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01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 22. november 2021 
 

Dagsorden og meddelelser: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formandskabet  

3. Meddelelser fra direktionen  

Sager til beslutning:   

4. Godkendelse af mandat til ny strategi for Rejsekort & Rejseplan A/S. LUKKET PUNKT  

Sagen vedrører mandat til ny strategi for Rejsekort-Rejseplan, og behandles af forretnings-
hensyn på lukket dagsorden. 

5. Godkendelse af Estimat 2, 2021  

6. Godkendelse af kontrol af udledninger fra bussernes fyr  

7. Godkendelse af forlængelse af indsatsen for udvikling af kollektiv mobilitet uden for de større 
byer  

8. Godkendelse af forslag til program for konstituerende repræsentantskabsmøde i januar 2022  

Sager til orientering/drøftelse: 

9. Orientering om status for administrationen af Movias nye reklameregler  

10. Orientering om samkørselsgraden i flextrafik  

11. Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2021  

12. Orientering om Movias klima- og miljøindsats, 2. halvår 2021 

13. Orientering om status på udbud, efterår 2021 LUKKET PUNKT  
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Sagen vedrører status på Movias udbudsforretninger, og behandles af hensyn til oplysninger 
om aktuelle markedsforhold på lukket dagsorden. 

14. Evt. 
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05 Godkendelse af Estimat 2, 2021 
 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen godkender Estimat 2 for 2021 som gældende forventning til Movias regnskab 2021. 
 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Movia udarbejder årligt to økonomiestimater, som viser kommunernes og regionernes forventede be-
talinger til Movia samt tendenser i Movias økonomi, der kan få betydning for årets resultat. Forskel 
mellem årets løbende betalinger og årsresultatet for 2021 vil under normale omstændigheder blive 
efterreguleret primo 2023. For 2021 kan størstedelen af forskellen dog henføres til COVID-19 og til-
knyttede restriktioner, og er dermed omfattet af statskompensation for COVID-19 udgifter i 2021. 
Estimat 2 for 2021 (E2/2021) er derfor opdelt i almindelig efterregulering henholdsvis COVID-19 om-
kostninger. 

Estimaterne udtrykker således de gældende, officielle forventninger til Movias økonomi. Forventnin-
gerne har ændret sig i takt med epidemiens og restriktionernes udvikling, og udviklingen i COVID-
regningen følges desuden løbende, blandt andet i indmeldingerne til Transportministeriet vedrørende 
statskompensation. Den seneste indmelding til Transportministeriet fra 26. august 2021 viste, at Movia 
på daværende tidspunkt også forventede en COVID-regning på 509 mio. kr., svarende til en stigning 
på 15 mio. kr. eller 3 pct. i forhold til den forventede COVID-regning fra Estimat 1. Bestyrelsen er des-
uden løbende orienteret om nye udviklinger og forventninger til COVID-regningen i bestyrelsesoriente-
ringerne om håndteringen af COVID-19, som er udsendt af administrationen. De gældende forvent-
ninger er afspejlet i det aktuelle estimat. 

Oversigt 1, Udvikling i forventet COVID-regning, 2021  
Tidspunkt Samlet estimat (i mio. kr.) 
Estimat 1  494 
Indmelding TRM 2. kvartal, 26. august 509 
Estimat 2 509 

KL, Danske Regioner og regeringen har i de årlige økonomiaftaler om kommunernes og regionernes 
økonomi af henholdsvis 8. juni og 9. juni 2021 indgået aftale om at videreføre kompensationsmodellen 
for 2020 for de regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020. På baggrund heraf forudsættes det, 
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at der udbetales fuld statskompensation for COVID-19 relaterede meromkostninger og mindreindtæg-
ter i 2021.  

Estimat 2 beror på samme forudsætninger som Estimat 1, 2021 vedrørende COVID-19 statskompen-
sation, men Estimat 2 er opdateret med realiserede passagertal til og med september, og udgifterne til 
ekstra rengøring af busser og chaufførlokaler forudsættes nu at fortsætte i hele 2021 på baggrund af 
sundhedsmyndighedernes anbefaling. Der er forudsat, at der ikke i 2021 genindføres større generelle 
restriktioner, som vil påvirke den kollektive transport. 

I nedenstående tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

Overordnet udvikling i kommuner og regioners tilskudsbehov i 2021 
E2/2021 er i høj grad præget af den ekstraordinære situation med COVID-19 epidemien. Særligt har 
nedlukningerne som følge af epidemien konsekvenser for antallet af passagerer, men også udgiftssi-
den er påvirket, særligt via øgede udgifter til ekstra rengøring. Estimatets forudsætninger er samtidig 
som følge af COVID-19 markant mere usikre end ved et almindeligt økonomiestimat. 

I E2/2021 forventes tilskudsbehovet at være 543 mio. kr. højere end Budget 2021 uden COVID-19. 
Det skyldes primært lavere passagerindtægter samt merudgifter som følge af COVID-19. Hertil kom-
mer lidt højere prisindeks for løn mv. end forudsat i budgettet. Stigningen i tilskudsbehov er fordelt 
med en stigning på 549 mio. kr. på bus, bane og fællesudgifter, mens der forventes et fald i tilskuds-
behovet på 6 mio. kr. i flextrafikken.  

