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04 Godkendelser vedr. opfølgning på Movias økonomi - september 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at 

 Formandskabet bemyndiges til i oktober at beslutte om 25 mio. kr., der er hensat til delvis investering af 
Movias investering i ny strategi i Rejsekort og Rejseplan A/S anvendes hertil, eller anvendes til at dæk-
ke COVID-19 udgifter.

 Movias forhøjelse af kassekreditten forlænges med endnu et år, således at kassekreditten samlet fast-
holdes på 330 mio. kr. indtil 1. februar 2024.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia udarbejder to årlige estimater som opfølgning på årets budget og den faktiske udvikling. Estimat 2 
for 2022 bliver fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. november 2022. Som følge af den ek-
straordinære situation med historisk høj inflation og den fortsatte manglende afklaring vedr. statens COVID-
kompensation for 2022, har Movia udarbejdet en økonomiopdatering i september.

I nedenstående tabel 1 ses en opgørelse over de samlede konsekvenser som følge af opdateringen. Det 
bemærkes, at der ikke er ændringer ift. den opdatering bestyrelsen modtog i august.

Tabel 1. Status for Movias økonomi september 2022

Udgifter opdateret september  

Covid-regning 2022 180 mio. kr.
Stigende indeks, bus og bane 250 mio. kr.
Stigende indeks, flextrafik 160 mio. kr.

I alt 590 mio. kr.
  

Finansiering opdateret  
Foreløbig statskompensation Covid 2022 70 mio. kr.
Udestående statskompensation Covid 2022 110 mio. kr.
Allerede besluttet indeks opkrævning hos kommuner og regioner 149 mio. kr.
Stigende indeks i flextrafik opkræves løbende hos kommuner og regioner 160 mio. kr.

I alt 489 mio. kr.

Nedenfor redegøres nærmere for opdateringen.
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Opdateret estimat på Covid-regning for 2022

Covid-regningen er opdateret med seneste realiserede passagertal, som omfatter 1. halvår 2022 samt 
hverdagspassagertal for juli. Passagertallene er lidt højere i de første 7 måneder af 2022 end forventet i 
estimat 1 for 2022, og indtægterne er dermed også lidt højere. Dette er en meget positiv udvikling, idet det 
viser, at passagerne er på vej tilbage i Movias busser og tog. Samtidig er der en mindre nedjustering i ren-
gøringsudgifter, og Covid-regningen for 2022 estimeres nu at udgøre ca. 180 mio. kr. i 2022 mod 197 mio. 
kr. i estimat 1.

KL, DR og regeringen har i økonomiaftalerne fra juni 2022 alene aftalt statskompensation for Covid-regnin-
gen for januar og februar i 2022. For Movias vedkommende giver det ca. 70 mio. kr. i statskompensation. 
Dermed udestår at finde finansiering på ca. 110 mio. kr. baseret på ovenstående opdaterede estimat for 
Covid-regningen. Der er aftalt møde mellem KL/Danske Regioner og Transportministeriet den 20. septem-
ber om sagen.

Udvikling i prisindeks

Prognosen er opdateret med realiserede prisindeks til og med august måned. Opdateringen viser, at pris-
stigningerne har været større end forventet i estimat 1, 2022. Særligt indeksudviklingen for diesel, el og 
rente ligger over det niveau, som blev forventet i Nationalbankens prognose fra marts 2022, og der ses 
også relativt store stigninger i det generelle forbrugerprisindeks. Der er fortsat meget stor usikkerhed vedrø-
rende prisudviklingen for resten af 2022 og fremadrettet.

De øgede priser betyder ekstra udgifter til bus og bane på ca. 100 mio. kr. udover den allerede indarbejde-
de prisstigning på 149 mio. kr. i estimat 1. Samlet betyder opdateringen dermed en forventet operatørud-
giftsstigning på ca. 250 mio. kr. i forhold til Budget 2022.

Flextrafikken påvirkes også af de stigende prisindeks, og opdateringen betyder samlet set en øget opera-
tørudgift på ca. 70 mio. kr. udover den allerede indarbejdede prisstigning på 90 mio. kr. fra estimat 1. Sam-
let forventes operatørudgifter i flextrafikken således øget med ca. 160 mio. kr. i forhold til Budget 2022.

Udvikling i passagerindeks

Nedenstående tabel 2 over passagerindeks viser, at der var væsentligt færre passagerer i starten af året, 
hvor landet var delvist nedlukket, men at passagererne er på vej tilbage i Movias busser og lokaltog.

Det bemærkes, at sammensætningen af passagerer, der pendler til arbejde og rejser i fritiden i juli måned, 
er forskellig fra resten af året, og at det absolutte antal passagerer er markant lavere pga. sommerferien. 
Det vurderes derfor, at august måned vil blive realiseret på et lavere passagerindeks end juli måned, idet 
der i absolutte tal skal realiseres et højere antal passagerer. Movias analyser har desuden vist, at tilbage-
komsten af passagerer går særligt godt i segmentet af fritidsrejsende. Der gives på mødet den 19. septem-
ber en mundtlig status på udviklingen i hverdagspassagertallet for august.
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Tabel 2. Passagerindeks 2022

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Bus 72 78 80 83 86 85 92 87 88 90 91 93
Bane 75 84 90 92 98 93 98 92 92 92 92 93

Vægtet gennemsnit 72 78 81 83 87 85 92 88 88 90 91 93
Anm.: 1. halvår 2022 er realiserede passagertal, mens der for juli er realiserede passagertal for hverdage. Årets sidste 5 måneder af 
2022 er forventninger fra estimat 1, 2022.

Hensættelse af 25 mio. kr. til investering i rejsekort

I regnskab 2021 blev hensat 25 mio. kr. til investering i ny strategi i Rejsekort og Rejseplan A/S. Bestyrel-
sen besluttede 30. juni 2022, jf. pkt. 5 i forbindelse med behandlingen af estimat 1 for 2022 at omdisponere 
de 25 mio. kr. til at reducere Covid-regningen i 2022, såfremt det ikke lykkes KL og Danske Regioner at 
aftale en fuld finansiering af Covid-regningen i september.  

KL og Danske Regioner har aftalt møde 20. september med Transportministeriet. Det indstilles, at formand-
skabet får mandat til at beslutte om de 25 mio. kr. fortsat kan anvendes til investering i rejsekort, selv om 
forhandlingsresultatet først kendes i oktober måned. En sådan anvendelse i regnskab 2022 vil kunne redu-
cere Movias lånebehov i 2023 til rejsekort MaaS app, jf. pkt. 09 på dagsordenen.

Udvikling i likviditet

Movia har normalt en kassekredit på 100 mio. kr. Denne er midlertidig forhøjet med yderligere 230 mio. kr. 
som følge af indtægtstabet ifm. Covid-19. Forhøjelsen er gældende til 1. februar 2023, og Movia har der-
med en samlet kassekredit på 330 mio. kr., hvilket er det maksimale niveau ifølge lånebekendtgørelsen.

Medio august var trækket på kassekreditten over 250 mio. kr. Primo september har kommuner og regioner 
imidlertid forudbetalt likviditet svarende til ca. 150 mio., hvilket har forbedret Movias likviditet betydeligt. 

Den høje inflation og uafklarede situation omkring COVID-19 statskompensation udfordrer fortsat likvidite-
ten. I oktober indbetaler kommuner og regioner 149 mio. kr. som en ekstraordinær merbetaling besluttet 
ifm. estimat 1 for 2022, hvilket yderligere vil forbedre den likvide situation, og Movia forventer at kunne 
overholde de likvide forpligtelser i resten af 2022. Der er dog fortsat stor usikkerhed både omkring infla-
tionsudviklingen og COVID-19 statskompensation, og derfor indstilles det, at bestyrelsen giver administra-
tionen mandat til at forlænge den forhøjede kassekredit med yderligere et år frem til 1. februar 2024.

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Figur 1: Realiseret likviditet pr. ultimo august samt prognose

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Om at vinde passagerer tilbage
Til brug for Danske Regioner og KLs møde med Transportministeren 

den 13. september behandler notatet 1) trafikselskabernes indsats for 

at vinde passagerne tilbage og 2) transportministerens og nogle folke-

tingspolitikeres udsagn om, at DSB har fået passagerne tilbage.

Udtalelser i dagspressen 4.9.22 om at vinde passagerer tilbage:

 Transportminister Trine Bramsen, Politiken: »Samtidig med den 

kompensation, som vi har lagt op til, bliver trafikselskaberne også 

nødt til at gøre en indsats for at få deres tabte passagerer med om 

bord. Det skal ske i et samarbejde«

 MF for Venstre, transportpolitisk ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, JP: »Det 

er jo regionerne og kommunernes ansvar at finansiere. Jeg er klar over, at 

økonomien er stram for dem i kølvandet på coronaen, men vi kan jo se 

hos DSB, at det kan lykkes at få passagererne tilbage. «

 MF for Radikale Venstre, transportpolitisk ordfører, Rasmus Helveg Peter-

sen, Politiken: De Radikale vil gerne have undersøgt, hvorfor passagertallet 

halter for de regionale busser, når tallet for togpassagererne i samme perio-

de er steget.

1: Trafikselskabernes indsats for at vinde passagerne tilbage
Ud over generelle tiltag som Pendler20 samt Rejsepas har de regionale trafik-

selskaber gennemført en lang række af tiltag, der har til formål at vinde passa-

gerne tilbage efter Corona-pandemien.  

Notat

6. september 2022

Morten Brønnum Andersen

Telefon: 2320 6131 

mba@moviatrafik.dk 

Bestyrelsesmøde 19. september 2022 / Punkt 04 / Bilag 1
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Vedlagte notat, der er fremsendt til Transportministeriet til brug for besvarelse 

af spørgsmål fra Transportudvalget, opridser selskabernes mange tiltag.

