Derved sikres stordriftsfordele ved vedligeholdelse og reparation, 
som serviceres af Movia. Drift og vedligeholdelsesudgifter til digitale skærme indgår som ”andre bus-
udgifter” og fordeles mellem kommunerne/regionerne på den enkelte buslinje. Refinansiering af digita-
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le skærme, efterhånden som disse skal udskiftes, er fortsat en kommunal/regional opgave og priorite-
ring. Fremskrivninger af det nuværende udstyrs restlevetid viser, at der ligger en ganske stor reinve-
steringsomkostning på det nuværende udstyr fra 2025 og frem.

Københavns Kommune har selv sørget for digital trafikinformation på mange stoppesteder i forbindel-
se med et stort udbud af nyt reklamefinansieret byudstyr. I den forbindelse var Movias opgave at råd-
give kommunen, herunder stille standarder for digital trafikinformation. Der viste sig i den forbindelse 
at være en meget stor opgave for Movia at sikre, at de realtidsdata, der blev sendt fra Movia og Rej-
seplanen og modtaget i Københavns Kommunes udstyr, også blev vist, så det gav retvisende trafikin-
formation til kunderne.

Der er i DOT også aftalt standard for trafikinformation på terminaler. DOT har i en årrække investeret i 
forbedret vejvisning (skiltning) og digital information. DOTs informationsudstyr omfatter skærme og 
skiltning og findes nu på 19 terminaler med 132 skærme. De 19 stationer er udvalgt, så de afspejler de 
stationer med flest transportformer, mange rejsende og terminaler, som er svære at finde rundt på. 
Den terminal med det laveste antal daglige passagerer er Nykøbing Falster station og terminalen med 
det højeste antal daglige passagerer er Nørreport station. Der er planer om opsætning af skærme på 
to yderligere stationer (Køge Nord og Nørrebro) i 2019 og endnu en (Nordhavn) i 2020. Investering, 
opsætning og drift finansieres via DOTs budget, og udgifterne er indeholdt i Movias bidrag til DOTs 
budget.

Økonomiske konsekvenser:

Der er øgede driftsomkostninger forbundet med de initiativer, der styrker borgernes adgang til digitale 
ydelser og aktiviteterne i DOT. Driftsudgifterne vurderes at kunne holdes inden for Movias budget, jf. 
den økonomiske politik.

Igangsættelse af udviklingsforsøg med billigere digitalt stoppestedsudstyr gennemføres ved, at der af 
omstillingspuljen disponeres 1 mio. kr. i 2019, der skal anvendes inden for en periode på tre år.

Investering i digitale skærme på yderligere godt 80 stoppesteder gennemføres i 2020, når beslutninger 
om det strategiske net er truffet i forbindelse med Movias Mobilitetsplan. Investeringen på ca. 1,8 mio. 
kr. gennemføres via omstillingspuljen i 2019 og 2020.

Samlet disponeres der således 2,8 mio. kr. af Movias omstillingspulje. Der er overførselsadgang mel-
lem regnskabsårene for Movias omstillingspulje.

Kundemæssige konsekvenser:

En standard for digital information, hvor stoppesteder i det strategiske net med mere end 1 buslinje og 
minimum 100 daglige påstigere har en digital skærm med afgangsinformation, indebærer, at 79 pct. af 
passagererne vil kunne betjenes af en skærm på stoppestedet. Det er en øgning på 3 procentpoint i 
forhold til den nuværende udbredelse af digitale skærme. Dækningsgrader ift. det samlede passager-
tal vil skulle genberegnes, når den fulde effekt af Cityringen kendes. Da kunderne i undersøgelser har 
peget på trafikinformation på digitale skærme på stoppestedet som den foretrukne information, og som 
meget pålidelig, vil en opgradering på de 84 stoppesteder således sikre bedre service til kunderne, og 
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en mere ensartet Movia standard for digitale skærme på stoppesteder. Det vil stadig være muligt for 
kommuner og regioner at tilkøbe digitale skærme herudover, i det omfang kommunerne og regionerne 
måtte ønske det.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Eventuelle pressehenvendelser håndteres af formandskabet og administrationen efter indbyrdes afta-
le. Bestyrelsesmedlemmer kan henvise pressen til Movias administration.
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Politisk dokument uden resume 

Dokumentnummer
765086
Bestyrelsen
Dato 26. juni 2019

07 Godkendelse af forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde 17. september 2019

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til dagsorden for 
repræsentantskabsmødet 17. september 2019, og udpeger næstformand Per Hovmand som dirigent.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Der afholdes møde i Movias repræsentantskab 17. september 2019, kl. 13 - 15 hos Movia efter 
bestyrelsesmødet. Mødet har tidligere været berammet til 11. september 2019.

I forlængelse af bestyrelsesmødet udsendes en kalenderinvitation sammen med foreløbig dagsorden 
for mødet til repræsentantskabet. Den tidlige varsling skal sikre et godt fremmøde og en oplevelse af 
at være orienteret om repræsentantskabsmødet og dets forventede indhold i god tid.

Endelig dagsorden udsendes som foreskrevet i vedtægten en uge inden mødets afholdelse.

Der stilles følgende forslag til dagsorden

Kl. 13.00 Valg af mødeleder (Næstformand Per Hovmand foreslås)

Kl. 13.05 Konstatering af fremmødte v/bestyrelsesformand Kirsten Jensen

Kl. 13.10 – 13.15 Valg af ny suppleant til Movias bestyrelse v/næstformand Per Hovmand

Kl. 13.15 – 13.50 Direktionens beretning v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen

Kl. 13.50 – 14.05 Orientering om Movias budget 2020 v/økonomichef Linda Drengsgaard
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Kl. 14.05 – 14.50 Orientering om Movias udviklingsplan for digital trafikinformation på 
stoppesteder og terminaler v/kommunikationsdirektør Camilla Struckmann

Kl. 14.50 – 15.00 Eventuelle sager fra repræsentantskabsmedlemmerne

Vedrørende valg af ny suppleant til bestyrelsen bemærkes, at Frederiksberg Kommune har valgt 
borgmester Simon Aggesen som repræsentantskabsmedlem i stedet for borgmester Jørgen Glenthøj, 
der var suppleant for Benedikte Kiær.

Direktionens beretning forventes væsentligst at indeholde information om arbejdet med at samle 
Rejsekort og Rejseplanen i et selskab med en fælles strategi, herunder også de mange nye 
mobilitetsformer, som kommer ind i Rejseplanen fra ultimo september. Der vil også kunne gives en 
status for arbejdet med at højne mobiliteten uden for hovedstaden med bland andet plustur i 
rejseplanen og Movias mobilitetsprogram. Der vil kunne berettes om erfaringerne fra Movias 
mobilitetspanel, som nedsættes i juni 2019 og afholder første møde ultimo august 2019, og endelig vil 
der kunne berettes om åbningen af Cityringen og Nyt Bynet.

Bemærk endvidere, at orienteringen om budgetforslaget for 2020 vil ske på baggrund af 1. 
behandlingsbudgettet. Dette sker i henhold til den nye trafikbestillingsproces på bestyrelsesmødet i 
december i forlængelse af, at de endelige trafikbestillinger er modtaget ultimo oktober 2019. 
Orienteringen vil derfor vedrøre de mere overordnede linjer i det budget, som på dette tidspunkt er i 
høring i de respektive kommuner og regioner, med henblik på at tilgodese en god orientering af 
repræsentantskabet og den forventede udvikling i Movias økonomi, samt give mulighed for spørgsmål. 
De endeligt vedtagne budget vil i december blive sendt til orientering til repræsentantskabets 
medlemmer.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation. Der sendes kalenderinvitation til repræsentantskabet efter 
bestyrelsesmødet.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Side 2 / 2 

Trafikselskabet Movia 



Politisk dokument uden resume 

Dokumentnummer
767763

Bestyrelsen
Dato 26. juni 2019

08 Godkendelse af budget 2020 i FlexDanmark

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2020 for FlexDanmark.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

FlexDanmarks bestyrelse vedtog budgettet for 2020 på foreningens generalforsamling 24. maj 2019. 
Budgettet blev vedtaget med forbehold for Movias bestyrelses efterfølgende godkendelse.

Det samlede udgiftsbudget for FlexDanmark i 2020 er 79,7 mio. kr. mod 77,7 mio. kr. i budget 2019.

Budgettet er pristalsreguleret med KLs pristalsskøn på 2,8 pct.

Movias antal af ture er i budgettet øget med godt 50.000 ture, i forhold til budget 2019. I prognoserne 
for de kommende år, er der en fortsat vækst i antallet af ture.