509 mio. kr. af det ekstra tilskudsbehov skyldes COVID-19. Den COVID-19 relaterede meromkostning 
er sammensat af færre passagerindtægter i bus og bane på 477 mio. kr. samt merudgifter på cirka 50 
mio. kr. til ekstra rengøring, ekstrakørsel som følge af kapacitetsbegrænsninger mv. I overensstem-
melse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 26. august 2021 indregnes udgifter til ekstra rengø-
ring af busser og chaufførlokaler for hele 2021. Dette øger udgifterne med 15 mio. kr. i forhold til 
E1/2021, hvor ekstra rengøring var forudsat udfaset i forbindelse med ophævelse af COVID-19-
restriktionerne i september.  

For flextrafik er indtægterne 2 mio. kr. lavere på grund af færre passagerer, mens udgifterne er 8 mio. 
kr. lavere på grund af lavere kørselsomfang. Udviklingen i flextrafik omfatter en stigning i udgifterne til 
flexrute på 13 mio. kr., som ikke er COVID-19 relateret. Samlet er der en COVID-19 relateret bespa-
relse på flextrafik på 19 mio. kr., som skal modregnes i den samlede opgørelse af statskompensatio-
nen.  

Både COVID-19 relaterede ændringer og øvrig udvikling ift. Budget 2021 er vist i tabel 1 nedenfor. 

 
Tabel 1. Udvikling B2021 – E2/2021 opdelt på COVID-19 relaterede og øvrige effekter. Mio. kr. 
  Samlet COVID-regning Øvrig udvikling udvikling B2021 u. COVID-E2/2021 

Indtægter bus og bane 477 0 477 
Udgifter bus og bane 50 22 72 
Indtægter flextrafik 2 0 2 
Udgifter flextrafik -21 13 -8 

Tilskudsbehov 509 34 543 

COVID-19 regningen forventes ved E2/2021 at være højere end forventningen i Budget 2021. I bud-
gettet var nedlukningen af landet i starten af året ikke indregnet, og de realiserede passagertal har 
derfor været væsentligt lavere end budgetteret. I bilag 1 vises den estimerede COVID-19 regning for-
delt på kommuner og regioner. 
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Nedenfor redegøres mere detaljeret for den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2021, 
herunder også omkring datagrundlag og usikkerheder. 

 

Tilskudsbehov bus, bane og fællesudgifter 

Tabel 2 viser Movias økonomioversigt opdelt på bus, bane, fællesudgifter og flextrafik. 
 
Tabel 2. Økonomioversigt, Mio. kr. 

  
Budget 2021 
uden COVID 

Budgetteret 
COVID-
regning 

E2/2021 inkl. 
COVID 

Forskel 
B2021 uden 

COVID - 
E2/2021 

med COVID 

heraf 
COVID-
regning 

Heraf 
øvrig 

udvikling 

        
Bus        
Indtægter -1.610 284 -1.174 436 436 0 
Operatørudgifter 3.088 40 3.149 61 39 22 
Andre driftsudgifter 193 15 202 9 9 0 

Bus i alt 1.671 339 2.177 506 484 22 

        
Lokalbane        
Indtægter -200 25 -159 41 41 0 
Udgifter til togdrift 514 0 521 6 1 6 
Andre driftsudgifter 11 0 11 0 0 0 
Anlæg 0 0 0 0 0 0 
Lokalbane i alt 325 25 372 47 41 6 

        
Fællesudgifter        
Andre driftsudgifter 320 1 318 -1 2 -3 
Pensioner 29 0 28 -1 0 -1 
Finansielle poster 16 0 14 -2 0 -2 

Fællesudgifter i alt 364 1 360 -4 2 -6 

        
Flextrafik        
Indtægter -53 2 -51 2 2 0 
Operatørudgifter 661 -7 654 -7 -19 13 
Andre driftsudgifter 85 -1 84 -1 -1 0 

Flextrafik i alt 693 -7 687 -6 -19 13 

              
Samlet tilskudsbehov 3.054 358 3.597 543 509 34 

Note: Estimat 2, 2021 er baseret på senest opdaterede forventninger til årets resultat, bl.a. er forskellen mellem 
estimat og Budget 2021 samt opgørelsen af nettoomkostninger omfattet af COVID-19 statskompensation konsoli-
deret siden Estimat 1, hvilket særligt påvirker operatørudgifterne i flextrafik.  
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Tilskudsbehov bus 
Det fremgår af tabel 2, at tilskudsbehovet til bus er 506 mio. kr. højere end forudsat i Budget 2021 
uden COVID-19. Heraf kan 484 mio. kr. henføres til COVID-19. Udgifterne er 70 mio. kr. højere, mens 
indtægterne er 436 mio. kr. lavere end budgetteret, idet der på grund af COVID-19 og den deraf lavere 
aktivitet i samfundet forventes 30 pct. færre passagerer i forhold til budget uden COVID-19.  