Svarinput TRU 629 
240822II.pdf

Som det fremgår af notatet, så har alle de regionale trafikselskaber win-back 

kampagner samt kommercielle tiltag målrettet mod at vinde passagerne tilbage. 

Det er trafikselskabernes opfattelse, at et godt basisprodukt samt bedre mobili-

tet suppleret af markedsføring skal tiltrække kunder til den kollektive trafik. At 

vinde passagerne tilbage bliver et langt, sejt træk og et fælles ansvar på tværs 

af kommuner, regioner og stat. Effekten af tiltag som kampagner og nye kom-

mercielle produkter udebliver, hvis serviceniveauet må reduceres som følge af 

besparelser foranlediget af øgede omkostninger til bl.a. drivmidler samt reduce-

rede passagerindtægter. Vi har som samfund ikke råd til, at passagerne ikke 

vender tilbage til den kollektive trafik – af hensyn til indsats mod trængsel samt 

arbejde for bedre klima, miljø, liveability i by som på landet samt at hensyn til 

husholdninger uden egen bil. Det vil derfor være kritisk, hvis trafikselskaber, 

kommuner og regioner presses til at lave besparelser, der risikerer at medføre 

permanent skade på den kollektive trafik på baggrund af, hvad der forhåbentligt 

viser sig at være en midlertidig indtægtskrise.

2: Har DSB fået passagerne tilbage?
Ovenstående udtalelser giver det indtryk, at passagerne er vendt tilbage til DSB 

og ikke hos de regionale trafikselskaber. 

Situationen hos trafikselskaberne:

 På baneområdet vender passagerne hurtigere tilbage – trafikselskabernes 

opgørelse af indtægtsudviklingen udarbejdet for KL og Danske Regioner vi-

ser, at baneområdet hos Movia i maj 2022 ramte indeks 102 (for at falde til 

96 måneden efter) og hos NT nåede indeks 100 i juni 2022.

 Trafikselskaberne forventer for 2022 som helhed at nå indeks 88 for busser 

og 93 for bane – samt at i december 2022 at nå indeks 95 for bus og 96 for 

bane. 

Situationen hos DSB:
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En gennemgang af DSBs halvårsrapport 2022 viser, at DSB mangler 15 pct. af 

rejserne ift. 2019 – alene på rejser mellem landsdelene er DSB (næsten) tilba-

ge, men her skyldes det primært salg af 1 mio. Orange-billetter til max 99 kr.

 DSB har i 1. halvår 2022 haft 77,7 mio. rejser. Korrigeret for afgivet trafik 

svarer det til et fald på 15 procent i forhold til 2019 (s.3)

 Vækst i antal rejser – 1. halvår 2022 mod 2019, jf. nedenstående tabel (s.10):

- Sjælland: -20 pct.

- Jylland og Fyn: -16 pct.

- S-tog: -15 pct.

- Rejser på tværs af landsdele: 0 pct.

 Sommeren har budt på en Orangekampagne med 1 mio. Orange-billetter til 

maksimalt 99 kr. (s.10)

 På Øst/Vest (over Storebælt) er Orange- og Orange Fribilletter kundernes 

foretrukne valg. Disse indgik i 1. halvår 2022 med 1,8 mio. rejser, hvilket er 

57 procent højere end i samme periode 2021 og 65 procent højere end i 1. 

halvår 2019. (s.11)

Bemærkning vedr:

 Opgørelsesform: Hvor DSB ovenfor tæller passagerer, så er trafikselskaber-

nes opgørelse baseret på indeks over indtægtsudviklingen.

 Tal på månedsbasis: DSB oplyser ikke udviklingen på månedsbasis, men 

oplyser følgende i halvårsrapport 2022’ s. 11: ”Antal rejser lå i januar på 60 

procent sammenlignet med januar 2019 (korrigeret for afgivet trafik). I marts 

lå antal rejser på 88 procent sammenlignet med marts 2019, og i juni var det 
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steget til 98 procent.” Det fremgår ikke, om der er tale om et vejet eller uve-

jet gennemsnit.

Forskellige rammevilkår

Transportministeren fremhævede ved møde med TiD-bestyrelsen 9. juni 2022 

DSBs brug af prismekanismen og Orange-billetter som en vej for også trafiksel-

skaberne. Vores rammebetingelser er imidlertid forskellige. En relativ kortvarig 

krise som Corona-pandemien rammer trafikselskaberne hårdt, da trafikselska-

bernes økonomi skal gå i 0 hvert år, jf. trafikselskabsloven. Til sammenligning 

skal Metroselskabet pga. store lån først gå økonomisk i nul om ca. 40 år, hvil-

ket sikrer tid til at absorbere pandemiens effekter. DSB har også en række kom-

mercielle frihedsgrader, og er ikke omfattet af et krav om at de skal gå i nul hvert 

år. 

Et kig i DSBs ’Delårsmeddelelse 1. kvartal 2022’ indikerer, at DSB får passage-

rer tilbage, men at det koster på bundlinjen – en mulighed trafikselskaberne ik-

ke pt har:

 DSB havde i 1. kvartal haft 34 mio. rejser, hvilket svarer til en stigning på 98 

procent i forhold til samme periode 2021. 

 DSB havde i 1. kvartal 2022 et underskud før skat på 16 mio. kr. mod et 

overskud på 256 mio. kr. i samme periode 2021. 
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06 Godkendelse af udmøntning af omstillingspuljen i 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter

 at udmønte den resterende del af omstillingspuljen i 2022 på 6,4 mio. kr. 
med følgende beløb:

 0,5 mio. kr. til kundevendt information om digitale passagerindmeldinger.

 5,9 mio. kr. til BRT-programmet.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias økonomiske politik betyder, at der hensættes en årlig pulje på 0,9 procent af budgettet til aktiviteter, 
der kan effektivisere eller omstille Movias drift. Bestyrelsen har vedtaget den økonomiske politik i 2018 og 
den er videreført i budgetforslaget for 2023. Den økonomiske politik er beskrevet i bilag 06.1.

Omstillingspuljen er på 7,4 mio. kr. i 2022. Heraf har bestyrelsen godkendt, at 1 mio. kr. udmøntes til udvik-
ling og test af prototype på en billigere digital trafikinformationsløsning til stoppesteder, jf. bestyrelsesmødet 
30. juni 2022. Den resterende omstillingspulje i 2022 på 6,4 mio. kr. foreslås udmøntet til kundevendt infor-
mation om digitale passagerindmeldinger samt til BRT-programmet. De foreslåede tiltag beskrives nærme-
re nedenfor.

Kundevendt information om digitale passagerindmeldinger

Det indstilles at udmønte 0,5 mio. kr. fra omstillingspuljen i 2022 til kundevendt information om digitale pas-
sagerindmeldinger.

Movia gennemfører som bekendt et to-årigt storskala forsøg med digitale passagerindmeldinger i alle bus-
ser og lokaltog. Det er en oplagt og positiv mulighed for Movia at brande virksomheden, og som tapper ind i 
Mobilitetsplanen. Movia arbejder således for at inddrage borgerne og knytte dem tættere til Movias produk-
ter og services. Movias omdømme påvirkes af forskellige faktorer, men de to væsentligste faktorer er kun-
dens rejseoplevelse og kundens opfattelse af Movia som mobilitetsselskab. Forsøget bidrager til at påvirke 
Movias omdømme positivt, fordi vi her åbenlyst inddrager kunderne og lader dem fortælle os, om deres 
rejseoplevelse er positiv eller negativ. Derudover viser vi kunderne, at vi lytter og tager dem seriøst ved at 
reagerer direkte og aktivt på deres feedback om vores busser og lokaltog. 

Med forsøget har vi en unik og konkret mulighed for at vise, at Movia er ”tæt på” på vores passagerer og 
derfor en stærk anledning til at øge loyalitet for vores produkter og services. Ingen andre udbydere af kol-
lektiv transport gør noget lignende. 

I kundeinformationen om forsøget vil vi fokusere på at fortælle passagererne, hvordan vi bruger deres feed-
back, og hvordan de bidrager til at gøre en forskel for sig selv og andre passagerer. 

Det bemærkes, at selve lanceringen af forsøget sker ved udsendelse af pressemeddelelse, omtale på 
moviatrafik.dk samt SoMe opslag på Movias kanaler og på DOT Facebook. De ansøgte midler skal bruges 
til en kampagne, som gennemføres, når den første ”nyhedsværdi” af forsøget har fortaget sig og kurven for 
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indmeldinger flader ud. 

BRT-program – organisatorisk transition

Det indstilles at udmønte 5,9 mio. kr. fra omstillingspuljen i 2022 til organisatorisk transition af BRT-pro-
grammet.

BRT er højklassede bussystemer med højt serviceniveau, bedre passagerkomfort, stationslignende stoppe-
steder og egne busbaner. BRT er attraktivt fordi det kan anlægges hurtigere og billigere end andre højklas-
sede kollektive transportformer. I Movia arbejdes der med BRT i Storkøbenhavn og i købstæderne.

I Storkøbenhavn arbejder Region Hovedstaden, beliggenhedskommunerne og staten sammen om at etab-
lere beslutningsgrundlag (VVM) for etablering af BRT-linjer i hovedstadsområdet. I den statslige infrastruk-
turplanaftale fra sidste år er der bl.a. afsat midler til VVM-undersøgelser på BRT i Ring 4 og på 200S, som 
Vejdirektoratet skal udføre. VVM for BRT i Ring 4 forventes at gå i gang i oktober 2022.