Der er i FlexDanmarks budget indregnet udgifter til forberedelse af ny IT-løsning (NOP). Movias andel 
er fastsat til 2,1 mio. kr. i 2020 og således på niveau med betalingen vedrørende 2019. Udgifterne til 
forberedelse af NOP forventes afholdt indenfor Movias budgetramme. Forventede udgifter til ny opti-
meringsplatform (NOP) og finansieringen heraf vil blive forelagt bestyrelsen i foråret 2020. Et eventuelt 
behov for udvidelse af Movias budget 2020 vil i så fald blive forelagt bestyrelsen.

Movias andel af FlexDanmarks udgifter i 2020 er 31 pct., svarende til 25,2 mio. kr. Betalingen til Flex-
Danmark kan indeholdes i forslaget til Movias budget for 2020, punkt 04 på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser:

Se ovenfor.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.
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Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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Dokumentnummer
743872

Bestyrelsen
Dato 26. juni 2019

09 Godkendelse af model for administration af ønsker til Movias administration om ”gratis 
buskørsel”

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen giver den administrerende direktør mandat til at træffe afgø-
relse i sager,

• hvor en kommune eller en region vil fravige de gældende takster i indtil én uge pr. år for at tilbyde 
gratis transport med en eller flere buslinjer inden for en kommune eller en eller flere regionale bus-
linjer

• hvor en kommune eller region vil uddele gratis billetter til en særlig målgruppe i en særlig anled-
ning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Med mellemrum er der særligt kommuner, der anmoder Movia om, at borgerne eller bestemte grupper 
af borgere kan bruge kommunens buslinjer gratis eller til nedsat pris, eller at bestemte buslinjer gøres 
gratis.

Takstkompetencen ligger hos Movia i fællesskab med DSB og Metroselskabet. Det er derfor Movias 
bestyrelse, der i hver enkelt tilfælde tager stilling til, om de generelle takstprincipper kan fraviges.

Udgangspunktet for bestyrelsens behandling er, at Movia ikke tilbyder gratis buskørsel. Alle rejser har 
en pris, men rejserne kan i visse tilfælde betales af andre end passagererne, hvis en kommune eller 
region fremsætter et ønske om ”gratis kørsel”.

Knap halvdelen af udgifter til busdriften dækkes af passagerernes egenbetaling, hvorfor det af hensyn 
til kommuner og regioners økonomi er væsentligt at fastholde indtægtsgrundlaget i bustrafikken. DSB 
og Metroselskabet er også meget afhængige af passagerindtægterne til at finansiere driften.

Samtidig skal kommunale ønsker om en indsats overfor særlige linjer eller målgrupper holdes op mod 
principperne om et ensartet og gennemskueligt takstsystem. Rationalet bag Takst Sjælland var at 
skabe ensartede og fælles takster og takstprincipper i hele Movias område. En lokal fravigelse af de 
fælles takster risikerer at være forvirrende og gøre passagererne utrygge.

Det er imidlertid positivt, at der i kommunerne gøres tanker om, hvordan bustrafikken kan forbedres, 
herunder hvordan man lokalt kan markedsføre og styrke den kollektive transport, f.eks. ved at give en 
gratis ”smagsprøve”.
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Da der er fælles takstkompetence med DSB og Metroselskabet, skal de to selskaber også inddrages, 
før der kan gives tilsagn om ændringer. I den forbindelse er det afgørende, at de to selskaber holdes 
økonomisk skadesløse ved de valgte løsninger. Enten fordi ændringen ikke har negative økonomiske 
konsekvenser for tog eller Metro, eller fordi selskaberne kompenseres for mindreindtægter. Det er 
Movias ansvar at påse, at dette håndteres. Det samme gælder for eventuelle virkninger på f.eks. regi-
onale linjer.

1. Gratis busser i korte perioder

Senest har Holbæk Kommune bedt om, at det blev gratis at køre bus 15. marts som del af kommu-
nens klimauge, Køge Kommune har bedt om, at linje 101A var gratis i fem timer 3. marts i forbindelse 
med åbning af et nyt stadion, og Roskilde Kommune ønskede gratis præsentationskørsel lørdag 13. 
april i forbindelse med introduktionen af elbusserne.

I dag er udgangspunktet for administrationen af den slags sager, at alle spørgsmål om takster i den 
kollektive bustrafik afgøres af bestyrelsen.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at der med fordel kan formuleres et sæt retningslinjer, 
som muliggør en administrativ afgørelse i de mindre takstsager. De kommunale ønsker kommer ofte 
med meget kort frist, hvilket vanskeliggør en bestyrelsesbehandling. Desuden har bestyrelsen endnu 
ikke sagt nej til denne type ønsker fra kommuner, når kommunen selv dækker indtægtstabet herved.

Retningslinjer for administrative afgørelser

Det foreslås, at administrativ afgørelse vil være mulig for:

• Kommunale lokale buslinjer i én kommune i maksimalt én uge på et år.

• Rent regionale buslinjer eller lokaltogsstrækninger i maksimalt én uge på et år.

• Alle omkostninger, herunder Movias administrative omkostninger i form af medgået tidsforbrug til 
blandt andet information af passagerer, operatører og chauffører og mistede indtægter betales af 
den kommune / region, der rejser ønsket. Movia beregner en timepris på 656 kr. i 2019-priser.

Efter trafikselskabsloven er det alene kommuner og regioner, der kan betale for buskørsel. Det er 
derfor ikke muligt for eksempelvis foreninger og virksomheder at betale til Movia for gratis buskørsel.

Movia beregner forlods de mistede billetindtægter. Kommunen/regionen opkræves et beløb svarende 
til de beregnede mistede indtægter, og beløbet fordeles på de berørte linjer. Derved holdes linjernes 
økonomi uændret, og det sikres, at ingen andre kommuner og regioner berøres negativt.

Movia vurderer, om ønsket har en negativ økonomisk konsekvens for DSB og Metroselskabet. I givet 
fald skal eventuelle krav om kompensation udredes af kommunen, men det er i alle tilfælde Movia, der 
håndterer de nødvendige aftaler med DSB og Metroselskabet.

Ønsker om fravigelse af gældende takster skal fremsættes til Movia senest 14 dage inden iværksæt-
telse af hensyn til information af chauffører, callcenter, billetkontrol og passagerer.
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2. Model for kommuners køb af billetter til uddeling

Bestyrelsen har i september 2017 tiltrådt, at Movia kunne tilbyde kommuner, som ønskede at betale 
for borgernes transport med kollektiv trafik i forbindelse med kommunalvalget, at købe såkaldte ”print-
selv” billetter via DOT’s webshop. Modellen indebærer, at kommunen printer billetten eller sender den 
til brugeren via sms. Billetten printes med oplysning om gyldighed og varighed og har takster svarende 
til normaltakster for enkeltbilletter. Kommunen/regionen er ansvarlig for antallet af købte billetter svarer 
til de anvendte. Der sker således ikke refusion for ubrugte billetter. Movia fremsender en samlet faktu-
ra for købet til kommunen/regionen, og indtægten indgår i det ordinære salg af enkeltbilletter.

Modellen er udviklet i forbindelse med et kommunalvalg. Det foreslås, at modellen kan anvendes ved 
andre tilfælde af kommuners eller regioners ønske om at betale for kollektiv trafik for borgere.

Administration af modellen

Bestyrelsen orienteres om alle afgørelser, som er truffet administrativt. Administrationen kan i ethvert 
tilfælde vælge at fremlægge et ønske om fravigelse af gældende takster til beslutning i bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Kommunerne og regionerne orienteres om ovenstående retningslinjer på administrativt niveau. DSB 
og Metroselskabet orienteres ligeledes.
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Dokumentnummer
767022

Bestyrelsen
Dato 26. juni 2019

10 Orientering om idriftsættelse af Nyt Bynet

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Metroselskabet har 21. maj 2019 udsendt en pressemeddelelse, hvor de informerer om, at åbningen 
af Cityringen udskydes til slutningen af september. Den endelige åbningsdato meldes ud i slutningen 
af juni.

Dermed har Metroselskabet indsnævret perioden, hvor Cityringen kan åbne, men åbningsdatoen 
mangler fortsat. Administrationen kan derfor heller ikke fastsætte en endelig åbningsdato for Nyt By-
net. Aftalerne med Movias operatører indebærer, at operatørerne skal varsles mindst 3 måneder før 
Nyt Bynet åbner.

Dialog med berørte kommuner og Region Hovedstaden

Administrationen har på administrativt niveau informeret kommunerne og regionen om de økonomiske 
konsekvenser ved åbning af Cityringen i slutningen af september og Nyt Bynet cirka to uger herefter.

Information til passagererne

Det planlægges fortsat at åbne Bynet cirka to uger efter Cityringens åbning. Det betyder, at en åbning 
af Bynet vil falde sammen med skolernes efterårsferie i uge 42. Det giver en trafikal fordel, da trængs-
len typisk er lav i uge 42, så passagerer og chauffører får en roligere start på en meget stor ændring af 
buslinjer og rejsemønstre.