Prognosen for antallet af passagerer er vist i tabel 3 nedenfor og er baseret på officielle passagertæl-
linger til og med september. Udviklingen i resten af året er baseret på en antagelse om, at passagerne 
gradvist vil vende tilbage til den kollektive transport, og at passagertallet stabiliserer sig på 85 pct. set i 
forhold til en situation uden COVID-19. Prognosen er selvsagt forbundet med stor usikkerhed som 
følge af den ekstraordinære situation skabt af COVID-19 epidemien. Der er ikke indregnet effekt af 
Folketingets beslutning fra uge 45 om at COVID-19 er samfundskritisk sygdom, herunder de nye krav 
om coronapas i forbindelse med deltagelse i en række fritidsaktiviteter.   

Tabel 3. Udvikling i passagerindeks 2021  
Prognose Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
Bus 44 46 50 61 68 72 84 81 80 85 85 85  
Bane 43 49 52 72 78 82 87 86 94 95 95 95  
Vægtet gennemsnit 44 46 50 62 69 73 84 82 81 86 86 86  
Note: 1-3. kvartal er realiserede passagertal.  

Operatørudgifterne er 61 mio. kr. højere end i Budget 2021 uden COVID-19. Heraf kan 21 mio. kr. 
svarende til 0,7 pct. tilskrives højere prisindeks end budgetteret - særligt højere lønindeks samt stig-
ninger på el- og dieselindeks, idet stigningerne i rente og energipriser i høj grad allerede var indregnet 
i budgettet. Kommuner og regioners trafikbestillinger og justerede køreplaner giver 8.000 færre timer 
svarende til 0,2 pct., hvilket reducerer udgifterne med 4 mio. kr. Hertil kommer en række mindre fakto-
rer, fx ændring i udgifter til bod/bonus mv., som øger udgifterne 5 mio. kr., hvilket i alt giver en ændring 
i operatørudgifter på 22 mio. kr.  

Hertil er øgede udgifter på 39 mio. kr. til ekstra rengøring af busserne og ekstrakørsel som følge af 
kapacitetsbegrænsninger på grund af COVID-19 (jf. tabel 2). Udgifterne til ekstra rengøring af busser-
ne er på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger forudsat at fortsætte hele 2021.  

COVID-19 relaterede nettoudgifter under andre driftsudgifter for bus udgør 9 mio. kr. til ekstra rengø-
ring af chaufførlokaler og crowd control. Udgifterne er 7 mio. kr. lavere end i den budgetterede COVID-
regning, hvilket hovedsageligt skyldes lavere udgifter til crowd control end budgetteret. 

Tilskudsbehov bane 
I E2/2021 forventes tilskudsbehovet til banerne at stige med 47 mio. kr., svarende til 15 pct. i forhold til 
Budget 2021 uden COVID-19. Primært falder indtægterne med 41 mio. kr. på baggrund af to forskelli-
ge modsatrettede udviklinger: På den ene side giver nedgangen i antallet af passagerer et indtægts-
tab på 45 mio. kr. På den anden side ses samtidig en lille stigning i indtægt pr. passager, hvilket giver 
en gevinst på 4 mio. kr. Indtægten pr. passager stiger som følge af den gennemsnitlige rejse er blevet 
lidt længere. Indtægtsdifferencen skyldes COVID-19 epidemien og deraf tilknyttede restriktioner og 
foranstaltninger. Sammenlignet med den budgetterede COVID-19-regning ses en stigning i den esti-
merede COVID-19-regning på 16 mio. kr. 

Udgifterne er 6 mio. kr. over niveauet i Budget 2021, heraf udgør udgifter til værnemidler 0,5 mio. kr. 
Udgiftsstigningen er primært et resultat af udviklingen i de prisindeks, som Lokaltogs udgifter justeres 
efter, og indeksudviklingen betyder en stigning på 7 mio. kr. Der er generelt stigninger, men særligt en 
stigning i lønindekset trækker udgifterne op. Den realiserede udvikling i brændstofindeks henover 
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2021 var i høj grad forventet, og en stigning i brændstof var dermed medregnet i Budget 2021. Modsat 
reduceres forventningen til kørte tog-kilometer, hvilket bidrager med en besparelse på cirka 1 mio. kr. 

Tilskudsbehov fællesudgifter  
Der er en nedjustering på 1 mio. kr. på ’Andre driftsudgifter’. Dette skyldes en omdisponering på 2,9 
mio. kr. til ’indtægter’, jf. bestyrelsens beslutning 15. april 2021 om winback initiativer i regi af DOT. 
Modsat er der forventede COVID-19 udgifter til markedsføring og rengøringsmåleudstyr på cirka 2 
mio. kr., som forventes dækket af statskompensation.  

Forventede udgifter til tjenestemandspensioner nedskrives med 1 mio. kr. på baggrund af lavere reali-
serede udgifter i 2021.  