I købstæderne arbejder Movia tæt sammen med beliggenhedskommunerne om BRT-inspirerede projekter. 
Der er udarbejdet mulighedsstudier i Helsingør, Hillerød, Holbæk, Køge og Ringsted. Holbæk, Helsingør, 
Hillerød og Køge har ansøgt den statslige pulje ”Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet” om med-
finansiering til BRT-inspirerede tiltag for samlet ca. 31 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1. Puljen er i 2022 på 
i alt 50 mio.kr.

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger fra Movias område til pulje til bedre fremkommelighed i hele landet 

BRT i Købstæder Budget
Ansøgt til-

skud

BRT i Helsingør
           

300.000 
               

150.000 

BRT i Køge
        

8.000.000 
            

4.000.000 

BRT i Holbæk
     

43.664.400 
         

21.832.200 

BRT i Hillerød
     

10.695.000 
            

5.347.500 
Total   62.659.400      31.329.700 

Udenfor kategori Budget Ansøgning

+Way 150S, Fredenborg Kommune
     

12.012.000 
            

6.006.000 

Krydsombygning, Slagelse Kommune
     

15.560.000 
            

7.780.000 

Forbedring af busfremkommeligheden i bykorridorerne 
mellem Kolding og Vejle (Sydtrafik)

     
27.779.500 

         
13.889.750 

I projekterne bidrager Movia med viden om kollektive trafiksystemer og indgår i projektledelsen. Movia del-
tager desuden i landsdækkende netværk med kommuner og trafikselskaber for BRT og BRT i købstæder. 

Movia har typisk finansieret opgaverne indenfor budgettet, når de ligger i de tidlige faser projekterne, men 
når projekterne konkretiseres, bliver omkostninger til rådgivere og Movias medarbejdere betalt af midler 
som stat, kommuner og region har afsat til projektet, som det fx er sket i den forberedende undersøgelse 
for BRT på Ring 4. Fremover vil flere og flere BRT-aktiviteter i Movia derfor blive finansieret eksternt.

Undtagelser er opgaver, som stadig befinder sig i en modningsfase, samt aktiviteter, der sikrer, at organisa-
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tionen bliver klar til at drifte BRT. Den foreslåede bevilling vil blive anvendt til tre områder:

 Understøttelse af Movias forberedelse til deltagelse i BRT-anlægsopgaver, herunder opbygning af kom-
petencer, så Movia bedst muligt kan understøtte kommuner og region i samarbejdet med Vejdirektora-
tet om de to hovedstads BRT-projekter, som medfinansieres i statens infrastrukturaftale fra 2021.

 Supplerende opgaver med BRT i købstæder, herunder understøtte arbejde i de kommuner, der søger 
statslig medfinansiering samt vidensdeling om indsatsen, herunder en vurdering, om elementer fra ar-
bejdet med BRT i købstæder kan anvendes i rådgivningen af andre kommuner i Movias område om ud-
vikling af knudepunkter i mindre bysamfund.

 Bidrag til et eventuelt forsknings- eller evalueringssamarbejde, der vurderer effekter af BRT-projekter-
ne, hvor Movia vil tage initiativ til at drøfte med de øvrige trafikselskaber, Transportministeriet samt re-
gionerne, om det kunne være relevant at iværksættes et sådant samarbejde.

Økonomi:

Omstillingspuljen er afsat indenfor det eksisterende budget.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

06.1 Movias økonomiske politik
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06.1 Movias økonomiske politik 

Movias økonomiske politik for bus og bane skal sikre løbende tilpasning til reduceret busdrift i takt med, at 
der kommer mere metro og letbane. Movias nuværende økonomiske politik er oprindelig besluttet i besty-
relsen april 2018 og konfirmeret i bestyrelsen i maj 2022 og gælder for perioden 2021-2025, hvor såvel 
Sydhavnsmetroen (2024) og letbanen i Ring 3 (2025) forventes åbnet. 

Fokus i den økonomiske politik er på supportudgifter, der omfatter kørselssupport, passagerservice og 
administration, dvs. medarbejdere i kundecentre, drift, planlægning og støttefunktioner. 

Dvs. den økonomiske politik omfatter ikke udgifterne til busoperatører, til flextrafikken samt til rejsekort. 
Effektiviseringen i busdriften sker i de løbende udbud af bustrafikken, og der er særskilt effektiviserings-
krav til flextrafikken. Udgifterne til rejsekort er langt overvejende bundet i driftskontrakter til leverandører, 
hvorfor effektiviseringen skal komme i forbindelse med det kommende genudbud af rejsekort- og rejse-
plansystemet.

Movias økonomiske politik har et årligt effektiviseringskrav med to elementer:

Hovedparten effektueres som en årlig besparelse på 2 pct. svarende til de generelle rammereduktions-
krav, der også har været kendt andre steder i den offentlige sektor.

Herudover er der et særskilt bidrag, der skal håndtere, at Movias driftsomfang reduceres, når der sker 
strukturelle ændringer i den kollektive transport. Kommuner og regioner betaler for Movias supportudgifter 
som et bidrag pr køreplantime. Strukturelle ændringer som åbningen af Cityringen, Sydhavnsmetroen og 
Hovedstadens Letbane fører til væsentlige reduktioner i antallet af køreplantimer, og det skal kunne gen-
nemføres uden at føre til en vækst i udgiften til supportudgifter pr køreplantime. 

Sagt på en anden måde: Når kørselsomfanget bliver mindre, må det ikke føre til større udgifter for den 
enkelte kommune eller region – i stedet påtager Movia sig et løbende, supplerende effektiviseringskrav, 
der udmøntes, når de strukturelle ændringer gennemføres. 

Movias omstillingspulje

I perioden frem til åbningen af metrolinjer/letbane opsamles den løbende supplerende effektivisering i en 
omstillingspulje. Omstillingspuljen har eksisteret siden 2016 og skal bruges til at finansiere projekter, der 
kan effektivisere Movias drift eller omstille virksomheden til nye forretningsområder. Omstillingspuljen 
nulstilles i 2025 med ophør af den nuværende økonomiske politik.

Der foreligger endnu ikke konkrete planer for, hvordan tilpasningen til letbane og sydhavnsmetro skal 
udføres, ligesom det endelige åbningstidspunkt for de to linjer ikke er kendt. For at opnå en reduktion i 
supportudgifter svarende til den forventede reduktion i timer blev det besluttet at implementere en årlig 
besparelse på 0,9 pct. i en fireårig periode 2021-2024. Besparelsen placeres i omstillingspuljen.
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Omstillingspuljen er ved budget 2023 til 1. behandling opgjort således:

Tabel 1. Omstillingspuljen 2021-2025, mio. kr.

 2021 2022 2023 2024 2025

Afsat i årets budget 3,7 3,7 3,6 3,6 0,0

Omstillingspuljen akkumuleret 3,7 7,4 11,1 14,7 0,0
Note: 3,7 mio. kr. er realiseret i regnskab 2021.
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07 Godkendelse af nye standardkrav til bussernes indvendige og udvendige 
indretning og udseende

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende ændringer i Movias udbud af bustrafik:

 Krav om farvemarkeringer på A-, S-, R-, E- og C-busser som designkrav afvikles. 

 Krav om analoge og digitale linjefriser afvikles. 

 En ny fast standard for bussernes kundevendte udstyr, således at nye busser får:

 Aircondition

 To infotainmentskærme til digital trafikinformation og kundeinformation mv.

 Elektriske ramper

Beslutning: 

Sagsfremstilling:

Baggrund

I forbindelse med, at Movia i 2021 gennemførte et kontraktudviklingsprojekt, blev der udarbejdet et idékata-
log over mulige tiltag, der kunne forbedre og effektivere busdriften. Idéerne handlede om standardisering af 
en række design- og kundevendte udstyrselementer, som vurderes at give begrænsninger på, at operatø-
rerne kan opnå en smidig og effektiv udnyttelse af busmateriellet.   

Bestyrelsen blev 29. juni 2021 orienteret om, at der var identificeret et økonomisk potentiale i at se nærme-
re på de krav, der stilles til bussernes indvendige og udvendige udseende, og at bestyrelsen vil blive fore-
lagt en indstilling på baggrund af en cost-benefit-analyse herom inden udgangen af 2022.

Det har i forbindelse med dette arbejde vist sig logisk at arbejde med en bredere standardisering, der om-
fatter farvemarkeringerne på Movias konceptbusser samt på +Way på linje 5C og kundevendte udstyrsele-
menter i og på busserne. 

Administrationen vurderer, at der kan opnås en simplificering af farvedesign og udstyr, som fastholder og 
forbedrer service- og kvalitetsoplevelsen overfor kunderne, og samtidig giver en mere ensartet busflåde 
med større skalerbarhed, hvor det er nemmere for operatørerne at anvende den samme bus på flere ruter. 
Antallet af reservebusser vil kunne reduceres, og det vil samlet set give en besparelse. 
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Movias buskoncepter

Movia har i dag - udover +Way på linje 5C - fire typer ”konceptbusser”, der omfatter A-, S-, R- og E-busser. 

Hvert buskoncept er karakteriseret ved nogle særlige kvaliteter, der er opsummeret i oversigten herunder.

A-busser C-busser (+Way) S-busser R-busser E-busser

Højfrekvent betje-
ning (=kører ofte)

Højfrekvent betje-
ning og god frem-
kommelighed 
(=kører ofte og 
hurtigt)

Direkte forbindel-
se, få stop og god 
fremkommelighed 
(=kører hurtigt)

Faste minuttal og 
sikre korrespon-
dancer 
(=en stabil forbin-
delse hele drifts-
døgnet)

Direkte og ekstra-
hurtige forbindel-
ser, med fokus på 
pendling 
(=kører hurtigt 
hverdage i dagti-
merne)

For at gøre buskoncepterne tydelige for kunderne er busserne gjort genkendelige ved at have farvemarke-
ringer (røde, blå eller grønne hjørner) - eller for linje 5C´s vedkommende en anden karrosserifarve - så kun-
derne også på afstand kan se, at nu kommer der en bus af en bestemt type. Farven går igen på stoppe-
stedsstandere, trafikinformation, markedsføringsmateriale, digitale services osv., der relaterer til linjen. De 
farvede bushjørner udgør altså en blandt flere markører, der fremhæver buskoncepterne overfor kunderne, 
uden at hjørnefarverne i sig selv antages at tilføre en kvalitet for kunderne. 