Det må forventes, at de mange passagerer, der er på efterårsferie, vil gå glip af den information, der er 
tilgængelig i åbningsugen, hvor administrationen vil indsætte stoppestedsværter og gennemføre for-
skellige events. Såfremt Nyt Bynet åbner primo uge 42, bliver informationsindsatsen tilpasset således, 
at der vil være hjælp til passagererne i både uge 42 og 43.

Trafikselskabet Movia 



Tillægsaftaler med operatørerne

De oprindelige tillægsaftaler for Nyt Bynet blev forhandlet med udgangspunkt i, at Nyt Bynet ville åbne 
mellem 4. august og 29. september. Administrationen er derfor i dialog med de berørte operatører om 
at genforhandle tillægsaftalerne, så åbningen af Nyt Bynet kan udsættes til efter 29. september.

Operatørerne er positivt indstillede overfor at kunne udsætte åbningsdatoen for Nyt Bynet frem til me-
dio november, hvilket skønnes tilstrækkeligt til at håndtere åbningen af Nyt Bynet i forlængelse af en 
metroåbning ultimo september. Tillægsaftaler om en sådan forlængelse er derfor under forhandling.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser af senere indfasning af Nyt Bynet er indarbejdet i Estimat 1 2019 (punkt 5 
på dette møde).

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen.
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Dokumentnummer
767812

Bestyrelsen
Dato 26. juni 2019

11 Orientering om kommunernes tilslutning til plustur pr. 1. juli 2019

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager status for tilslutning til plustur til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på mødet 31. oktober 2018, at plustur overgår fra pilottest til normal drift 1. juli 
2019, og at alle kommuner fra denne dato kan vælge at tilbyde plustur med en gradvis implementering 
i 2. halvår 2019.

Alle kommuner er orienteret om de nye muligheder pr. mail henholdsvis 8. februar 2019 og 2. april 
2019. Sideløbende har administrationen deltaget i møder med kommunerne i Movias netværksfora, 
der bl.a. har til formål at give en ramme for at diskutere erfaringer og tværkommunale emner. Endelig 
er eller vil alle kommuner blive kontaktet igen inden sommerferien.

På nuværende tidspunkt har følgende ni kommuner besluttet at tilbyde plustur - Faxe, Holbæk, Hørs-
holm, Kalundborg, Køge, Næstved, Roskilde, Slagelse og Sorø kommuner. Heraf er Holbæk, Kalund-
borg, Næstved, Roskilde og Sorø pilotkommuner, der allerede tilbyder plustur. Lyngby-Taarbæk, Ru-
dersdal og Vordingborg kommuner har meddelt, at de ikke forventer at tilbyde plustur på nuværende 
tidspunkt.

Ringsted og Stevns kommuner tager politisk stilling til om de vil tilbyde plustur på møder i juni 2019. 
Egedal, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Høje Taastrup, Lejre, Lolland, Solrød og Tårnby kom-
muner forventer at tage stilling efter sommerferien eventuelt som en del af den samlede trafikbestilling. 
De øvrige kommuner afventes der tilbagemeldinger fra.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.
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Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Der er ikke aftalt markedsføring af tilbuddet over for borgerne med de kommuner, der har valgt at til-
slutte sig plustur.
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12 Orientering om nedsættelse af borgerpanel og indsats for at synliggøre mangfoldigheden i 
Movias busser

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I forlængelse af beslutning truffet på bestyrelsesmødet 9. april i år har administrationen indgået aftale 
med Epinion om nedsættelse af Movias borgerpanel. Borgerpanelet er etableret primo juni 2019 med 
den repræsentative sammensætning, som blev besluttet i bestyrelsen. Det betyder, at panelet består 
af knap 50 repræsentativt udvalgte borgere i den sjællandske geografi, som benytter bus, lokaltog 
eller flextrafik på høj-, mellem eller lavfrekvent basis. Borgerne er udvalgt på baggrund af køn, alder, 
brug af kollektiv transport, digitale/ikke-digitale kompetencer, funktionsnedsættelser m.v. Borgerpane-
let skal mødes 1-2 gange årligt, enten som led i test af nye løsninger, samskabelsesprocesser mv., 
eller i forbindelse med drøftelse af Movias fokusområder, og vil herudover blive inddraget digitalt.

Første møde er planlagt til 27. august 2019. På mødet, som ligger godt en måned før den forventede 
lancering af Nyt Bynet, vil der blandt andet blive talt om den påtænkte lanceringskampagne for Nyt 
Bynet med henblik på at teste, om borgerpanelet føler sig tilstrækkeligt informeret eller mangler yderli-
gere information. Der vil også blive sat fokus på de kommende nye mobilitetsformer i Rejseplanen 
med fokus på kundebehov og ønsker.

Det følger af Movias forretningsplan, at Movia skal inddrage borgerne tættere i udviklingen af de kol-
lektive transportløsninger og services, blandt andet gennem borgerinvolvering og øget indsigt i trans-
portbehov. Det indebærer, at Movia tager større ansvar for dialogen med borgerne. Som led heri har 
Movias bestyrelse besluttet at nedsætte et borgerpanel. Etableringen af borgerpanelet styrker Movias 
position som et selskab, der har fokus på mennesker og som aktivt ønsker at inddrage kunderne i 
udviklingen af vores service.

For yderligere at understrege dette, planlægges der udsendt en pressemeddelelse om borgerpanelets 
etablering i uge 26 2019, samtidig med lanceringen af en indsats på og i Movias busser, som kaster 
lys på de mange forskellige mennesker, som hver dag rejser med bussen i den sjællandske geografi. 
Der er tale om en indsats, som har til formål at synliggøre den mangfoldighed, som Movias kunder 
repræsenterer, og samtidig give fornemmelse for den volumen, som Movias service repræsenterer.

Under overskriften ”Vi kører med 22.602 historier i timen” vil Movia fortælle kundernes egne historier, 
og skabe et højere socialt engagement om det at køre bus. Indsatsen skal samtidig vække kundernes 
interesse for deres medpassagerer på en god måde og bidrage til gøre busturen til en rar oplevelse.
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Indsatsen tager afsæt i kundernes egne historier og udfoldes på bussernes venstrerude, på de digitale 
skærme i busserne, på udvalgte out door reklamepladser og gennem en nyoprettet instagram-profil for 
Movia (Movia har ikke en instagramprofil i dag) under hashtagget #movingstories. Her kan kunderne 
dele egne historier, gætte på andres historier og dele billeder fra deres hverdag. I september sættes 
anden del af indsatsen i gang med fokus på temaet ”unge”. Der planlægges endvidere for et nyt tema 
om familien i november i år og et tema om ældre i februar/marts 2020. Temaerne vil være mere ind-
holdsbaserede og påtænkes udviklet i samspil med udvalgte interessenter.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til indsatsen afholdes inden for Movias eksisterende budget og afløser dele af den mere tradi-
tionelle markedsføring af A-busser, S-busser og R-nettet, som Movia med jævne mellemrum har fore-
taget.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Sagen håndteres pressemæssigt af Movias formandskab og administration efter indbyrdes aftale. 
Eventuelle henvendelser fra pressen til bestyrelsesmedlemmerne kan henvises til administrationen.

Side 2 / 2 

Trafikselskabet Movia 



Politisk dokument med resume 

Dokumentnummer
764437

Bestyrelsen
Dato 26. juni 2019

14 Orientering om status for arbejdet med at fremme kollektiv mobilitet overalt på Sjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om fremdriften i arbejdet med at fremme kollektiv mobiltiet 
overalt på Sjælland tages til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen igangsatte i juni 2018 et arbejde for at fremme kollektiv mobilitet overalt på Sjælland, hvor 
målet med indsatsen var at bistå med styrket teknisk bistand og rådgivning om mobilitetsløsninger 
uden for de større byer, og at styrke rådgivningen omkring BRT, herunder kobling af investeringer i 
infrastruktur med byudvikling og udvikling af 1-3 konkrete BRT-løsninger i de større byer.

Bestyrelsen afsatte 5 mio. kr. af omstillingspuljen til arbejdet, fordelt med 4 mio. kr. til indsatsen vedr. 
BRT og 1 mio. kr. til mobilitetsindsatsen uden for de større byer. Region Sjælland har desuden tilført 4 
mio. kr. til indsatsen uden for de større byer, mens staten har medfinansieret med 1 mio. kr. til en kon-
kret udredning af BRT i et erhvervsområde i Ballerup Kommune.