Finansielle poster forventes 2 mio. kr. under budget som følge af ændret tilbagebetaling af lån fra Rej-
sekort og Rejseplan A/S.  

Tilskudsbehov flextrafik 
Der estimeres i 2021 en besparelse i flextrafikken på 19 mio. kr., som forventeligt skal fratrækkes i den 
statskompensation, der udbetales til Movia til dækning af merudgifter og mindreindtægter sfa. COVID-
19. Dette bliver således en udgift, som kommuner og regioner ekstraordinært skal betale til Movia, da 
udgiften ikke er indeholdt i de månedlige opkrævninger.  

Opkrævningen af kommunerne til at dække den negative statskompensation vil ske ved efterregule-
ringen af Regnskab 2021 i januar 2023. For at give kommuner og regioner mulighed for at lave en 
regnskabsmæssig hensættelse til udgiften i 2021, vil administrationen i december 2021 udarbejde et 
opdateret skøn over udgiften pr. flextrafikordning pr. kommune. Den estimerede negative statskom-
pensation i Estimat 2, 2021 er vist i kolonnen ”COVID-regning flextrafik” i bilag 1 med negative beløb. 
Kommuner med positive beløb forventes at modtage statskompensation svarende til dette. 

Passagerne er godt på vej tilbage til flextrafikken. Kørsel i flexhandicap ligger i juni-september på et 
niveau, der er højere end før COVID-19. I september var index for flexhandicap på 110, og det forven-
tes at fortsætte året ud. De øvrige flextrafikordninger flextur, flexkommune og flexpatient forventes ikke 
i indeværende år at nå op på samme niveau som før COVID-19. For de tre ordninger forventes index 
på henholdsvis 90, 90 og 95. 

Passagertallet i flextur er påvirket af, at det frem til september ikke har været muligt at betale kontant i 
bilerne. Fra 1. september 2021 er det igen muligt at betale med kontanter i bilerne, hvilket har givet en 
markant stigning i flexture.  

Den realiserede og forventede gennemsnitlige passagerudvikling i flextrafik variabel er vist i tabel 4.  

Tabel 4. Udvikling i flextrafik passagerindeks 2021 
Prognose Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Flextrafik variabel 50 59 75 77 85 95 76 93 100 105 105 105 

Note: Januar-september er realiserede passagertal. Oktober-december er prognose. Flexrute er ikke vist i tabel-
len. Kontrakterne i flexrute afregnes efter aftalte passagertal, hvilket betyder, at passagertallet i flexrute forventes 
at ligge på indeks 100 i hele 2021.  

Den estimerede reduktion i tilskudsbehov er samlet set 6 mio. kr., svarende til 0,9 pct. under Budget 
2021 uden COVID-19, men med variation i de forskellige ordninger, jf. tabel 5. Der er således bespa-
relser i flextrafik variabel på 23 mio. kr., der modregnes i COVID-kompensationen, og der er merudgif-
ter i flexrute på 17 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. er COVID-19 relaterede ekstraudgifter omfattet af 
statskompensation. 
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Tabel 5. Økonomioversigt flextrafik pr. ordning, Mio. kr. 

  

B2021 
uden  

COVID 

B2021 
COVID-
regning 

E2/2021 
med  

COVID 

Forskel B2021 uden 
COVID - E2/2021 

med COVID 

heraf  
COVID-
regning 

Heraf øvrig 
udvikling 

Flexhandicap 139 5 141 2 2 0 
Flextur 59 -6 48 -11 -11 0 
Plustur 2 0 2 0 0 0 
Flexkommunal 71 -5 61 -10 -10 0 
Flexpatient 185 -2 180 -4 -4 0 

Flexvariabel i alt 455 -7 432 -23 -23 0 

Flexrute 238 0 255 17 4 13 
Flextrafik i alt 693 -7 687 -6 -19 13 

 

Der er i 2021 færre passagerer i flextrafikken end før COVID-19, hvilket reducerer muligheden for 
koordinering af kørslerne og medfører, at flere kørsler udføres som solo-kørsler. Desuden er antallet 
af chauffører til flexbiler reduceret under COVID-19, hvilket betyder, at driften ikke kan optimeres i 
samme grad som tidligere. De højere udgifter pr. passager rammer alle ordninger under flexvariabel. 

Om der for den enkelte ordning samlet forventes højere eller lavere tilskudsbehov afhænger af for-
ventningerne til antallet af passagerer. I ordningerne flextur, flexkommune og flexpatient er faldet i 
antal passagerer større end udgiftsstigningen. Det er ikke tilfældet i flexhandicap, hvor der forventes 
3,6 pct. højere udgiftsniveau end før COVID-19. 

Plustur er en ny ordning i vækst, hvorfor ordningen ikke kan sammenlignes med situationen før CO-
VID-19. I absolutte tal vægter plustur ikke væsentligt. 