En afvikling af kravet om farvemarkeringer på busserne vil ikke medføre ændringer i buskoncepternes kva-
liteter samt den måde Movia i øvrigt anvender farverne på, f.eks. på stoppestedsstandere og til trafikinfor-
mation, ligesom at linje 5C´s og ”konceptbussernes” serviceniveau og køreplaner heller ikke vil blive berørt. 
Det centrale spørgsmål er derfor, hvor vigtige primært de farvede bushjørner er i kundernes samlede an-
vendelse og oplevelse af buskoncepterne.

Markedsundersøgelse af bussernes farvemarkeringer

Movias administration har i samarbejde med Epinion gennemført en markedsundersøgelse af passagerer-
nes anvendelse og oplevelse af bussernes farvemarkeringer, primært de farvede bushjørner. Undersøgel-
sen inddrager flere flader og kanaler, såvel digitale som analoge, hvor ”konceptbussernes” farver går igen, 
og gennem trafikinformation hjælper passagererne med at planlægge og gennemføre deres rejse. Kvalite-
ten og troværdigheden af disse informationer vægtes højt af passagererne og er et afgørende kvalitetspa-
rameter i den service, Movia yder over sine kunder.

Markedsundersøgelsen bekræfter, at de farvede bushjørner blot er ét af flere elementer der tages i brug, 
når en passager planlægger og gennemfører sin busrejse. Markedsundersøgelsen viser endvidere, at de 
farvede hjørner ikke i sig selv er et afgørende element for passagererne. Det er i højere grad stoppesteds-
standerne og ruteskiltene på busserne, der nævnes som de primære faktorer for passagernes orientering, 
ligesom at farvemarkeringen på digital trafikinformation fremhæves positivt. Der er ifølge undersøgelsen in-
gen indikationer på, at der er særlig risiko forbundet med at udfase bussernes farvemarkeringer.       

Endvidere kan der blandt de adspurgte kun konstateres begrænset kendskab til farvemarkeringerne og de-
res produktmæssige karakteristika. Det er primært passagerer på vante rejser, der kender til farvernes be-
tydning og bruger dem, men selv i denne gruppe er der usikkerhed på, hvilke produktmæssige egenskaber, 
der reelt beskriver den enkelte ”konceptbus”. Der er ydermere en vis forvirring blandt passagerne over de 
mange farver, der kan forekomme på Movias busser. F.eks. kan store, røde reklamer eller grønne Movia-
kampagner mudre billedet og skabe tvivl om hvilken betydning farverne skal tillægges.
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Se foto og illustration: 

Undersøgelsen tyder på, at Movias produkter og Movias brand vil stå skarpere, hvis busserne har en mere 
ensartet gul fremtoning. Bl.a. reaktionerne på de nye el-busser på linje 7A bekræfter, at Movia-gul er det 
mest afgørende kendetegn ved busserne. På de nye typer el-busser betyder de meget store polariserende 
vinduespartier og de sorte flader, at mange kunder kan have svært ved at identificere bussen som en 
Movia-bus, særligt fra fronten. Især for svagtseende er det af essentiel betydning, at den gule farve frem-
står tydelig, og bl.a. Dansk Blindesamfund har overfor Movias administration bragt dette op som en udfor-
dring i relation til de nye busser.

Tidligere lavede Movia særskilt markedsføring af de forskellige buskoncepter – dette er i de senere år fra-
valgt i forbindelse med, at vi nu i højere grad markedsfører busserne som grønne og som en del af byens 
eller kommunens liv, herunder kulturliv, fordi der på denne måde opnås en større værdi af markedsførin-
gen.

Foto af den næsten nye linje 7A

I andre europæiske lande findes der eksempler på, at farvemarkeringer for de enkelte linjer vises i busser-
nes digitale destinationsskilte, hvilket kan ske stort set uden meromkostninger, hvis busserne specificeres 
med denne funktionalitet fra ny. Herved kan produktmarkeringen placeres i et af kundernes primære orien-
teringspunkter, samtidig med at driften kan effektiviseres ved, at busserne kan bruges fuldt fleksibelt på 
tværs af buskoncepterne. I Danmark er det pt. kun tilladt af bruge farverne hvid, gul og grøn, og Movia har 
netop efter fire års sagsbehandlingstid fået afslag fra Færdselsstyrelsen på også at kunne bruge farverne 
rød og blå.

Administrationen undersøger pt. erfaringerne med farvede destinationsskilte i regi af EMTA, (den europæi-
ske samarbejdsorganisation for trafikselskaber) med henblik på en fornyet myndighedsdialog om brug af 
farver i bussernes destinationsskilte.  
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Økonomien i udfasning af de farvemarkeringerne på busserne

I visse udbud med A-, C-, S-, R- eller E-busser er der brug for reservebusser, der specifikt kan betjene den 
pågældende linje med de rigtige farvemarkeringer. Konceptet kræver dermed ekstra reservebusser.

I et scenarie, hvor alle busser alene er gule uden farvemarkeringer, vil busserne uhindret kunne betjene 
langt flere buslinjer. Det betyder, at der bliver behov for færre reservebusser. Desuden kan operatørernes 
efterlevelse af Movias nødvendige krav om at køre tællebusser på en bestemt måde foregå på en for ope-
ratørerne mindre bebyrdende måde. 

Der ligger en årlig besparelse på udfasning af de farvede hjørner på godt 4 mio. kr. Det bemærkes, at 2 
mio. allerede vurderes at være realiseret gennem lidt mere fleksible krav til hjørnefarverne i flere af Movias 
hidtidige kontrakter.    

En bredere standardisering af bussernes udstyr

Som det fremgår ovenfor, vil afviklingen af de farvede bushjørner i sig selv medføre en standardisering af 
busflåden. Den bredere standardisering af bussernes udstyrsniveauer, som Movias administration også har 
undersøgt, omfatter fire kundevendte udstyrselementer: aircondition, infotainmentskærme, linjefriser og 
elektriske ramper. I dag beder Movia kommuner og regioner om at vælge disse udstyrselementer, når bus-
trafikken skal genudbydes. Det har ført til, at der i dag er en busflåde med potentielt 384 måder at kombine-
re udstyrselementer og farvede bushjørner på, når vi også medregner buslængder. 

Såfremt udstyrsniveauerne harmoniseres, kan antallet af kombinationer blive reduceret til 6, som svarer til 
det antal forskellige buslængder, der benyttes i den samlede busflåde, der betjener Movias 45 kommuner 
og 2 regioner. 

Det foreslås, at en ny fælles standard indebærer, at alle nye busser udstyres med aircondition og to info-
tainmentskærme. Det er vurderingen, at nye busser fremover leveres med disse elementer stort set uden 
ekstra omkostninger. Vurderingen beror bl.a. på Movias erfaringer med aircondition og installation af opera-
tørejet tælleudstyr i nye busser. Det nye faste krav vil således kunne indebære, at alle kommuner og regio-
ner dermed vil få nye busser der har dette udstyr samtidig med, at det ikke fører til væsentlige nye udgifter.

Markedsundersøgelse af den bredere standardisering

Tidligere undersøgelser fra 2020 og 2016 har vist, at passagererne roser de såkaldte infotainmentskærme 
for at give den nødvendige information, uden at man som passager selv skal gøre noget aktivt, og at skær-
mene opfattes som mere direkte og pålidelige end f.eks. Rejseplanen, særligt ved forsinkelser. Det samme 
gør sig gældende i den senest gennemførte undersøgelse fra maj 2022 med Movias borgerpanel. Movias 
administration vurderer jf. markedsundersøgelserne, at en udvidelse af trafikinformationen på infotain-
mentskærmene i alle busser i høj grad vil påvirke kundeoplevelsen positiv.  Samtidig foreslås de nuværen-
de linjefriser udfaset. En linjefrise er en grafisk oversigt over stoppestederne på en buslinje. Den er opsat 
inde i bussen i længderetningen og er ikke synlig fra særlig mange pladser. Movias borgerpanels undersø-
gelse af passagerernes brug af trafikinformation inde i bussen viser, at linjefrisernes grafiske fremstillinger 
af ruten kan blive varetaget med bedre synlighed og mere effektivt, såfremt der i stedet gøres brug af de to 
infotainmentskærme til formålet.
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Grafik: Sådan ser en linjefrise ud

Elektriske ramper i busserne

Formålet med elektriske ramper er at give en højere grad af tilgængelighed og selvhjulpenhed hos passa-
gerer med særlige behov og bevægelseshandicap. En løsning med elektriske ramper i alle busser gør ikke 
alle handicappede passagerer fuldt selvhjulpne. Elektriske ramper kan dog bidrage til at flere f.eks. en kø-
restolsbruger med en ledsager, der har svært ved tunge løft, kan komme rundt med bus fremfor med handi-
captransport og være selvhjulpen med f.eks. brug af rollator eller stok. Det kan betyde et relativt mindre for-
brug af flexhandicapkørsel. Kommuner visiterer således i dag ofte borgerne til handicapordningen, såfremt 
borgerne bruger stok eller rollator til daglig. 