Kollektiv mobilitet uden for de støre byer

Målet er er at fremme kollektiv mobilitet uden for de større byer ved brug af både kendte og nye løs-
ninger, herunder at styrke sammenhængen i den kollektive mobilitet, hvor der er langt til eller imellem 
busserne. Dette skal støtte udbredelsen af kendte løsninger og sikre afsøgning af nye muligheder i et 
umodent mobilitetsmarked.

I januar 2019 afholdtes en kick-off konference, hvor kommunerne fik inspiration og blev opfordret til at 
melde ønskede projektideer ind. Siden har kræfterne været fokuseret på tre indsatsområder:

• Udviklingsmøder med kommunerne, hvor der er afholdt tre møder med fokus på: Aktivering af 
tomme bilsæder, ungeliv og de gode skift. Et fjerde og sidste udviklingsmøde afholdes efter som-
merferien og vil handle om fleksible løsninger.

• Effektanalyser. Der findes allerede mange forskellige løsninger i kommunerne, men virker de efter 
hensigten, og er det noget andre kommuner også kan bruge? Der er udarbejdet analyser af stu-
dieflexordningen i Guldborgsund Kommune, muligheder for cykelmedtagning, potentialer for dele-
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biler og -busser samt tilgængelighed til campusområder. Yderligere to effektanalyser er under ud-
arbejdelse.

• Kompetencekursus i borgerinddragelse, som skal klæde kommunernes medarbejdere på til at en-
gagere, møde og samarbejde med lokale borgergrupper og interessenter om at udvikle lokale mo-
bilitetsløsninger. Kurset afholdes i efteråret 2019 på baggrund af ønsker fra kommunernes forvalt-
ninger.

Programmet giver kommunerne mulighed for at lade sig inspirere af hinanden, lære af hinandens erfa-
ringer og skabe borgerinddragelse samt grobund for lokale initiativer. Gennem rådgivning og støtte til 
kommunerne løftes en væsentlig udfordring, som optager mange kommuner uden for Storkøbenhavn.

Samlet set er der dialog og projektudvikling med 12 af de 17 kommuner i Region Sjælland, og 7 af de 
12 kommuner uden for det centrale hovedstadsområde i Region Hovedstaden. For indeværende har 
det resulteret i mindst 14 projekter og projektidéer, hvor langt størstedelen er udviklet på tværs af kom-
munegrænserne.

Programmet råder samlet over 5 mio. kr., hvor af de 4 mio. kr. på baggrund af kommunernes ansøg-
ninger ønskes anvendt til følgende kategorier af projekter, som er defineret på baggrund af kick-off 
konference og udviklingsmøderne:

1. Samkørsel (aktivering af tomme bilsæder)
2. Bedre skiftesteder
3. Forbedring af unges mobilitet
4. Fleksible (flex og borgerdrevne) løsninger.

Den forventede mængde af projekter fordrer en gennemsigtig procedure for tildeling af midler. Til det 
formål er der udarbejdet en ansøgningsproces og kriterier. Metoden er tidligere anvendt i lignende pro-
jekter, hvor Movia har medvirket, med gode erfaringer. Det samlede ansøgningsmateriale vedlægges i 
bilag 2.

Ansøgningerne indsendes af kommunerne og behandles løbende af et panel bestående af fagperso-
ner fra regionerne og Movia. Ansøgningerne vurderes af to af panelets medlemmer. De øvrige med-
lemmer har mulighed for at kommentere på indstillingen. Det er panelets ansvar at sikre en diversitet i 
de projekter, der tildeles midler, jf. de ovennævnte kategorier.

Bestyrelsen orienteres løbende om de indkomne og godkendte ansøgninger samt fremdriften i projek-
terne. Ligeledes tænkes kommunikation ind hvert enkelt projekt.

Kollektiv mobilitet i de større byer

Movia og Ballerup Kommune har igangsat en række forundersøgelser med fokus på perspektiverne 
ved implementering af en BRT-løsning i erhvervsområdet Lautrupgård. Arbejdet forløber frem til okto-
ber 2019, og indeholder dialog med bl.a. grundejere, virksomheder og politikere i Ballerup Kommune. 
Movia har afsat 1 mio. kr. til arbejdet med projektet i Lautrupgård og har fået 1 mio. kr. i medfinansie-
ring fra statens puljer til fremme af kollektiv trafik.
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Som resultat af Fingerplanens nye bestemmelser om stationsnærhed og mulighed for forsøg med sta-
tionsnærhed ved op til tre BRT-strækninger har Movia igangsat dialog med en række kommuner, hvor 
der potentielt kunne være interessante BRT-projekter, som kunne indgå i en ansøgning til forsøgsord-
ningen. Ud over Ballerup Kommune (Lautrupgård) fokuserer dialogen på Høje Taastrup, Rudersdal og 
Køge kommuner. Dialogen er på et indledningsvist niveau, men administrationen forventer, at der 
umiddelbart efter sommerferien sker en afklaring af, hvorvidt disse kommuner agter at gennemføre en 
ansøgning til forsøgsordningen. Hvis kommunerne ønsker at arbejde videre med en ansøgning, vil 
Movia via BRT-programmet rådgive kommunerne.

Erhvervsministeriet, som står for ansøgningsprocessen til forsøgsordningen forventer at igangsætte 
en prækvalificeringsproces i slutningen af 2019.

For at udbrede kendskabet til perspektiverne ved arbejdet med BRT er Movia i gang med udarbej-
delse af en konceptfolder, som skal beskrive hvad BRT er, hvor BRT kan være relevant, effekterne ift. 
økonomi og passagerer samt mulighederne for byudvikling ved BRT-løsninger. Konceptfolderen er en 
kort publikation målrettet plan- og trafikfolk i kommuner og regioner samt ekstern kommunikation via 
Movias hjemmeside.

Endelig har administrationen udarbejdet et notat (bilag 1) med et idéoplæg til et samlet BRT-net i Ho-
vedstadsområdet, som kan danne ramme om en dialog med relevante interessenter. Notatets mål-
gruppe vil være statslige myndigheder, kommuner og region. Fokus i notatet er, at BRT-linjer har po-
tentiale til at aflaste trængslen, binde de statslige baner bedre sammen, og herigennem skabe mer-
værdi for det planlagte net af tog, metro og letbane. Endelig vil der være en beskrivelse af baggrunden 
for valget af linjerne i et muligt BRT-net.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.
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Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Notat: Idé til BRT-net, der kan sikre sammenhæng i den kollektive transport i Hovedstaden
2. Notat: Ansøgning om midler fra programmet ”Kollektiv mobilitet uden for de større byer”
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Bestyrelsesmøde 26. juni 2019 / Punkt 14 / Bilag 1 

Notat

Til:

Kopi til:

Dokumentnummer
771309
Dato
28 05 2019
Sagsbehandler:
SIB
Direkte: +45 36 13 14 64

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14.1 Idéoplæg til BRT-net, der kan sikre sammenhæng i den kollektive transport i Hovedstads-
området (Bilag 1)

Movias største buslinjer, A-, C-, og S-busserne, transporterer årligt ca. 110 mio. passagerer, svarende 
til ca. 55 pct. af det samlede passagertal i Movia. For mange pendlere i hovedstadsområdet udgør de 
allerede i dag et centralt element i hverdagen, og specielt S-busserne har siden introduktionen i 1990 
sikret forbindelse på tværs af hovedstadsområdet samt mellem S-tog og regionaltog, og skabt sam-
menhæng i den kollektive trafik. Analyser viser, at 6 pct. af passagererne i S-togssystemet kommer fra 
S-busserne. Gode S-busforbindelser har derfor betydning for den samlede S-togsdrift. For A-busserne 
er det tilsvarende tal 10 pct.

En opgradering af udvalgte A- og S-buslinjer rummer store perspektiver i forhold til at tiltrække flere 
pendlere og fritidsbrugere til den kollektive trafik, og derigennem bidrage til at reducere og/eller be-
grænse trængslen. Det i forvejen meget stærke net af A- og S-busser vil med en videreudvikling i form 
af opgradering af infrastrukturen kunne blive et stærkere alternativ til biltrafikken og dermed bidrage til 
at løse trængselsudfordringerne omkring København samt reducere biltrafikkens udledninger af CO2 

og partikler.

Med inspiration fra BRT-løsningen i Aalborg samt erfaringer fra en række europæiske storbyregioner 
har Movia udviklet et forslag til et net af BRT-strækninger, som udgør et omkostningseffektivt og sam-
fundsøkonomisk attraktivt forslag til kollektive infrastrukturinvesteringer i hovedstadsområder, og som 
vil kunne fungere som et højklasset supplement til det nuværende net af statslige baner, metro og den 
kommende letbane. Dette notat fremlægger på et overordnet niveau Movias tanker om et BRT-net i 
hovedstadsområdet.