Flexrute er kørsel til specialskoler og institutioner. Kontrakterne under flexrute er faste kontrakter af 
hensyn til forsyningssikkerheden, og det vil kræve en længere periode at nedlukke og genstarte kon-
trakter, hvilket ikke er foreneligt med hensynet til kunne starte kørsel igen med kort varsel. Udgifter til 
flexrute forventes 17 mio. kr. over det budgetterede baseret på et realiseret højere omkostningsni-
veau. Heraf skyldes 4 mio. kr. udgifter til ekstra kapacitet, som kompenseres som følge af COVID-19. 

Likviditet  
Movias likviditet har ændret sig markant under COVID-19 epidemien, og særligt reduktionen i indtæg-
ter udfordrer likviditeten. Movias kassekredit er i 2020 og 2021 øget fra 100 mio. kr. til det maksimale 
niveau på 330 mio. kr., jf. lånebekendtgørelse for regioner § 8 stk. 2, for at kunne håndtere presset på 
likviditeten. Den nuværende aftale om forhøjet kassekredit udløber 1. april 2022. Med de nuværende 
aftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner af 8. og 9. juni 2021 samt den forhøjede kassekre-
dit forventer Movia at kunne håndtere de likviditetsmæssige udfordringer i 2021. 

Movia har primo oktober fået udbetalt 326,5 mio. kr. i statskompensation svarende til COVID-19-
regningen for januar til april 2021. 

 

 

 



Side 7 / 8 

Trafikselskabet Movia 

 

Usikkerheder i E2/2021 
På grund af den ekstraordinære COVID-19 situation er estimatet præget af markant højere grad af 
usikkerhed end sædvanligt. Særligt er prognosen for antal af passagerer og dermed indtægtsniveauet 
forbundet med stor usikkerhed som følge af den ekstraordinære situation.  

Økonomiske konsekvenser: 
Som beskrevet i ovenstående sagsfremstilling. 
 

Åbent/lukket punkt: 
Åbent punkt. 
 

Figur 2: Realiseret likviditet pr. ultimo september 

 

Tekstboks 1: Data og antagelser til E2/2021 

Indtægter bus og bane: Indtægterne er baseret på en opdateret prognose, hvor der er taget højde 
for de væsentligt reducerede passagertal på grund af COVID-19. 

Udgifter bus og bane: De prisindeks, der regulerer betalingerne til operatørerne, er i E2/2021 base-
ret på seneste offentliggjorte prognose fra Nationalbanken af 22. september 2021, KL’s beregnede 
pris- og lønudvikling og den realiserede udvikling. 

Det forventede antal køreplantimer pr. linje er baseret på køreplanerne for 2021.  

Flextrafik: Den forventede udvikling i passagertal og omkostninger er baseret på realiserede pas-
sagertal og omkostninger til og med august 2021 tillagt et estimat for resten af året.    
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Kommunikation: 
E2/2021 offentliggøres på Movias hjemmeside, hvor kommuner og regioner også kan finde kommune-
/regionsspecifikke opgørelser af estimatet.  
 

Bilag:  

05.1 COVID-regning estimat 2 2021 fordelt på kommuner og regioner 
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05.1 COVID-regning estimat 2 2021 fordelt på kommuner og regioner 

KL, Danske Regioner og regeringen har indgået aftale om at videreføre kompensationsmodellen fra 
2020 med statskompensation til de regionale trafikselskaber for COVID-19-relaterede omkostninger 
også i 2021. Som en del af kompensationsaftalen mellem KL, DR og staten skal kommuner og regio-
ner samtidig modregnes for mindreforbrug / besparelser i flextrafikken. 

I nedenstående er den estimerede COVID-regning i 2021 opdelt på bus, bane og fællesudgifter hen-
holdsvis flextrafik samt fordelt på kommuner og regioner. Et negativt tal betyder, at der forventes en 
besparelse, som modregnes i COVID-19 kompensationen. Den samlede COVID-regning er dermed 
udtryk for netto meromkostningerne som følge af COVID, som forventes dækket af statskompensatio-
nen udbetalt til Movia. 

  
COVID-regning Bus, bane og 

fællesudgifter (mio. kr.) 
COVID-regning  

flextrafik (mio. kr.) 
COVID-regning  

samlet (mio. kr.) 

København 126 -2 124 
Frederiksberg 18 0 19 
Albertslund 3 -1 3 
Ballerup 4 -1 3 
Brøndby 3 0 3 
Dragør 2 0 1 
Gentofte 12 0 12 
Gladsaxe 12 0 11 
Glostrup 3 0 3 
Herlev 5 0 5 
Hvidovre 8 0 8 
Høje-Taastrup 6 -1 5 
Ishøj 2 0 2 
Egedal 3 0 3 
Lyngby-Taarbæk 9 0 9 
Rødovre 7 0 7 
Rudersdal 7 0 7 
Tårnby 7 0 7 
Vallensbæk 1 0 1 
Furesø 3 0 3 
Allerød 3 0 3 
Fredensborg 4 0 4 
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Frederikssund 3 -1 2 
Halsnæs 1 -1 0 
Gribskov 3 -1 2 
Helsingør 8 1 9 
Hillerød 7 0 7 
Hørsholm 3 0 3 
Lejre 2 -1 2 
Greve 2 1 3 
Køge 10 -1 9 
Roskilde 10 -1 9 
Solrød 1 0 1 
Stevns 1 0 1 
Kalundborg 3 -1 2 
Sorø 1 -1 1 
Odsherred 1 1 2 
Næstved 10 1 10 
Slagelse 4 -1 4 
Faxe 1 0 1 
Holbæk 5 -1 4 
Ringsted 3 0 3 
Lolland 3 -2 1 
Vordingborg 3 -1 2 
Guldborgsund 4 -1 3 
Region Hovedstaden 135 -2 133 
Region Sjælland 54 -2 52 