Det bemærkes, at bestyrelsen i 2020 drøftede sammenhængen mellem elektriske ramper i busserne og in-
dretningen af busstoppesteder, herunder pladsforhold, fortovskanter mv. Den optimale tilgængelighed op-
nås, såfremt kommunerne får anlægsramme og økonomi nok til at gøre stoppestederne bedre til brug for 
borgere med tilgængelighedsudfordringer. Bestyrelsen besluttede i 2020, at Movia fremadrettet skulle tilby-
de kommunerne rådgivning om indretning af stoppesteder. 

I august 2021 besluttede regionsrådet i Region Hovedstaden at stille skærpede krav til tilgængeligheden 
med elektriske ramper på fire af regionens buslinjer med lange kontrakter i Movias udbud A21. Movias ad-
ministration tilbyder i forlængelse heraf også alle andre kommuner og regioner, som er involveret i udbud 
fra A21 og frem, en mulighed for dette tilvalg. For tiden beror det altså på beslutninger i den enkelte kom-
mune eller region, om deres busser skal udrustes med elektriske eller manuelle ramper.

Ved det seneste udbud A21 valgte 18 ud af 19 kommuner at få elektriske ramper – således at ca. 180 ud af 
ca. 250 busser i nye kontrakter i perioden 2023-2024 vil blive udstyret med elektriske ramper. Der er usik-
kerhed om, hvad omkostningen til ramperne reelt er, idet især udgiftsniveauet til vedligehold er ukendt. Ba-
seret på beregninger og tal fra branchen forventes det, at den årlige meromkostning pr. bus vil ligge på 
mellem 6.000 og 14.000 kr. Hvis alle 1.300 driftsbusser skal udstyres med elektriske ramper, vil det således 
føre til en årlig ekstra udgift på mellem 8 og 18 mio. kr. for hele busflåden. I forhold til denne udgift er mel-
lem 1,1 og 2,6 mio. kr. allerede besluttet i forbindelse med A21 af 18 kommuner og regioner.

Fynbus og Midttrafik har besluttet i alle fremtidige udbud at stille krav om elektriske ramper. Hos BAT, Syd-
trafik og NT er der ingen eller kun få linjer med elektriske ramper, og der ikke besluttet obligatoriske krav 
om elektriske ramper. 

Ruter i Oslo, som er pendanten til Movia i Oslo-regionen har besluttet, at alle bybusser fremover skal have 
en elektrisk rampe. Beslutningen gælder ikke for de regionale busser, men Ruter opfordrer til, at også disse 
busser udstyres elektriske ramper. I Helsinki og Stockholm har man efter forsøg med elektriske ramper 
måttet fravælge dem pga. problemer med sne. 

Movias tilgængelighedsforum har i flere omgange drøftet tilgængeligheden til Movias busdrift, herunder 
elektriske ramper. Movias tilgængelighedsforum er meget interesserede i elektriske ramper og vil gerne føl-
ge udviklingen på området, men har forståelse for, at infrastruktur mv. også skal være på plads for at kunne 
sikre fuld selvhjulpen tilgængelighed på alle stoppesteder.
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Økonomien i den bredere standardisering

Med et ensartet udstyrsniveau i alle nye Moviabusser bestående af aircondition, to infotainmentskærme og 
elektrisk rampe vil der kunne spares godt 5 mio. kr. om året i reduktion af ekstrabusser, hvis elektriske ram-
per vælges som standard. Hertil kommer, at det vil udløse en forventet merudgift til elektriske ramper på 
mellem 8 og 18 mio. kr. (inkl. udgifter omfattet af A21). En tilsvarende effektivisering på ca. 5 mio. kr. årligt 
vil også kunne opnås, hvis manuelle ramper vælges som standard.

Såfremt elektriske ramper fortsat bliver et tilvalg for kommuner og regioner, som tilgås forskelligt på tværs 
af den samlede busflåde, svækkes mulighederne for standardisering. En fortsat tilvalgsordning på ramper-
ne vil betyde, at den årlige besparelse som følge af standardiseringen blive reduceret med 1,5 mio.kr.

Implementering og effekt

For både afvikling af farvemarkeringerne og standardiseringen af udstyrselementerne anbefales det, at im-
plementere de nye koncepter i takt med udløb af de kontrakter, der omfatter de pågældende enheder. Im-
plementeringen vil dermed strække sig over de næste ca. 12 år. Figuren nedenfor viser, hvordan den sam-
lede økonomiske effekt af besparelserne fordeler sig over de kommende år. 

Figur 1. Samlet besparelse eksklusive merudgift til elektriske ramper 2022-2033
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Realiseret Kommende

Økonomi:

Forventet besparelse såfremt indstillingen følges på 9,4 mio., heraf 6,3 mio. udover det der i dag er realise-
ret via fleksibel udmøntning af kravene i de bestående kontrakter mv. Tallene forudsætter, at den tekniske 
løsning for bussernes ramper standardiseres.

Såfremt det besluttes at indføre en standardisering med krav om elektriske ramper, vil der være en merud-
gift til ramperne på mellem 7 og 15 mio. kr. årligt udover de bestillinger, der allerede er foretaget i forbindel-
se med A21. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent.
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Kommunikation:

Beslutning om standardiseringen af bussernes udstyr vil blive kommunikeret til kommuner og regioner i ud-
budsgrundlaget for Movias næstkommende udbud A23 i foråret 2023. Udfasningen af de farvede bushjør-
ner vil kunne blive implementeret allerede i Movias førstkommende udbud A22, hvor der gennemføres mar-
kedsdialog i november 2022.

Beslutningen om, at der fremover skal udbydes med krav om elektriske ramper, foreslås kommunikeret 
sammen med deltagere fra Movias tilgængelighedspanel. 
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08 Godkendelse af ekstraordinært afdrag på rejsekortlån

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter:

 At afdrage ekstraordinært 13,1 mio. kr. på rejsekortlån i 2022.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia har primo 2022 modtaget en ekstraordinær tilbagebetaling af ansvarlige lån på 13,1 mio.kr. fra 
Rejsekort og Rejseplan A/S. Den ekstraordinære tilbagebetaling blev ydet, idet der var overskydende 
likviditet i Rejsekort og Rejseplan A/S. Der er tale om en fremrykning af tilbagebetaling på rejsekortlån, 
der oprindeligt var budgetteret til første at falde i årene 2023-2025. 

Det indstilles, at det ekstraordinært modtagne afdrag på 13,1 mio. kr. anvendes til et tilsvarende ekstraor-
dinært afdrag på Movias rejsekortlån i Kommunekredit.  

Økonomi:

Indstillingen vedr. et ekstraordinært afdrag på rejsekort i 2022 vil afkorte restløbetiden på lån optaget i 
Kommunekredit.

Tabel 1. Rejsekortlån, mio. kr. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Budgetteret restgæld 177 123 80 44 12 0

Ekstraordinært afdrag 2022    -1 -12  

Restgæld efter ekstraordinært afdrag 177 123 80 43 0 0

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Dokumentnummer
1421639
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Mødedato: 
19. september 2022
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10 Godkendelse af ændret tilrettelæggelse af Movias indkøb af variabel flex-
trafik

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender, at Movia afskaffer opstartsbeløbet i sin nuværende form og i stedet afreg-
ner variabel flexkørsel til fuld timepris.

 Bestyrelsen godkender, at opstartsbeløb fremover anvendes som et særligt incitament til at sikre 
forsyningssikkerheden.

 Bestyrelsen godkender en opdeling af Movias indkøb af variabel flextrafik.

 Bestyrelsen tager til efterretning, at administrationen fortsat stiller lempede krav til vognalder i fle-
xtrafikken. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Baggrund
Movias indkøb af flextrafik er opdelt i en garanteret del og en variabel del. I den garanterede del er opera-
tøren forpligtet til at stille en nærmere angivet vogn til rådighed i et nærmere angivet tidsrum, hvor Movia 
til gengæld er forpligtet til at benytte og afregne vognen. I den variable del er det frivilligt for operatøren at 
stille sin vogn til rådighed. Til gengæld er det også frivilligt for Movia at benytte og dermed afregne de 
vogne, operatørerne stiller til rådighed. 

For at gøre Movias indkøb og afregning af den variable del af flextrafikken mere gennemsigtig for marke-
det og for at understøtte en mere tilbundsgående kontrol af vandelskrav samt løn- og arbejdsvilkår i den-
ne del af flextrafikken, foreslår administrationen en række justeringer i tilrettelæggelsen af Movias udbud 
på dette område. Justeringerne har været drøftet med vognmændenes brancheorganisation Dansk Per-
sontransport, der bakker op.

Nuværende model og udfordringer
I den variable del af flextrafikken kan operatøren enten stille en konkret bil (en ”enkeltvogn”) til rådighed, 
eller han kan stille adgangen til en af flere biler i en såkaldt ”vogngruppe” til rådighed. Vogngrupperne til-
bydes typisk af taxaselskaberne eller større busoperatører, der så kan disponere den vogn af den rele-
vante type, der på det aktuelle tidspunkt har kortest vej til startpunktet, når Movia efterspørger en specifik 
kørsel. Hidtil er enkeltvogne og vogngrupper indkøbt via et samlet udbud af variabel flextrafik. Det fælles 
udbud af enkeltvogne og vogngrupper vurderes at gøre det nuværende udbudsmateriale for Movias vari-
able flextrafik vanskeligt at forstå for vognmændene. 