BRT-net kan fremtidssikre mobiliteten i hovedstadsområdet
Frem mod 2030 forventes indbyggertallet i hovedstadsom-
rådet at stige med ca. 200.000 indbyggere, samtidig med 
at der også kommer væsentligt flere arbejdspladser. Kon-
sekvensen er, at trængslen på vejnettet vil stige væsentligt. 
I Region Hovedstaden alene koster trængslen samfundet 
ca. 10 mia. kr. årligt, og antallet af tabte timer i kø forven-
tes fordoblet frem til 2035. For busdriften i Hovedstadsom-
rådet er de samfundsøkonomiske omkostninger grundet 
trængsel på 2 mia. kr. årligt. Det vil stige i takt med sti-
gende trafikmængder. De allerede besluttede infrastruktur-
projekter vil ikke alene være tilstrækkelige til at undgå en 
markant stigning i trængslen.

I den tidligere regerings nedsatte kommission for grøn om-
stilling af personbiler undersøges muligheden for at indføre 

BRT (Bus Rapid Transit) er en in-
ternational fællesbetegnelse for 
højklassede busløsninger, og ken-
detegnes overordnet set ved føl-
gende parametre:

• Busbaner i midten af vejen ad-
skilt fra den øvrige trafik

• Stationslignende stoppesteder 
med niveaufri ind- og udstig-
ning

• Højklasset busmateriel med 
bedre indretning og mere plads

• Høj frekvens hele døgnet
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road pricing. Det vil have en positiv effekt på trængslen, men vil til gengæld give et øget behov for al-
ternativer for bilisterne, da det nuværende kollektive trafiksystem ikke vil kunne absorbere de mange 
nye forventede passagerer.

BRT-systemer er en omkostningseffektiv og bæredygtig transportform, der kan skabe sammenhæng i 
den kollektive trafik gennem sikring af højklasset betjening i mellem og på tværs af banerne. Et net af 
BRT-linjer vil kunne supplere de nuværende banesystemer, men også give merværdi for de store in-
vesteringer i baneudvidelser, som sker de kommende år i hovedstadsområdet (letbane i Ring 3 og Ci-
tyringen med afgreninger). Derudover kan BRT-systemer understøtte byudvikling og byomdannelse, 
og løse en række af de forventede mobilitetsmæssige udfordringer for hovedstadsområdet i fremtiden.

Tabel 1. Oversigt over anlægsøkonomi og –periode samt passagerkapacitet for højklassede transportsy-
stemer

BRT Letbane Metro

Anlægsøkonomi (pr. 
km.)

100-120 mio. kr. 250-275 mio. kr. 1.000-1.500 mio. kr.

Anlægsperiode, inkl. 
projektering

Ca. 4-6 år Ca. 8-12 år Ca. 12-16 år

Passagerkapacitet 
(pr. retning pr. time)

2.000-3.500 3.000-7.500 10.000-15.000

Indledende analyser viser et markant passagerpotentiale ved investeringer i BRT i en række centrale 
korridorer i hovedstadsområdet, med fokus på forbedring af rejsetiden, komforten og serviceniveauet. 
Ud over passagerpotentialet konkluderede DTU Transport i 2016, at der var internationale eksempler 
på BRT-løsninger, hvor man også kunne se strategiske effekter, såsom stigning i ejendomspriser, 
øget byudvikling mv. på samme vis som ved fx metroanlæg.

Movias analyser har fokuseret på anlæg af BRT-løsninger på fire nuværende S-busstrækninger og én 
A-busstrækning. De fem linjer betjener alle meget passagertunge ikke-banebetjente korridorer, og ka-
rakteriseres især ved at sikre forbindelser til/fra og imellem de kommende baneudvidelsesprojekter, jf. 
kortet i figur 1 nedenfor. Derudover er det vurderingen, at en forbedring af den kollektive trafik i disse 
korridorer sker bedst med forbedring af busdriften, da omkostningerne og de fysiske indgreb ved an-
læg af metro eller letbane vurderes at være for høje i forhold til merværdien.

BRT-nettet består af følgende fem linjer:

Linje 150S sikrer forbindelsen mellem det nordøstlige Sjælland og København i en korridor mellem 
Kystbanen og Hillerød S-togsfingeren, og forbinder til bl.a. lokalbanen ved Nærum St., metroen ved 
Vibenshus Runddel og S-tog, regionaltog og metro ved Nørreport St. Linje 150S har i dag ca. 7,5 mio. 
årlige påstigere.

Linje 200S sikrer den tværgående forbindelse i Ring 2½ og skaber sammenhæng mellem fire S-togs-
grene samt den kommende letbane i Ring 3 ved Gladsaxe Trafikplads. Linje 200S har i dag ca. 4 mio. 
årlige påstigere.

Linje 250S er en helt ny S-busforbindelse, som etableres i forbindelse med åbningen af Cityringen. 
Linjen vil forbinde de store erhvervs- og boligområder i Bagsværd og Gladsaxe med dels letbanen i 
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Ring 3 og metro og S-tog ved Nørrebro St. Linje 250S forventes at få 0,75 mio. årlige påstigere på den 
del af strækningen, hvor der vurderes at kunne etableres BRT.

Linje 400S sikrer den tværgående forbindelse i Ring 4-korridoren og forbinder bl.a. fem S-togsgrene. 
Derudover giver den forbindelse til letbanen i Ring 3 ved både Lyngby St. og Ishøj St. Linje 400S har i 
dag ca. 2,2 mio. årlige påstigere.

Linje 6A forbinder Gladsaxe og det ydre Bispebjerg med det centrale København, og skaber sammen-
hæng mellem letbanen i Ring 3, metroen ved Skjolds Plads og S-toget og regionaltog ved Nørreport 
St. Linje 6A har i dag ca. 3 mio. årlige påstigere på den del af strækningen, hvor der vurderes at kunne 
etableres BRT.

Figur 1: Idéoplæg til BRT-net i Hovedstadsområdet
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Movias indledende analyser viser, at der er potentiale for at opnå en passagervækst på mellem 40-
110 pct. ved at etablere BRT på de udpegede linjer, og samlet set estimeres nettet årligt at kunne ge-
nerere over 12,5 mio. nye passagerer i den kollektive trafik.

Tabel 2: Forventet årlig passagervækst ved implementering af BRT

14.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 
150S 200S 250S 400S 6A 

Basisscenarie 2019 Passagereffekt ved BRT

Den højere frekvens i de gennemførte beregninger forventes at medføre forøgede driftsomkostninger 
svarende til ca. 29 mio. kr. pr. år (+35 pct.). I tabel 3 vises beregningerne for de enkelte linjer.

Den tidligere transportministers ekspertgruppe vurderede i 2018, at BRT-strækninger vil være blandt 
de første vejtransportsystemer, hvor det vil være muligt at gennemføre førerløs transport på automati-
onsniveau 4, hvor der ikke længere er behov for en chauffør i bussen. Da chaufførlønnen i dag udgør 
mindst halvdelen af driftsudgifterne, kan en førerløs drift på længere sigt føre til driftsmæssige redukti-
oner på ca. 50 mio. kr. pr. år på de fem udvalgte linjer.

Movia har samtidig foretaget en række indledende analyser af anlægsomkostningerne til de fem BRT-
strækninger. Med udgangspunkt i en forventning om, at BRT-løsningerne skal leve op til Vejdirektora-
tets retningslinjer for BRT, er det vurderingen, at de fem BRT-linjer vil kræve anlægsinvesteringer i 
størrelsesordenen 8,5-10 mia. kr., svarende til en pris på mellem 100-120 mio. kr. pr. kilometer.

BRT-infrastruktur er samtidig relativt hurtig at anlægge. Movia vurderer, at udførelsesperioden for et 
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BRT-anlæg kan gennemføres på 2-4 år. Dertil kommer projekteringsperioden, som typisk kan gen-
nemføres inden for to år. Dermed vil implementering af en BRT-løsning tage ca. 4-6 år, og investerin-
ger i BRT-løsninger vil kunne løse en del af trængselsproblemerne i Hovedstadsområdet på kort sigt.

Tabel 3: Samlede effekter ved etablering af det udpegede BRT-net

Linje
Passagertal

i basis
Passagervækst

(passagerer pr. år)

Ændring i til-
skudsbehov 

(mio. kr. pr. år)
Anlægsøkonomi (mia. 

kr.)

Samfundsøko-
nomi (intern 

rente)
150S 7.400.000 4.750.000 (64 pct.) -10,6 2,5-2,9 6,0 pct.
200S 3.900.000 3.450.000 (88 pct.) 8,0 1,4-1,7 7,2 pct.
250S 750.000 750.000 (95 pct.) 14,3 1,7-2,0 Negativ
400S 2.200.000 2.400.000 (109 pct.) 17,0 2,3-2,8 0,5 pct.
6A 3.000.000 1.300.000 (43 pct.) 0,2 0,7-0,8 13,9 pct.