COVID-regning i alt 527 -19 509 
Note: Beløb under +/- 0,5 mio. kr. er afrundet til 0 
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06 Kontrol af udledninger fra bussernes fyr 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at: 

• Der i nye udbud af almindelig rutekørsel stilles krav om årlig kontrol af fyr i bussen i henhold til 
miljøsynsmanualen for kontrolmåling af fyr. 

• Administrationen indgår frivillige aftaler med operatørerne om kontrol af fyr i eksisterende kontrak-
ter. 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Den danske virksomhed Christonik rettede i foråret 2020 henvendelse til administration og nogle 
kommuner vedrørende mangelfuldt vedligehold og ufuldstændig forbrænding i de fyr, der findes i bus-
serne, som sikrer varmen i vinterhalvåret. Christonik havde gennem sit samarbejde med operatørerne 
om installation, service og vedligehold af fyr erfaret, at operatørerne ikke i tilstrækkelig grad vedlige-
holdte og indregulerede bussernes fyr efter fyrleverandørens anvisninger. Fyr anvendes i alle nye 
busser, både dieselbusser, gasbusser og elbusser, idet overskudsvarmen fra bussens motor ikke er 
tilstrækkelig til opvarmning af bussens kabine. 

Movia bad på den baggrund Teknologisk Institut (TI) om i første kvartal 2021 at gennemføre et måle-
program af forbrænding og emission fra dieselfyret i 64 rutebusser i samarbejde med Movias operatø-
rer. TI målte fyrenes forbrænding (O2 og temperatur) og udledninger (CO, CO2, partikler, NOx og sod). 
Fyrene blev målt på operatørens anlæg under forhold, hvor den almindelige drift blev simuleret. Fyre-
nes indstillinger blev ikke justeret forud for undersøgelsen. 

Målingerne viste stor forskel mellem de målte dieselfyrs udledning af kulilte (CO) og partikler, hvor 
emissionsniveauet for nogle fyr var betydeligt højere, end hvad der kan forventes af et korrekt indstillet 
og velvedligeholdt fyr. TI konkluderede, at ”Det samlede indtryk er, at en stor del af fyrene skal ser-
viceres. De trænger til rensning og justering og nogle af dem kræver sandsynligvis udskiftning af dyse 
eller andre komponenter i brændstoftilførslen.” Videre vurderede TI, at ”Nogle operatører kunne have 
gavn af uddannelse af deres mekanikere i, hvordan man servicerer fyrene og sørger for, at de funge-
rer optimalt.” 

Movia har bedt TI om at udarbejde en metode til gennemførelse af miljøsyn af bussernes fyr. I forbin-
delse med gennemførelse af måleprogrammet blev den foreslåede metodik anvendt i ti af de gennem-
førte tests. Miljøsynsmetodikken anvender en række parametre, som er gode indikatorer for, at fyret er 
indstillet korrekt, og at det er velvedligeholdt. Kontrolmålinger kan gennemføres med det udstyr, som 
operatøren i forvejen har. Det gør det muligt for operatørerne selv at kontrollere, om fyrets ydelse lig-
ger inden for de grænseværdier, som TI har fastsat for et velfungerende fyr. 
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Administrationen har på vegne af Trafikselskaberne i Danmark i sommeren 2021 gennemført en bran-
chehøring af TI’s udkast til metode for kontrol af fyr, der kan indgå i en ny udgave af miljøsynsmanua-
len. Høringen gav anledning til et samlet høringssvar på vegne af operatørerne fra Dansk Person-
transport og yderligere tre høringssvar fra operatører. På baggrund af høringssvarene har administra-
tionen i samarbejde med TI tilpasset miljøsynsmanualen således, at grænseværdier blev justeret og 
således, at operatørerne gives mulighed for at gennemføre egenkontrol af bussens fyr.  

Administrationen foreslår på den baggrund, at der fra og med næste udbud A21 stilles krav om, at 
operatøren forestår gennemførelse af årlige syn af alle bussers fyr. Operatøren har valgfrihed i forhold 
til at gennemføre egenkontrol eller at lade et uvildigt målefirma gennemføre kontrolmålingerne. Egen-
kontrol skal suppleres af dokumentation for anvendt serviceprogram og gennemførelse af service af 
bussens fyr. Administrationen gennemfører herudover stikprøvekontrol af emissioner fra bussernes 
fyr. Bussens fyr skal overholde de grænseværdier, som TI har opstillet.  