Afregningsmodellen i det variable udbud er baseret på operatørens tilbudt driftstimepris, som dækker kø-
retid og ventetid, samt et opstartsbeløb. Ordningen er lavet for at sikre en betalingsmodel, der kendes fra 
taxiverden. Opstartsbeløbet betales hver gang vognen startes op i garagen, og det inkluderer op til 5 mi-
nutters fremkørsel til 1. kunde og op til 10 minutters returkørsel fra sidste kunde. Opstartsbeløbets størrel-
se har indflydelse på operatørens mulighed for at få tildelt kørsel i den daglige drift af flextrafikken, og der-
for sætter nogle operatører deres opstartsbeløb lavt. Det har medført, at disse operatører ikke opnår den 
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fulde driftstimepris for en effektiv times kørsel. Modellen gør det således sværere for operatørerne at gen-
nemskue de endelige afregningspriser for den relevante kørsel.

For vogngrupper skal operatøren angive et byområde, hvor Movia kan forvente, at operatørens vogne kan 
starte op og slutte. Operatøren tegner selv sit byområde op og vedlægger denne tegning til sit tilbud. Det 
har medført, at byområderne er blevet tegnet større og større. I forbindelse med opstart har det gjort 
vogngrupperne konkurrencedygtige i et større geografisk område sammenlignet med enkeltvognene, der 
har udgangspunkt i en bestemt adresse. Samtidig har det dog haft den konsekvens, at en stor del af vog-
nens tomkørsel ikke bliver betalt, hvis operatøren alligevel ikke har en tilstrækkelig geografisk dækning 
med sine vogne i hele sit optegnede byområde. For Movia betyder det i praksis, at operatørerne afviser 
ture, og at der så skal findes andre vogne i stedet for og kunderne ikke bliver hentet og kørt til tiden.

Vogngrupperne har desuden den udfordring, at det er et meget stort antal vogne, der potentielt kan blive 
indsat i Movias flextrafik, men som reelt meget sjældent bliver det. Det betyder, at det set i forhold til kør-
selsmængden på den enkelte vogn er uforholdsmæssigt byrdefuldt for både den enkelte operatør og for 
Movia at gennemføre en tilbundsgående kontrol af vandelskrav samt løn- og arbejdsvilkår for hver enkelt 
vogn. 

I Movia kører vogne i vogngrupper kun ca. 4 pct. af kørslen, mens resten af kørslen udføres af enkeltvog-
ne fra det variable udbud eller garantiudbuddet. 

Forslag til ændret tilrettelæggelse
Movias indkøb af variabel flextrafik foreslås derfor opdelt i et indkøb af enkeltvogne og et indkøb af vogn-
grupper. Alle operatører vil fortsat have adgang til at byde ind med enkeltvogne, mens adgangen til at by-
de ind med vogngrupper vil være begrænset til operatører, der har flere vogne af samme type, og som 
har et bemandet kørselskontor. 

Det foreslås, at opstartsbeløbet afskaffes som en del af den ordinære afregning. I stedet betaler Movia 
den tilbudte timepris for nødvendig tomkørsel fra vognen forlader garagen (enkeltvogne) eller byområdet 
(vogngrupper) til den er hjemme igen. En sådan model vil være mere gennemsigtig for operatørerne og 
sikre, at der opnås betaling for hele det tidsrum, hvor vognen er i drift for Movia.

Det foreslås, at operatørerne fortsat har mulighed for at byde med et opstartsbeløb, der udbetales uden 
fradrag af afregningsminutter, om natten (alle dage kl. 23-05). Herved skabes et særligt incitament til at 
udføre kørsel for Movia i nattetimerne, hvilket særligt er vigtigt for patienttransporten. 

For vogngrupperne foreslås endvidere en ændring, så byområdernes placering og antal fremdeles be-
stemmes af Movia, så operatørerne byder ind i de af Movia prædefinerede byområder. Administrationen 
vil i den forbindelse definere byområderne, så der bliver markant mindre end de byområder, operatørerne 
selv har tegnet i dag. Herved sikres en mere retvisende afregning af tomkørsel og dermed et større incita-
ment til at køre de tildelte ture til gavn for Movias forsyningssikkerhed. Desuden opnås en højere grad af 
ligestilling med enkeltvogne, hvis prisberegning i forbindelse med opstart er bundet til en konkret adresse.

Det foreslås desuden, at en operatør kun kan byde med én vogngruppe pr. vogntype pr. byområde. For-
målet med dette er, at operatøren ikke byder flere vogngrupper med samme vogntype ind i samme områ-
de med det formål at kunne anvende alle vogne i vognmandsforretningen. Grundlaget for en bedre kontrol 
af operatørerne ville blive udhulet og i højere grad ligne den nuværende tilstand, hvor reelt alle vogne i 
vognmandsforretningen kan køre de vognløb, der findes i vogngrupperne.

Endelig foreslås, at operatører fortsat får mulighed for at byde med et opstartsbeløb, dog uden fradrag i 
kørselsafregningen. Der foreslås et der kan max. bydes et opstartsbeløb på 300 kr. Opstartsbeløbet tæn-
kes brugt som særligt incitament om natten for at sikre forsyningssikkerheden 

Der er i dag intet loft over antallet af vogne i en vogngruppe. Fremover kan der maksimalt bydes ind med 
15 vogne pr. vogngruppe pr. vogntype pr. byområde, og der kan max. være tilknyttet 50 fysiske vogne til 
at betjene den enkelte vogngruppe. Formålet med denne ændring er, at det dermed være bedre grundlag 
for operatørerne at indhente serviceattester og foretage opfølgning på f.eks. uddannelseskrav hos alle un-
derleverandører. Samtidig bliver Movias kontrol med overholdelse af overenskomster hos operatører, som 
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benytter vogngrupper, også enklere.

Samlet set leder ændringerne til en større gennemsigtighed i prisdannelsen i den variable flextrafik og en 
højere grad af ligebehandling mellem enkeltvogne og vogngrupper. De samlede ændringer er opsumme-
ret i oversigten herunder.

Nuværende model Ny model

Enkeltvogne Vogngrupper Enkeltvogne Vogngrupper

Indkøb Fælles indkøb af vogngrupper 
og enkeltvogne

Særskilt ind-
køb af enkelt-
vogne

Særskilt ind-
køb af vogn-
grupper

Tilbudsgivere Alle vognmænd og kørsels-
kontorer

Alle vogn-
mænd og kør-
selskontorer

Kørselskonto-
rer

Afregning Opstartsbeløb, der inkluderer 
op til 5 minutters fremkørsel til 
1. kunde og op til 10 minutters 
returkørsel fra sidste kunde. 
Herefter timepris.

Timepris med opstartsbeløb 
(kun gældende nat mellem kl. 
23-05) som særligt økonomisk 
incitament.

Hjemsted Hjemadresse Stort byområ-
de

Hjemadresse Lille byområ-
de

Kontrol Alle vogne 
kan kontrolle-
res

Udvalgte vog-
ne kan kon-
trolleres

Alle vogne 
kan kontrolle-
res

Alle vogne 
kan kontrolle-
res

Dialog med Dansk Persontransport
Administrationen har drøftet de påtænkte ændringer med operatørernes brancheorganisation Dansk Per-
sontransport (DPT), der støtter op om de beskrevne ændringer.

Orientering om fortsat lempede krav til vognalder
Grundet Covid-19 og krigen i Ukraine, er der opstået meget lange leveringstider på nye vogne til flextrafik-
ken. Operatørerne har orienteret Movia om leveringstider på op til 1½ år, hvorfor operatørernes mulighed 
for at levere på de sædvanlige alderskrav på 6-8 år som er stærkt udfordret. 

Af hensyn til prissætning og forsyningssikkerhed foreslås derfor, at Movia indtil videre fortsat sætter et al-
derskrav til alle biler på maksimalt 10 år mod normalt 6-8 år afhængigt af vogntypen. Dermed videreføres 
den lempelse, der blev indført i udbuddene D2 og FG11X, indtil leveringssituationen for nye vogne er nor-
maliseret.

Økonomi:

Det er ikke opgjort, hvor meget tomkørsel vognmændene i dag udfører før første kunde og efter sidste 
kunde, der køres for Movia. Det er derfor ikke muligt at beregne, hvad det vil betyde økonomisk, at op-
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startsbeløbet bliver erstattet med en betaling fra første til sidste minut. Værdien af det antal minutter, der 
er indeholdt i Movias nuværende opstartsbetaling, er beregnet til 7,1 mio. kr. årligt.

Det er administrationens vurdering, at operatørerne vil indregne ændringen i opstartsbeløbene i de afgiv-
ne timepriser, så ændringen ikke vil give anledning til ændring af Movias samlede omkostninger til opera-
tørerne.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Dansk Persontransport orienteres om bestyrelsens beslutning, og markedet orienteres i øvrigt som led i 
den sædvanlige udbudsproces.
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11 Godkendelse af studietur for bestyrelsen til Oslo mv. i 2023

Indstilling:

Det indstilles,

 At administrationen arbejder videre med planlægningen af en studietur for bestyrelsen til Oslo i 
maj/juni 2023. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I Movia arbejdes der sammen med kommuner og regioner på at finde løsninger på den stigende trængsel, 
den grønne omstilling, betjeningsløsninger i de tyndere befolkede områder og transportløsninger for unge. 
Lignende problemstillinger arbejdes der med i andre europæiske trafikselskaber, og derfor har Movias be-
styrelser tradition for at foretage en studierejse én gang i løbet af bestyrelsesperioden. Den seneste studie-
tur var til Amsterdam, hvor der bl.a. blev set på BRT og løsninger i landområder, og der var mulighed for en 
generel introduktion til problemstillinger i Amsterdam og en forstadskommune, herunder holde møder med 
lokale politikere.

