
Movia strategi



Indledning
Movias bestyrelse fastsætter rammerne for de prioriteringer, Movia som 
organisation skal orientere sig efter i den gældende periode. Prioriteringerne 
er beskrevet i Movias strategi. Movia er en serviceorganisation, der bistår 
kommuner og regioner med at løse opgaver inden for kollektiv transport for 
borgere og virksomheder. 

Movias hovedopgave er at sikre en effektiv drift af transportsystemer 
inden for bus, flextrafik og lokaltog. Det er vores ansvar at sikre en god 
kundeoplevelse for de ca. 180 mio. passagerer, som årligt rejser i Movias 
område på hele Sjælland.
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Movias bestyrelse prioriterer organisationens arbejde, og Movias 
strategi er udarbejdet ud fra prioriteringerne. Strategien understøtter 
de overordnede målsætninger, som Movia aftaler med kommuner og 
regioner i Movias fireårige mobilitetsplan.

Movia er en netværksorganisation, hvor størstedelen af alle opgaver 
bliver løst gennem samarbejde. Planlægning og bestilling af bus-, bane- 
og flextrafik bliver udført i samarbejde med kommuner og regioner, og 
den daglige drift i samarbejde med private operatører, vognmænd og 
Lokaltog. 

Kundeservice, trafikinformation samt billet- og bestillingssystemer 
bliver koordineret gennem fælles processer med de øvrige 
transportselskaber på Sjælland. 

Movias bestyrelse har det overordnede ansvar for, at Movia effektivt 
understøtter den daglige drift og udvikler den kollektive transport i 
et tæt, forpligtende samarbejde med kommuner, regioner og øvrige 
interessenter. 

Strategien udmønter sig i tre retninger:

Movia udvikler mobilitet 
overalt på Sjælland

Movia skaber 
sammenhæng for alle

Movia prioriterer 
bæredygtighed og innovation
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Movias tre strategiske retninger skal ses som et tværgående hele, der sikrer, 
at Movia som organisation er en effektiv og relevant samarbejdspartner for 
kommuner og regioner, 

Movia leverer bæredygtig mobilitet, 

der hænger sammen for alle.

Movia samarbejder for at kollektiv 
transport er et attraktivt 

mobiltetsvalg.

Vores mission Vores vision
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skaber færre passagerer i busserne uden 
for byerne et behov for nye, fleksible 
løsninger. Kort sagt leverer de store 
gule busser den bedste service på nogle 
områder, mens flextrafik leverer en 
bedre serviceløsning andre steder.

Kommuner og regioner efterspørger 
nye løsninger, der adskiller sig fra 
kerneprodukter som tog, bus og 
flextrafik. BRT (Bus Rapid Transit) er 
et godt eksempel på noget nyt. Det 
går under betegnelsen højklasset 
busprodukt og er kendetegnet ved en 
række af de fordele, som tog og letbane 
har med både trængselsfri kørsel og 
høj komfort. Et andet eksempel er 
fleksibel rutetrafik. Her søger man at 
kombinere fleksibiliteten i flextrafikken 
med forudsigeligheden af rutekørslen. 
Hertil kommer arbejdet med Mobility as 
a Service (MaaS) og samkørsel. Alle har 
de, med de rigtige lovgivningsmæssige 
rammer, potentiale til at styrke 
mobiliteten - også hvor der er langt 
mellem husene.

Retning 1

Movia udvikler 
mobilitet overalt 
på Sjælland
Movias område strækker sig fra tæt 
storby, med S-togs- og metrostationer 
og indgående trængsel, over købstæder 
med en enkelt station og lokal trængsel, 
til mindre bysamfund og landområder, 
hvor der er langt mellem husene - og 
ikke mindst busserne. 

Derfor er Movias strategi med til 
at sikre, at der bliver taget højde 
for dækningsområdets varierende 
behov gennem en sammenhængende 
planlægning på tværs af geografi og 
mobilitetsformer. 

I byområderne skaber udviklingen i 
biltrafikken et behov for at reducere 
trængslen gennem veltilrettelagte 
kollektive transportløsninger. Samtidig 
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være centralt for Movia med fokus på 
en fortsat styrket sammenhæng på 
tværs af transportformerne til gavn 
for kunderne. 

Det fælles arbejde vil i høj grad 
blive båret frem af den fortsatte 
digitalisering af den kollektive 
transport.

Movia er i kraft af sin rolle i 
Rejsekort & Rejseplan A/S i gang 
med at forberede næste generation 
af landsdækkende billet- og 
trafikinformationsservices. I den 
forbindelse skal der udvikles 
løsninger for de passagerer, der i dag 
har svært ved at bruge de digitale 
løsninger. Der skal derfor være høj 
tilgængelighed i et nyt rejsekort- 
og rejseplanprodukt, ligesom der 
skal udvikles effektive ikke-digitale 
løsninger. 

Retning 2

Movia skaber 
sammenhæng for 
alle

Kollektiv transport skal være 
tilgængelig for alle. Det handler 
i sin enkelhed om, at såvel 
transportmidler som billetsystemer 
og trafikinformation er tilgængelige 
for flest mulige og om at etablere 
særlige løsninger for grupper i 
samfundet, der ikke har mulighed for 
at bruge de fælles produkter. 

Ambitionen er, at både 
kundeinformation og billetsystemer 
skal være nemme at orientere sig 
i og anvende. Under Din Offentlige 
Transport (DOT) vil samarbejdet 
med DSB og Metroselskabet som i 
de foregående år også fremadrettet 
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evne til at omstille til en effektiv 
drift baseret på el fremfor diesel, 
hvor miljømæssig og økonomisk 
bæredygtighed kombineres. 
Erfaringerne med grøn omstilling 
sammen med markedet bliver også brugt 
i omstillingen af flextrafikken til elbiler 
og ved indkøb af batteritog til Lokaltog. 

Fremadrettet skal Movia også 
have et skarpere fokus på social 
bæredygtighed ved at trække 
brugernes ønsker og behov tættere ind i 
udviklingsprocesserne.

Grøn og social bæredygtighed har 
stor betydning i Movia. Ansvaret for 
at medvirke til et grønnere samfund 
og til ordentlige arbejdsvilkår for 
medarbejdere såvel i Movia som hos 
leverandører har høj prioritet. 

Retning 3

Movia prioriterer 
bæredygtighed og 
innovation
Movia sikrer, at den service vi leverer, 
er skræddersyet, innovativ og effektiv. 
I Movia har vi en lang tradition for at 
udbyde driftsopgaverne til private 
busoperatører og flextrafik-vognmænd, 
hvor leverandørerne konkurrerer om 
at levere de mest effektive løsninger. 
Movia sikrer, at udbudsprocesserne 
understøtter den effektive konkurrence, 
så leverandørerne bringer ny teknologi 
og opgaveløsning ind i projekterne. 

Introduktionen af elbusser er et 
godt eksempel. Udviklingen af 
batteriteknologi hos busproducenterne 
er gået hånd i hånd med operatørernes 
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