Samlet 17.350.000 12.600.000 (73 pct.) 29,0 8,6-10,2

Passagerberegningerne er foretaget i OTM, vers. 6.1.

Anlægsvurderingerne er foretaget med udgangspunkt i en række erfaringspriser på typer af infrastruk-
tur samt konstruktioner. I anlægssummen er der indlagt 50 pct. i uforudsete udgifter. Anlægsvurderin-
gen er derfor på et meget overordnet indledende niveau.

De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført med udgangspunkt i BUS-Teresa-modellen. I de 
respektive inputs til modellen har Movia estimeret en række forudsætninger for bl.a. trafikal påvirkning. 
Den beregnede negative samfundsøkonomiske rente på linje 250S skyldes forventeligt den usikre vur-
dering af passagertallet, da linjen endnu ikke er i drift, samt at der kun bygges BRT på en kort del af 
den samlede linje 250S’s rute.
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Notat

Til:

Kopi til:

Dokumentnummer
764434
Dato
28 05 2019
Sagsbehandler:
SIB
Direkte: +45 36 13 14 64

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14.2 Ansøgning om midler fra programmet "Kollektiv mobilitet uden for de større byer" (Bilag 
2)

Programmets formål
At fremme den kollektive mobilitet uden for de større byer, gennem udrulning af både kendte og nye 
løsninger. Målet med programmet et at styrke sammenhængskraften i den kollektive mobilitet hvor der 
er langt til eller imellem busserne. Programmet er finansieret af Movia og Region Sjælland, og alle 
kommuner med større landområder i Movias område kan søge om midler.

Målet er at støtte udbredelsen af kendte løsninger, men også afsøge nye muligheder i et spirende mo-
bilitetsmarked.

Projektskala
Fokus er på lokale løsninger, der løser lokale mobilitetsudfordringer. Ikke alle løsninger passer til alle 
steder eller alle behov, der er derfor fokus på at tilbyde den rette løsning til den lokale udfordring. Her 
kommer kommunernes lokalkendskab i spil. Projekterne er forankret i kommunerne og ligeledes for-
ventes det at aktiviteterne hvor relevant forankres i lokalsamfundene.

Ønsket er at få udrullet et bredt spektrum af løsninger, så der forventes ansøgninger med en økonomi 
maksimalt i størrelsesorden 300.000 kr. Der er intet krav om kontant medfinansiering, men der ydes 
ikke støtte til arbejdstid.

Puljen anvendes til følgende kategorier af projekter:

1. samkørsel (aktivering af tomme bilsæder)

2. bedre skiftesteder

3. forbedring af unges mobilitet samt

4. fleksible (flex og borgerdrevne) løsninger.

Målgruppen er borgere og interessenter i lokalsamfundene, for eksempel

• Unge
• Pendlere
• Lokale foreninger

For at få del i midlerne forpligtiger kommunen sig til at
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• stå for at drive processen
• sikre borgerinddragelse og lokal forankring hvor relevant
• detailprojektere og sørge for eventuelle godkendelser
• sikre at der er midler til forsat drift/vedligehold.

Movia støtter op om arbejdet ved at støtte projekterne økonomisk og bistår som videnscenter og facili-
terer erfaringsudveksling på tværs af projekterne og kommuner i hele Danmark.

Ansøgningen
Ansøgningsmaterialet består af et projektkanvas og et projektskema. Begge dele skal være udfyldt for 
at komme i betragtning til programmidlerne.

For dem begge gælder det at vi ønsker en kort men præcis beskrivelse af projektets delelementer. 
Målet er ikke at levere en udtømmende projektbeskrivelse, men at dokumentere sammenhæng mel-
lem mål og midler og mellem målgruppe, mobilitetstilbud og gevinster.

Tildelingskriterier
Ansøgningen bliver evalueret på baggrund af projektkanvas og -beskrivelse i forhold til følgende para-
metre:

Kriterierne for tildeling af midler fra puljen er:
• Merværdi: Er der en klar merværdi for projektets målgruppe?
• Inddragelse: Hvordan inddrages og understøttes partnerne, herunder kommunikation med og akti-

vering af målgruppen?
• Ressourcer: Er der de nødvendige ressourcer i projektet?
• Tidsplan: Er der sammenhæng mellem tidsplan og aktiviteter?
• Skalerbarhed: Vil erfaringerne fra tiltaget kunne genanvendes andre steder i kommunen eller af 

andre kommuner?
• Idriftsættelse: Hvad er planen for den videre drift af projektet?
• Evaluering: Er der en realistisk evalueringsplan? Foretages evalueringen af ekstern/uafhængig 

part? Herunder en cut off dato og evaluering om overgang til drift eller nedlukning (hvor relevant)
• Kommunikation: Er der en kommunikationsplan både for under og efter projektet?
• Risiko: Hvordan håndteres risici i projektet?

For at sikre en smidig og agil proces behandles ansøgningerne løbende og efter først til mølle-princip-
pet af et panel bestående af fagpersoner fra regionerne og Movia, som har kompetencer inden for mo-
bilitet, planlægning, brugerperspektivet mv. Det er panelets ansvar at sikre en diversitet i de projektty-
per der tildeles midler. Ansøgningerne vurderes at to af panelets medlemmer. De øvrige medlemmer 
har mulighed for at kommentere på indstillingen.
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Økonomi

Projekterne og uddelingen af midler vil være underlagt et revisionsspor, således at det sikres, at de 
uddelte midler anvendes efter hensigten i projektansøgningen.

Det vil ligeledes være op til de enkelte projekter at sikre de nødvendige forsikringer, aftaler mv.
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Notat
Projektkanvas

6. Partnere 
(eksterne såvel som in-
terne i kommunen)

4. Aktiviteter og tidsplan 3. Kontaktkanaler 1. Målgruppe

5. Ressourcer 2. Værdi 
(for brugeren)

Økonomi Kommunale gevinster og evaluering 
Økonomiske, Sociale, Klima, Bosætning eller andet

Risici
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15 Orientering om status for planlægning af busdrift og passagerinformation under anlægsar-
bejder til letbanen på Ring 3

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Anlægget af letbanen langs Ring 3 er startet på forskellige delstrækninger, og vil blive intensiveret i de 
kommende år frem mod letbanens planlagte åbning i 2025. Bussernes driftsafvikling og dermed også 
passagertal og driftsøkonomi er i anlægsperioden afhængig af en tæt dialog mellem parterne og lø-
bende tilpasning i forhold til anlægsforholdene. Langsigtet er letbanens driftsøkonomi afhængig af en 
god, stabil og effektiv busdrift i anlægsperioden, så passagererne forbliver i den kollektive transport, 
og så passagergrundlaget bevares frem mod åbningen af den nye letbane. Dette stiller særlige krav til 
alle involverede parter og særligt vejmyndighederne og de berørte busoperatører.

Øget tilskud og investeringer i anlægsfasen

Region Hovedstaden og de kommuner, der er direkte berørt af anlægsarbejdet, har afsat ekstra midler 
til opretholdelse af et rimeligt serviceniveau i anlægsperioden. Samlet er der afsat 20 mio. kr. per år. 
Anlægsarbejdet foregår på forskellige delstrækninger på forskellige tidspunkter, hvorfor de ekstra mid-
ler udelukkende anvendes, når anlægsarbejdet påvirker kommunernes buslinjer. De to regionale bus-
linjer 300S og 30E bliver i hele anlægsperioden påvirket af anlægsarbejdet, da de to linjer primært be-
tjener Ring 3, og dermed følger traceet for den kommende letbane.

Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune og Glostrup Kommune har endvi-
dere foretaget investeringer i anlæg, der øger bussernes fremkommelighed både under og efter an-
lægsfasen.
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Fleksibilitet i køreplanlægning

Det er nødvendigt for såvel busoperatørerne som Movia, at sikre større fleksibilitet i forhold til køre-
plantilpasninger end de eksisterende kontrakter giver mulighed for. Dette skal være uden at påføre 
unødige udgifter til kommunerne og Region Hovedstaden.

Administrationen har udarbejdet to forskellige tillægsaftaler:

a) En tillægsaftale til de linjer, hvis linjeføring fra start til slut følger letbane traceet (linje 
300S/30E og 180/181), og som i væsentlig grad forventes berørt i hele anlægsperioden

b) En tillægsaftale til de linjer, der berøres i mindre grad/perioder, dvs. kører på korte stræknin-
ger af Ring 3, krydser Ring 3 eller kører til og fra Lyngby St.

Tillægsaftale a er indgået med to busoperatører. Indholdet af tillægsaftale b er præsenteret for de fire 
berørte busoperatører, og aftalerne forventes klar til underskrift i uge 25.