Administrationen foreslår, at studieturen i denne bestyrelsesperiode går til Oslo, hvor trafikselskabet Ruter 
er Movias pendant. Ruter har gennem en længere årrække arbejdet succesfuldt med at udvikle den kollek-
tive transport og har inden COVID-19 kunnet fremvise en meget markant passagervækst, som er gået fra 
ca. 250 mio. rejsende i 2009 til ca. 398 mio. i 2019. Ruter har desuden været meget dygtige til at sikre fi-
nansiering fra det norske Transportministerium, som tidligere primært har fokuseret på togtrafik mellem 
landsdelene i Norge.

Ruter ejes med 60 pct. af Oslo kommune og 40 pct. af Viken fylkeskommune, som er området omkring 
Oslo. Ruter har ansvaret for planlægning, udbud og markedsføring af bus, letbane (trikk) og metroen (T-ba-
ne). Området har 1,9 mio. indbyggere, så størrelse, struktur, kultur og organisering af ansvaret i den kollek-
tive transport minder meget om Movias.

Movias administrationen har et fast samarbejde med Ruter og de øvrige nordiske trafikselskaber der betje-
ner hovedstadsområderne. Der er således faste erfaringsmøder og en kundeundersøgelse (BEST), der 
sammenligner en lang række forhold mellem byerne. Resultaterne understøtter den markante passager-
vækst, idet den generelle tilfredshed blandt Oslos borgere er steget fra 44 pct. i 2001 til 72 pct i 2022.  

Fokuspunkterne for de kommende år er bl.a. 

 Trængsel. Oslo-regionen oplever som andre storbyregioner en omfattende trængsel, selvom om 
bilandelen i Oslo har været faldende før COVID-19. 

 Den grønne omstilling. Ruter er ligesom Movia i gang med en omstilling af busser og både til eldrift. 
Ruter har i en årrække arbejdet med målet om ”Utslippsfri 2028”, hvor alle busser er enten el- eller 
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brintbusser med 0-emmission. 
 Tilgængelighed. Er et fokuspunkt, hvor Ruter arbejder på ”aldersvenlig transport”, som omfatter ud-

vikling og test af skræddersyede tjenester til grupper som har vanskelig ved at benytte den traditio-
nelle bus. Et område som minder om nogle af de tjenester Movia tilbyder i flextrafik. I tillæg hertil 
har Ruter et samarbejde med det norske handicapforbund om ”kollektiv trafik for alle”.

I tillæg til disse fokusområder har Ruter arbejdet meget med kunder og markedsføring gennem udvikling af 
enkle og kundevenlige apps og billetprodukter. Yderligere innovationstemaer omfatter førerløse busser, an-
dre mobilitetsformer knyttet til kollektiv transport og brug af kunstig intelligens til bedre besvarelse af kun-
despørgsmål.

Programmet for studieturen tænkes som en kombination af besøg hos Ruter med en præsentation af deres 
organisation og gennemgang af relevante udfordringer og projekter og besøg på konkrete projekter og hos 
relevante virksomheder i Oslo og omegn. Rammen foreslås at være: 

Dag1: Afgang Kastrup ca. kl. 8.00
Besøg hos Ruter
Besøg på konkret projekt 1
Middag

Overnatning i Oslo

Dag 2: Besøg på konkret projekt 2
Frokost
Besøg på konkret projekt 3
Afgang fra Oslo ca. kl. 17.00

Turen foreslås gennemført i maj/juni 2023.

Økonomi:

Movia afholder udgifterne forbundet med turen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen.
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12 Godkendelse af udpegninger af Movias medlemmer til bestyrelser i DOT I/S 
og Rejsekort- og Rejseplan A/S

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender følgende udpegning til bestyrelsen i DOT:

o Kommunikations- og kundedirektør Marlene Fris vælges til DOTs bestyrelse.

 Bestyrelsen godkender følgende nye udpegninger til bestyrelsen i Rejsekort & Rejseplan A/S:  

o Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen fortsætter i Rejsekort & Rejseplan A/S’ be-
styrelse med Eskil Thuesen som suppleant.

o Kommunikations- og kundedirektør Marlene Fris vælges til Rejsekort & Rejseplan A/S’ be-
styrelse med kommerciel chef Kim Gjedsted som suppleant.

o IT-chef Per Lindblad Johansen fortsætter i Rejsekort & Rejseplan A/S’ bestyrelse med se-
kretariatschef Kathrine Bach Pedersen som suppleant. 

Sagsfremstilling: 

Det følger af Movias vedtægt §23, stk. 11, at bestyrelsen blandt andet træffer beslutning om fuldmagt til at 
repræsentere Movia på generalforsamlinger i aktieselskaber. Herved forstås også udpegninger af bestyrel-
sesmedlemmer til aktieselskaberne.

DOT I/S

Marlene Friis foreslås at indtræde i DOTs bestyrelse. Det følger af DOTs vedtægter at Movia skal vælge et 
medlem af direktionen til bestyrelsen i DOT. Det bemærkes, at Marlene Fris er i gang med opgaven, fordi 
Movia i 2022 har rollen som formand for DOTs bestyrelse.  

DOT’s bestyrelse består herefter af kommunikations- og kundedirektør Marlene Fris, Movia, kommerciel di-
rektør Jens Visholm Uglebjerg DSB og direktør Rebekka Nymark, Metroselskabet

Rejsekort- og Rejseplan A/S

Det foreslås endvidere, at Movia gennemfører ændringer i de tre poster som medlem af bestyrelsen i Rej-
sekort- og Rejseplan A/S.

Det foreslås, at administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen fortsætter i bestyrelsen med Eskil Thuesen 
som suppleant.

Det foreslås, at IT-chef Per Lindblad Johansen fortsætter i bestyrelsen med sekretariatschef Kathrine Bach 
Pedersen som suppleant 

Det foreslås, at kommunikations- og kundedirektør Marlene Fris indtræder i bestyrelsen med kommerciel 
chef Kim Gjedsted som suppleant 

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen, vil ændringen vil blive søgt implementeret ved en ekstraordi-

Dokumentnummer
1423645 

Bestyrelsen

Mødedato:
19. september 2022
 

mailto:movia@moviatrafik.dk


Side 2 / 2

Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby – DK +45 36 13 14 00 movia@moviatrafik.dk   moviatrafik.dk

nær generalforsamling snarest.

Økonomi:

Ingen bemærkninger. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent. 

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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13 Orientering om udviklingen i Movias sygefravær og personaleomsætning

Indstilling

Det indstilles, 

 at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i Movias sygefravær og personaleomsætning til 
efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog i februar 2021 at opdatere Movias arbejde med CSR i form af en egentlig CSR-politik. 
CSR-politikken er Movias samfundsansvar, som bestyrelsen godkender i sammenhæng med årsrapport, 
senest godkendt i februar 2022. Movias samfundsansvar rummer på de indre linjer et ansvar for medar-
bejderne, og der er blandt andet fokus på sygefravær og personaleomsætning. 

Movia har oplevet en stigning i korttidssygefraværet. Årsagen vurderes at være genåbning af samfundet 
primo 2022 efter Covid-19, hvor den almindelige omgang blandt kolleger har fået sygdomsvira til at trives 
og spredes. Der oplevedes også en tendens til, at mange medarbejdere, der valgte at modtage 3. vacci-
nation for Covid-19 havde et korttidsfravær, som følge af bivirkningerne fra vaccinationen. Sygefraværet i 
første halvår 2022 er steget i sammenlignet med 2020 og 2021, men er fortsat under måltal for 2022 på 
3,6 pct.

Movia har som mange andre virksomheder oplevet et ”ophedet arbejdsmarked” i første halvår 2022, hvor 
det har været sværere at rekruttere, og nuværende medarbejdere har søgt til andre virksomheder. Dette 
afspejles i antal til- og fratrædelser i 1. halvår 2022. Dette har fordret en større indsats for rekruttering i 
2022.

Der gives her en halvårsstatus 2022 for sygefravær og personaleomsætning. 

Udviklingen i sygefraværet

Sygefraværet er i 1. halvår 2022 steget til 3,3 pct.

Primo 2022 genåbnede Movia fuldt ud som fysisk arbejdsplads efter lempelsen af Corona-restriktioner. 
Dette betød, at medarbejderne igen var fysisk sammen, som medførte, at influenza og andre kendte in-
fektionssygdomme igen havde mulighed for at spredes, og som medførte en stigning i korttidssygefravæ-
ret. Samtidig opleves det, at der var en del kort sygdomsfravær, som følge af bivirkninger efter 3. Corona-
vaccination. Sygefraværet 1. halvår 2022 på 3,3 pct. er dog fortsat under måltallet på 3,6 pct. At sygefra-
været fortsat har kunnet holdes under måltallet, tilskrives en hurtig indsats i forhold til nedbringelse af 
langtidssygefravær.

Den gennemsnitlige udvikling i sygefraværet, samt målsætningen herfor, er gengivet i figur 1 nedenfor. 
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Figur 1. Gennemsnitligt sygefravær 2018 – 1. halvår 2022 i forhold til målsætningen 
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* For 2022 er der alene data for 1. halvår 

Udviklingen i personaleomsætningen

Movia har – som andre virksomheder – oplevet et stramt arbejdsmarked i 1. halvår 2022. Medarbejdere er 
søgt andre til andre virksomheder med attraktive lønpakker, og det har til nogle specialiststillinger været 
vanskeligt at tiltrække kvalificerede ansøgere. Det har været nødvendigt at bruge ekstra ressourcer på re-
kruttering og branding af Movia. Movia har i rekrutteringen oplevet et lønpres på grund af konkurrencen 
om arbejdskraft, men er dog lykkedes med at tiltrække nye medarbejdere ud fra Movias værdier, grønne 
profil og attraktive arbejdsopgaver indenfor de afsatte lønrammer.

På trods heraf er den samlede personaleomsætning faldet en anelse fra 9,3 pct. I første halvår 2021 til 
9,0 pct. I 1. halvår 2022.