Kravene til bussers fyr er også relevant for emissionsfri busser, da de fleste emissionsfri busser benyt-
ter et dieselfyr til kabineopvarmning. Det er et krav for emissionsfri busser, at operatøren skal anvende 
et fossilfrit brændstof i fyret.  

Den videre proces er: 

1. Efteråret 2021: Kontrolmåling af bussernes fyr i henhold til miljøsynsmanualen indgår i udbud af 
Movias miljøsyn. 

2. Vinter 2021-22: Administrationen søger at indgå aftale med operatører om frivillige miljøsyn af fyr i 
eksisterende kontrakter. 

3. 2022: Krav til årlig kontrol af fyr i henhold til miljøsynsmanual i udbud A21. 
 
Movias miljøsynsmanualer er blevet forbedret væsentligt over de seneste år med fokus på støjmålin-
ger og nu senest måling af bussernes fyr. Det forventes fremdeles ikke behov for væsentlige nyska-
belser i miljøsynsmanualerne og opdateringer heraf vil derfor indgå som orienteringspunkt i forbindel-
se med den halvårlige miljøstatus til bestyrelsen.  

Økonomi: 

Finansieringen af TI’s måleprogram og udarbejdelse af miljøsynsmanualen er gennemført med midler 
fra Movias ELENA-projektet, der gennem den Europæiske Investeringsbank er støttet under EU’s 
Horizon 2020-program. 

Movia afholder omkostningerne til gennemførelse af ekstraordinær stikprøvekontrol af bussernes fyr i 
forbindelse med tilsyn. Antallet stikprøver vil være større for eksisterende kontrakter og meget be-
grænset for nye kontrakter, da årlig operatørorganiseret kontrol af alle busser jo vil være obligatorisk. 
Administrationen estimerer omkostning til gennemførelse af stikprøvekontrol i eksisterende kontrakter i 
perioden 2022-25 til cirka 150.000 kr. pr. år der afholdes inden for Movias kendte økonomiske ram-
mer. 

Administrationen vurderer, at et krav om kontrol af udledning fra fyr i nye kontrakter ved fuld indfasning 
af hele busflåden, vil være i størrelsesorden 1 mio. kr. pr. år. Det forventes dog, at der vil være en 
positiv effekt på brændstofforbruget, når bussens fyr er velvedligeholdt. TI’s målinger viser en forskel 
på brændstofforbrug for de bedst vedligeholdte og det dårligst vedligeholdte fyr på cirka 25 pct., hvil-
ket ved et gennemsnitligt forbrug svarer til en merpris, ved anvendelse af HVO-biodiesel, på op til 1,3 
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kr. pr. køreplanstime. Administrationen vurderer på baggrund af TI’s målinger af maksimal og gen-
nemsnitlige virkningsgrad, at operatørerne kan opnå en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. pr. år ved at 
sørge for at fyret er velvedligeholdt og korrekt indstillet. De samlede omkostninger til kontrol af fyr 
modsvares dermed af brændstofbesparelsen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt.  

 

Kommunikation: 

Den nye praksis for miljøsyn af fyr er kommunikeret til markedet i forbindelse med den igangværende 
markedsdialog omkring udbuddet A21.  

Kommuner og regioner orienteres om krav til miljøsyn af bussernes fyr umiddelbart efter bestyrelses-
behandlingen, hvor den nye miljøsynsmanual desuden vil blive gjort tilgængelig via Movias hjemme-
side. 

 

Bilag: 

Ingen.  
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07 Forlængelse af indsatsen for udvikling af kollektiv mobilitet uden for de større byer  

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• Godkender forlængelse af indsatsen om kollektiv mobilitet uden for de større byer til primo 2023.  
• Tager orientering om status på indsatsen til efterretning. 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen igangsatte i 2018 et arbejde med at fremme kollektiv mobilitet overalt på Sjælland, der 
skal bidrage til styrket teknisk bistand og rådgivning om mobilitetsløsninger uden for de større byer, 
samt styrke rådgivningen omkring BRT.  

Bestyrelsen afsatte 5 mio. kr. fra omstillingspuljen til arbejdet, fordelt med 4 mio. kr. til indsatsen ved-
rørende BRT og 1 mio. kr. til mobilitetsindsatsen i områder uden for de større byer. Efterfølgende til-
førte Region Sjælland 4 mio. kr. til indsatsen vedrørende kollektiv mobilitet uden for de større byer, 
samt 1 mio. kr. til forbedringer af stoppesteder langs Linje 234, som august 2020 blev opgraderet til R-
net-standard. Yderligere har Region Hovedstaden øremærket 1 mio. kr. til indsatsen med særligt fokus 
på samkørsels- og deletjenester. Endelig har også en række kommuner afsat midler til de konkrete 
projekter i indsatsen.  