Der udarbejdes et antal forskellige køreplaner, som fremsendes til operatørerne på forhånd, og som 
kan indsættes med forkortet varsel (9 dage). Kendetegnende for disse er, at der tillægges ekstra køre-
tid, således at det trods anlægsarbejdet i overvejende grad vil være muligt at opretholde et rimeligt 
serviceniveau.

I Lyngby er busnettet bundet sammen på kryds og tværs, og derfor er der indgået en særlig aftale om 
en ekstrabus, der kan indsættes i op til 2 uger ad gangen. Bussen skal fungere ved, at busoperatøren 
gennem aktiv driftsstyring indsætter den, hvor det viser sig nødvendigt.

Indgåelsen af tillægsaftalerne har ud over den omtalte fleksibilitet en række fordele for Ring 3 kommu-
nerne og Region Hovedstaden, herunder

• Passagerfastholdelse ved øget regularitet og rettidighed

• Risikominimering i forhold til udgifter til busoperatører

• Bedre og mere forudsigelige arbejdsforhold, med mindre overarbejde for buschauffører.

Aktiv driftsopfølgning

Movia har udviklet et dashboard (et datadrevet styringsværktøj), der samler data vedr. passagerudvik-
ling, fremkommelighed, passagertilfredshed, bussernes rettidighed og køretid på de enkelte delstræk-
ninger af Ring 3. Hensigten er løbende og enkelt at skabe overblik over alle de væsentligste para-
metre vedr. busdriften for alle de buslinjer, der er eller vil blive berørt af anlægsarbejdet.

I Movias driftsopfølgning kombineres ovennævnte data med City Sense data, som giver dag til dag 
opdatering på den aktuelle rejsetid for den samlede trafik i Ring 3-korridoren. Movias driftskoordinator 
følger op på de udfordringer, som lettest løses ved selve vejarbejdet i tæt dialog med entreprenører og 
busoperatører.

Der er løbende dialog med kommunerne og Region Hovedstaden med afsæt i driftsopfølgningen, lige-
som driftsopfølgningen sammen med en operatørrettet dialog bruges til, at vurdere om der skal skiftes 
køreplan på en linje.
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Korrekt trafikinformation

Korrekt og hurtig trafikinformation er et indsatsområde til at begrænse ulemperne for passagererne 
mest muligt under anlægsarbejdet. Fra DOT tilfredshedsmålinger ved vi, at trafikinformation ved for-
sinkelser og ændringer er afgørende for passagerernes oplevelse af rejsen, og ved et så omfattende 
anlægsarbejde som anlægget af letbanen vil der opstå forsinkelser og ændringer i den kollektive trafik. 
For at imødegå udfordringen har Movia for DOT udviklet et samlet koncept for trafikinformation i an-
lægsperioden, der bruges såvel på tværs som lokalt i kommunerne. Konceptet gør trafikinformationen 
genkendelig for passagererne uanset om man benytter tog eller bus og om man rejser på langs eller 
tværs af Ring 3.

Der tages hensyn til busserne

I de indledende faser har administrationen været i dialog med hver enkelt kommune om de trafikale 
løsninger i anlægsperioden. Resultatet er at der flere steder etableres fremkommelighedstiltag for bus-
serne og er indgået aftaler om hvordan busserne kan omlægges, hvis det trafikalt er nødvendigt.

Forud for igangsættelsen af alle delanlægsarbejder afholdes møder, hvor den respektive kommune, 
politiet, Hovedstadens Letbane, ledningsejere (eksempelvis HOFOR), den udførende entreprenør og 
Movia er faste deltagere. Møderne afholdes inden graveansøgningen fremsendes til myndighedsbe-
handling ved kommunen. Herved sikres hensynet til alle parter og letter den efterfølgende sagsbe-
handlingen ved kommunerne.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Længere rejsetid i perioder – men grundlæggende søges antallet af afgange opretholdt.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.
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Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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18 Orientering vedrørende ny lov om skærpede krav til miljøzoner

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende ny lov om skærpede krav til 
miljøzoner til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog den 7. maj 2019 skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler (Lov nr. 
500 af 13/05/2019). De skærpede miljøzonekrav til busser inden for miljøzonen i København og Fre-
deriksberg betyder, at et antal dieselbusser skal have eftermonteret partikelfilter for fortsat at kunne 
køre i miljøzonen.

Fra 1. juli 2020 er det et krav, at bussens 1. registreringsdato er 1. oktober 2009 eller senere, og fra 1. 
juli 2022 skal køretøjets 1. registreringsdato være 1. januar 2014 eller senere. I tilfælde af en tidligere 
1. registreringsdato skal bussen have et partikelfilter eller opnå dispensation for at køre i miljøzonen.

Tabel 1 viser buslinjer, antal busser og berørte kommuner og regioner, som forventes at skulle udsty-
res med eftermonterede røggasrensningssystemer.

Tabel 1. Antal berørte busser og finansierende parter

Linje Antal berørte busser
Finansierende part
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14 8 X

133 3 X X

200S 16 X

250S 20 X

Linje 31, 33, 35 1 X X X X
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Administrationen er i dialog med de berørte busoperatører om eftermontering af det nødvendige røg-
gasrensningssystemer på busserne samt omkostninger herfor. I henhold til Movias kontrakter med 
operatørerne skal busoperatørerne kompenseres for omkostninger til eftermontering og drift af de 
nødvendige røggasrensningssystemer. Kompensation til busoperatørerne for eftermontering af røg-
gasrensningssystemer i 2020 vil blive håndteret over efterreguleringen primo 2022.

Administrationen og de berørte operatører prioriterer i første omgang at håndtere de busser (i alt 20 
busser i Region Hovedstaden, Københavns og Hvidovre Kommuner), som per juli 2020 bliver berørt af 
de skærpede miljøzonekrav. Movia vil sammen med operatørerne afsøge muligheder for at omdispo-
nere busser for derved at reducere omkostninger til opgradering af bussernes røggasrensningssyste-
mer for en kortere periode.

Håndtering af de øvrige 28 busser, som først bliver berørt af skærpede miljøzonekrav per juli 2022, 
gennemføres først primo 2021, så der kan udarbejdes et teknologisk og prismæssigt opdateret skøn 
over konsekvenserne til forberedelsen af kommunernes og regionens trafikbestilling i oktober 2021. 
Administrationen forventer at underrette de berørte kommuner og regioner herom i marts 2021.

Administrationen har orienteret Region Hovedstaden og de berørte kommuner om de skærpede miljø-
zonekrav og hvilken betydning, den nye lovgivning har for Region Hovedstaden og kommunernes bus-
flåde.

Økonomiske konsekvenser:

Tabel 2 viser de estimerede omkostninger for installation og drift af røggasrensningssystemer for de 
busser, som er omfattet af de skærpede miljøzone krav per juli 2020. Omkostningerne er angivet som 
et interval med et lavt (optimistisk) og et højt (konservativt) prisestimat.

Tabel 2. Estimerede omkostninger for busser omfattet af de skærpede miljøzonekrav per juli 2020

I 1000 kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt
Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj

Københavns Kom-
mune

285 665 25 62 11 28 11 28 11 28 4 9 346 822

Frederiksberg Kom-
mune

6 11 0 1 - - - - - - - - 6 12

Hvidovre Kommune 228 428 17 40 - - - - - - - - 245 468
Tårnby Kommune 2 4 0 0 - - - - - - - - 2 5
Dragør Kommune 1 1 0 0 - - - - - - - - 1 1
Region Hovedstaden 2.576 4.826 192 451 - - - - - - - - 2.768 5.277
I alt 3.098 5.935 235 555 11 28 11 28 11 28 4 9 3.369 6.584

Note: For buslinjer, som kører i mere end én kommune finansieres 20 pct. af udgiften af alle kommuner i regionen efter deres 
befolkningstal og 80 pct. af de kommuner, som buslinjen betjener, i forhold til køreplanstimer.

Tabel 3 viser de estimerede omkostninger for installation og drift af røggasrensningssystemer for de 
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busser, som er omfattet af de skærpede miljøzone krav per juli 2022. Omkostningerne er angivet som 
et interval med et lavt (optimistisk) og et højt (konservativt) prisestimat.

Tabel 3. Estimerede omkostninger for busser omfattet af de skærpede miljøzonekrav per juli 2022

I 1000kr. 2022 2023 2024 2025 I alt
Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj

Københavns Kommune 958 2.350 85 210 79 197 26 66 1.149 2.823
Frederiksberg Kommune 19 35 1 3 - - - - 20 38
Hvidovre Kommune 1 2 0 0 - - - - 1 2
Tårnby Kommune 40 75 3 7 - - - - 42 81
Dragør Kommune 16 30 1 3 - - - - 17 32
Region Hovedstaden 1.916 6.314 216 564 216 564 - - 2.348 7.442
I alt 2.949 8.806 306 787 295 761 26 66 3.577 10.420

Note: For buslinjer, som kører i mere end én kommune finansieres 20 pct. af udgiften af alle kommuner i regionen efter deres 
befolkningstal og 80 pct. af de kommuner, som buslinjen betjener, i forhold til køreplanstimer.