Som det fremgår af figur 2 og figur 3 har der særligt i årets fire første måneder været flere til- og fratrædel-
ser i sammenligning med de 2 seneste år.
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Figur 2. Tiltrædelser i 1. halvår 2020, 2021 og 2022 
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Figur 3: Fratrædelser i 1. halvår 2020, 2021 og 2022
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Movia gennemfører løbende analyser af fratrædelserne. En analyse viser blandt andet, at den gennem-
snitlige Movia-anciennitet for de fratrådte er fem år, og at over hver tredje af de adspurgte medarbejdere 
forklarer, at årsagen til fratrædelsen er ønsket om at søge nye udfordringer. Cirka hver femte forklarer fra-
trædelse med private årsager, fx flytning til anden geografi.
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Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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14 Orientering om markedet for reklamer på og i busser og Movias reklame-
regler

Indstilling

Det indstilles, 

 at bestyrelsen tager orientering om markedet for reklamer på og i busser og Movias reklameregler 
til efterretning.

Beslutning: 

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på mødet 25. februar 2022, at administrationen skulle drøfte reklamemarkedet med 
busoperatørerne med henblik på fastlæggelse af en fremtidig model for salg af reklamer på Movias busser. 
Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det er en væsentlig opgave, at Movia arbejder struktureret 
med værdien af reklamer på Movias busser, men at det ikke indebar, at Movia skal oprette og drive eget re-
klamebureau. 

Administrationen har drøftet spørgsmålet med operatørerne ved direktørmøde 17. maj 2022, hvor operatø-
rerne gav udtryk for, at de ikke ser et stort uudnyttet økonomisk potentiale i markedet for busreklamer. Der-
for forelægges ikke nye tiltag til beslutning.

Administrationen har holdt møde med DPT, som forud for mødet havde haft en dialog med operatørernes 
mediebureau om den løbende praktiske administration af reklamereglerne, herunder godkendelsesproce-
durer og Movias administration og fortolkning af reklamereglerne. På mødet tilkendegav administrationen, 
at der ikke fra Movias side var et aktuelt behov for at ændre i samarbejdet omkring reklamer. DPT kvittere-
de på operatørernes vegne på denne tilbagemelding. 

Det blev derudover aftalt, at der fremadrettet afholdes statusmøder på ledelsesniveau mellem Movia og re-
præsentanter for operatørerne, hvor konkrete reklamer og vurderinger kan evalueres. Formålet med status-
møderne er at få en fælles forståelse af, hvordan reklamereglerne i praksis udmøntes. Det første møde for-
ventes afholdt i 4. kvartal i år.

I forlængelse af bestyrelsens behandling af spørgsmålet om begrænsning af reklamer for pengespil på be-
styrelsesmøde 30. juni 2022, fremgår det nu af skatteministerens udmeldinger til pressen, at de politiske 
forhandlinger er gået i gang, og at disse som forventet omfatter muligheden for at begrænse spilreklamer, i 
et vist omfang. Der er således fra ministerens side bl.a. omtalt behov for at begrænse muligheden for at vi-
se reklamer i forbindelse med sportsbegivenheder i TV og begrænse muligheden for brug af kendte perso-
ner i forbindelse med spilreklamer. Skatteministeren har kvitteret for det brev, formanden på vegne af be-
styrelsen har sendt om begrænsning af reklamer for pengespil i det offentlige rum, og brevet er desuden 
sendt i kopi til skatteordførerne i Folketinget forud for forhandlingerne.
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Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen.
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15 Orientering om NOP-projektet - ny IT-platform til flextrafikken

Indstilling:

Det indstilles, 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia har sammen med trafikselskaberne Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab, truffet 
beslutning om at investere i en ny IT-platform til flextrafikken. Formålet er at erstatte den teknologisk foræl-
dede it-løsning som i dag anvendes med en ny, baseret på tidssvarende teknologi og brugerflader, og der-
ved understøtte, at trafikselskaberne også i fremtiden kan løfte forpligtelserne over for regioner, kommuner 
og borgere med en fortsat driftssikker og effektiv flextrafik.

Udviklingen af IT-platformen, navngivet: ”Ny optimeringsplatform” (NOP), sker i regi af FlexDanmark, der 
har stået for udbuddet af IT-platformen og er kontraktholder overfor leverandøren Netcompany. For det før-
ste skal udvikles et nyt grundsystem i NOP, den egentlige ”planlægningsmotor” i flextrafikken, der skal sikre 
optimal koordinering og samkørsel mellem alle ture i de forskellige kørselsordninger på tværs af kommuner 
og regioner i trafikselskaberne. For det andet skal der i NOP-projektet udvikles nye hjælpesystemer og bru-
gerflader, som skal anvendes til at tilgå og anvende den nye IT-platform hos både medarbejdere i Movia, 
og medarbejdere i kommuner og regioner. De kunder der bestiller ture online i flextrafik vil også skulle over-
gå til en ny selvbetjeningsløsning.

Det er aftalt med FlexDanmark og de øvrige trafikselskaber, at Movia skal være det første trafikselskab, 
hvor NOP implementeres og sættes i drift. Movias administration har derfor etableret en NOP-projektorga-
nisation, der skal styre og gennemføre implementeringen af den ny IT-platform. 

Movia følger i den forbindelse principperne i statens IT-projektmodel, og direktionen i Movia fungerer som 
styregruppe for NOP implementeringsprojektet for at sikre maksimal opmærksomhed på opgaven. Et cen-
tralt punkt i Statens IT-projektmodel er, at Statens IT-Råd løbende evaluerer indsatsen med henblik på at 
sikre, at der i statslige IT-projekter på ethvert stadie i projektet sker den korrekte ressourceallokering, ledel-
sesmæssige fokus, styring og samspil med modtagerorganisationerne. Bestyrelsen har tidligere godkendt 
at Movia kan organisere denne opgave i NOP implementeringsprojektet i form af et ”Review Board” med re-
ference til styregruppen, dvs. direktionen.

”NOP Review Board” er sammensat af fire medlemmer med ekspertviden om IT-projekter og implemente-
ring af IT-projekter, og deres opgave består i et indledende review for at få et generelt projektoverblik og 
indblik, samt at bidrage med generelle anbefalinger til projektet. Dette møde blev gennemført i april måned 
2022. Den efterfølgende opgave er at gennemføre periodiske reviews af projektet. Dels for at følge projek-
tets fremdrift, dels for at følge op på konkrete anbefalinger. Som udgangspunkt udføres et review halvårligt i 
projektets levetid, men ekstraordinære reviews kan planlægges i fald risikobilledet eller projektets faser tilsi-
ger det.
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Det har allerede vist sig meget værdifuldt at have ”Review Boardet” knyttet til NOP-implementeringsprojek-
tet i Movia. Administrationen blev på boardets første møde anbefalet at konkretisere og uddybe sit projekt-
grundlag for opgaven med at implementere NOP. Med det formål tydeligt at adskille Movias bidrag til Flex-
Danmarks arbejde og samarbejdet med de øvrige trafikselskaber i NOP-projektet, og få præciseret Movias 
implementeringsprojekt i forhold til at være i stand til at modtage NOP og sætte NOP i drift hos regionerne, i 
kommunerne og ud mod flextrafikoperatørerne. Hen over sommeren er der derfor udarbejdet et samlet 
NOP-implementering projektgrundlag, med afsæt i den skabelon der benyttes i statens IT-model, som ”Re-
view Boardet” har kommenteret på og er kommet med anbefalinger på baggrund af, på et møde 30. august 
2022.

Et centralt emne i implementeringen af NOP, er overgangen mellem den gamle og den nye IT-platform. I 
Movias område, vil det ske i tre faser ud mod kommuner og regioner:

Fase 1 Lolland Kommune

Fase 2 Lolland-, Guldborgsund- og Vor-
dingborg Kommune og Region 
Sjælland (Nykøbing Falster syge-
hus)

Fase 3 Øvrige kommuner, hele Region 
Sjælland og Region Hovedstaden 

De tre faser gør det muligt at køre driften på den nye og gamle IT-platform parallelt, og dermed kan syste-
met stå sin prøve trinvis op imod det gamle system, inden det implementeres til hele flextrafik driften. Det er 
planlagt at merudgiften til dobbeltdrift vil blive dækket solidarisk mellem hele Movias ejerkreds i fase 1 og 2, 
og det gamle system tages først ud af drift, når systemet er klar og godkendt til en fuld implementering. Det 
betyder også, at det i de områder der implementer NOP først, skal være muligt at rulle tilbage til den gamle 
IT-platform med kort varsel.

En succesfuld implementering i trin 1 og trin 2 kræver en tættere dialog og et godt samarbejde med de in-
volverede kommuner i de første to faser. Fra administrationens side, vil derfor blive inviteret til et opstarts-
møde i efteråret 2022 omkring fase 1 og 2, hvor Movias ledelse vil præsentere projektet og give en status 
på udviklingen af IT-platformen. På mødet vil opgaven med at implementere NOP i kommunerne blive ud-
dybet, med fokus på de kørselsopgaver Movia løser for kommunerne i flextrafikken. Dialogen med Region 
Sjælland og opstarten på Nykøbing Falster sygehus i fase 2, bliver håndteret i et sideløbende, separat 
spor, der kun omhandler de patientkørselsopgaver Movia udfører for regionen i flextrafikken.

Der er til bestyrelsens orientering vedlagt en uddybende orientering i bilag 15.1.

Åbent/lukket punkt:

Åbent. Bilag 15.1 er lukket af hensyn til FlexDanmarks og Netcompanys kontrakt.
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Kommunikation:

Ingen.

Bilag:

15.1 Fortrolig orientering om NOP (IT-system til Flextrafik). LUKKET BILAG
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