Tabel 4 viser de samlede estimerede omkostninger for installation og drift af røggasrensningssystemer 
for de busser, som er omfattet af de skærpede miljøzonekrav. Omkostningerne er angivet som et in-
terval med et lavt (optimistisk) og et højt (konservativt) prisestimat.

Tabel 4. Samlede estimerede omkostninger for busser omfattet af de skærpede miljøzonekrav

I 1000kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt
HøjLav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav

Københavns Kom-
mune

285 665 25 62 969 2.378 95 238 90 226 30 75 1.494 3.645

50

470

Frederiksberg Kom-
mune

6 11 0 1 19 35 1 3 - - - - 26

Hvidovre Kommune 228 428 17 40 1 2 0 0 - - - - 246
Tårnby Kommune 2 4 0 0 40 75 3 7 - - - - 45 86
Dragør Kommune 1 1 0 0 16 30 1 3 - - - - 18 34
Region Hovedstaden 2.576

3.098
4.826 192 451 1.916 6.314 216 564 216 564 - - 5.116 12.719

17.003I alt 5.935 235 555 2.960 8.834 317 815 306 790 30 75 6.946

Note: For buslinjer, som kører i mere end én kommune finansieres 20 pct. af udgiften af alle kommuner i regionen efter deres 
befolkningstal og 80 pct. af de kommuner, som buslinjen betjener, i forhold til køreplanstimer.

Administrationen har tidligere estimeret de samlede omkostninger for eftermontering og drift af de 
nødvendige røggasrensningssystemer til 8-22 mio. kr. På baggrund af en efterfølgende dialog med 
Miljø- og Fødevareministeriet har administrationen opdateret forventningen til antallet af busser, som 
vil være berørt af loven. Miljø- og Fødevareministeriet har således oplyst, at alle busser som fra produ-
centens side er udstyret partikelfilter samt busser, der i medfør af ren luft-pakken har fået installeret 
partikelfilter, ikke vil blive berørt af denne lovgivning. Administrationen har endvidere nærmere fastlagt 
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de perioder, som de berørte busser fortsat forventes at være i drift. Det betyder, at de forventede om-
kostninger for eftermontering og drift af røggasrensningssystemer er reduceret til 7-17 mio. kr.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Eftermontering af partikelfiltre på de berørte busser vil forbedre bussernes miljøegenskaber.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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19 Orientering om årsberetning 2018 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har offentliggjort sin årsberetning for 2018. I lighed med tidligere år 
orienteres bestyrelsen om udviklingen i ankenævnets virksomhed og ankenævnssager, hvor Movia er 
indklaget.

Ankenævnets generelle virksomhed

Nævnet modtog i alt 283 klager i 2018 mod 311 i 2017 og 299 i 2016. Sagsantallet er således faldet 
med 9 pct. i forhold til 2017, men ligger på et stabilt niveau i forhold til året før. 75 pct. af klagerne ved-
rører kontrolafgifter, mens de resterende klager omhandler andre forhold såsom godtgørelse af taxa-
regning, erstatningskrav ved mistet bagage og regelfortolkning. Kontrolafgifters andel af klagepunk-
terne er på samme niveau som i foregående år, men dog med faldende tendens.

100 af de 283 klagesager nævnet modtog i 2018 omhandlede rejsekort, fordelt med 74 om kontrolaf-
gift, 18 om diverse refusionskrav, samt 8 klager om inddragelse og spærring af rejsekort.

Nævnet har afgjort 137 sager i 2018, og i 9 pct. af disse har klager fået medhold, mens det indklagede 
selskab fik medhold i 91 pct. af sagerne. 143 sager er afsluttet i løbet af året uden behandling i næv-
net. I to tredjedele af disse sager har det indklagede selskab imødekommet klagerens krav, mens kla-
geren har frafaldet sin klage i hver fjerde sag.

Kontrolafgift som følge af, at kunden ikke havde mobilbillet ved ombordstigning er et klagepunkt, som 
er i stigning. 8 pct. af klagerne vedrører dette i 2018 mod kun 3 pct. i 2016. DOT har i foråret 2019 
gennemført en informationskampagne om netop dette område, som også ses at give anledning til kon-
flikt i kontrolsituationer i busserne. Kampagnen skal minde passagererne om at huske at købe billet 
inden påstigning.
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Ankenævnssager med Movia som indklaget selskab

Der er i 2018 oprettet 70 klagesager mod Movia, hvilket svarer til 25 pct. af samtlige oprettede sager. 
Dette skal ses i forhold til Movias relativt høje andel af passagererne. Andelen er uændret fra 2017, 
men fordoblet i forhold til 2016. Stigningen i forhold til 2016 vurderes at have sammenhæng med den 
forøgede billetkontrolindsats.

Der er i 2018 afsluttet i alt 74 sager mod Movia. Sagernes udfald fordeler sig således:

Sagens udfald Antal sager

Medhold, fuldt eller delvist, til Movia i nævnet 19

Medhold, fuldt eller delvist, til klager i nævnet 5

Movia imødekommer klager 41

Klager frafalder klagen 4

Klagen afvist af nævnet 5

Hvis en klager får fuldt medhold, skal virksomheden betale omkostninger til ankenævnet på 10.000 kr. 
Det er for Movia sket i tre tilfælde i 2018. Der har hertil været to klager, hvor klager har fået delvis 
medhold med det resultat, at Movia har kunnet fastholde kontrolafgiften, men hvor Ankenævnet har 
besluttet, at Movia af forskellige årsager skulle refundere kundens klagegebyr på 160 kr. Det bemær-
kes, at antallet af udskrevne kontrolafgifter var 40 pct. højere i 2018 end året før, mens antallet af kla-
ger over kontrolafgifter kun var ca. 20 pct. højere.

De fem sager, hvor klager fik helt eller delvist medhold, vedrører alle kontrolafgift. Tre af disse er om-
talt i årsberetningen, hvor den ene skyldes forhold vedrørende chaufføren og de to andre skyldes for-
hold vedrørende billetkontrollørerne. Sagen, som involverede chaufføren og hans betjening af bus-
sens rejsekortudstyr, gav anledning til kort omtale i Ekstra Bladet 15. maj i år.

Det er administrationens vurdering, at ankenævnet i nogle tilfælde har ændret praksis og udtrykker øn-
ske om en højere grad af rimelighedsbetragtning i den individuelle sagsbehandling og dermed også et 
mere individuelt skøn i den enkelte sag. Det indebærer en fravigelse af det hidtil anvendte princip om 
så vidt muligt at sagsbehandle klart i overensstemmelse med bestemmelserne i de fælles rejseregler. 
Administrationen ser det som en udfordring for sagsbehandlingen, når der i højere grad skal anlægges 
en individuel rimelighedsbetragtning i tilfælde, hvor der objektivt set er sket et brud på de fælles rejse-
regler. Et eksempel herpå er en sag, hvor en buspassager havde bagage i begge hænder og derfor 
først ville stille bagagen fra sig, inden hun kunne håndtere sit rejsekort. Passageren fik en kontrolafgift, 
inden hun fik checket ind. Der var da gået knap to minutter fra bussen forlod stoppestedet, men anke-
nævnet har i afgørelsen anført, at der må levnes passagererne et vist tidsrum til at få rejsehjemmelen i 
orden, når man har bagage med, som først skal stilles.

Ankenævnet påpeger også behov for at inddrage kontrollørernes forklaring, hvilket ikke skete i to af de 
tre sager omtalt i årsberetningen. Administrationen har øget indsatsen på dette område, for at sagerne 
kan belyses på det bedst mulige grundlag og har i det hele taget forøget fokus på individuel sagsbe-
handling, hvor særlige omstændigheder taler herfor. Administrationen har indført en screening af de 
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udskrevne kontrolafgiftssager, når de indløber for at vurdere behovet for straks at høre kontrollørens 
uddybende forklaring. Derved undgås, at der går så lang tid, at kontrolløren ikke kan huske den givne 
situation.

Blandt de øvrige trafikvirksomheder bemærkes, at antallet af klager over Metroservice er faldet mar-
kant i de seneste år. Fra at udgøre 67 pct. af klagerne i 2016 er Metroservice nu nede på 44 pct. Års-
beretningen nævner ikke noget om årsager hertil.

Økonomiske konsekvenser:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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