 
Formålet med mobilitetsindsatsen uden for de større byer er at teste og udrulle kendte mobilitetsløs-
ninger, samt udvikle nye i tæt samarbejde mellem kommuner, regioner og lokale aktører, hvilket i høj 
grad er blevet besværliggjort af COVID-19 og de deraf følgende nedlukninger. Derfor er stort set alle 
igangværende demonstrationsprojekter forsinkede, både i forhold til gennemførelse, rekruttering af 
samarbejdspartnere og forsøgspersoner, evaluering og videns- og erfaringsopsamling, hvilket taler for 
en forlængelse af programmet.   
    
Endvidere resterer der fortsat midler, svarende til 0,9 mio. kr., i indsatsen til gennemførelse af demon-
strationsprojekter, hvor Movias administration lige nu er i dialog med kommuner om mulige projekter 
indenfor de aftalte temaer samkørsel, ungeliv og gode skiftesteder. Der forventes at komme ansøg-
ninger fra kommunerne til godkendelse af indsatsens administrative evalueringsudvalg i løbet af no-
vember.    
 
For at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af og opfølgning på såvel de igangværende som de 
nye demonstrationsprojekter og den tilhørende kommunikationsindsats, effektvurdering og videns- og 
erfaringsindsamling indstiller administrationen derfor, at Movias andel af indsatsen forlænges til primo 
2023. Region Sjælland har besluttet at forlænge deres involvering i indsatsen til og med 2022, og der 
er dialog med Region Hovedstaden om en tilsvarende forlængelse. En forlængelse af indsatsen vil 
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give Movia ordentlig mulighed for at forankre og videreføre viden, erfaringer og konkrete løsninger i 
det videre arbejde med den kollektive mobilitet i områder uden for de større byer i samarbejde med 
kommuner og regioner. Det bemærkes, at bestyrelsen i juni 2020 besluttede at forlænge indsatsen 
frem til medio 2022.  
 
Det foreslås således nu at administrationens forslag til konkrete mobilitetsløsninger sammen med 
anbefalinger for det videre arbejde med kollektiv mobilitet uden for de større byer forelægges bestyrel-
sen i første kvartal af 2023.  
  
Status på igangværende projekter, herunder pilotforsøg med fleksibel offentlig transportservices 
 
På nuværende tidspunkt har indsatsen mere end ti demonstrationsprojekter fordelt på fire temaer med 
hver deres konkrete formål: 
 

• De tomme bilsæder (særligt samkørsel)  
Hver morgen kører der mere end 2 mio. tomme bilsæder rundt på Sjælland, og udgør en af de 
største uudnyttede mobilitetsressourcer i transportsystemet. Formålet med temaet er at un-
dersøge mulighederne for, at regioner, kommuner og Movia i fællesskab kan udvikle forret-
ningsmodeller for samkørsel, der understøtter den kollektive transport. Det indebærer blandt 
andet udvikling af samarbejds- og finansieringsmodeller, fysiske og digitale mødesteder for 
samkørsel samt adfærds- og tryghedsfremmende tiltag. Forretningsmodellerne skal således 
gøre regionale samarbejder om samkørsel operationelle og bidrage til, at samkørsel i sam-
menspil med kollektiv transport bliver et attraktivt tilbud for borgerne       

 
• De gode skiftesteder  

Stationer, stoppesteder og knudepunkter sikrer opkoblingen til den kollektiv transport og er 
udslagsgivende for passagernes indtryk af den samlede rejse. Det er både spørgsmål om ser-
viceniveauet ved skiftestederne, adgangsforhold for cyklende og gående, sammenhæng til 
andre private og kollektive transporttilbud samt sociale og funktionelle tilbud, der efterspørges 
ved skiftestederne. Formålet med temaet er udvikle koncepter for de gode skiftesteder, som 
kan udbredes på tværs af de forskellige geografier, typer af skiftesteder og som sikrer god op-
kobling til eksisterende buslinjer, flex- og plustur, samkørsel samt cykel og gang. Her spiller 
opsætning af og erfaringer med knudepunktskiltet, som markerer skiftet mellem kollektiv 
transport og samkørsel, flex- og plustur, også en rolle.     
 

• Fleksible (flex og borgerdrevne) løsninger  
Flere af områderne uden for de større byer er udfordret af en negativ spiral med stigende bil-
ejerskab og færre kunder i den kollektive transport, som medfører dårligere driftsøkonomi på 
buslinjerne, færre afgange og en større afhængighed af privatbilisme. Formålet med temaet er 
at teste fleksible first og last mile-løsninger, såsom fri cykelmedtagning i busser eller plustur 
om natten, der styrker tilgængeligheden til og dækningsgraden af den eksisterende kollektive 
transport. Målet er dermed at udvikle mobilitetsløsninger, der bidrager til et mere sammen-
hængende og fleksibelt kollektivt transporttilbud – også uden for de større byer.     

 
• Ungeliv   

Et velfungerende kollektivt transporttilbud er af stor betydning for de unges valg af uddannelse 
og selve uddannelsesgennemførelsen. Dette tema har til formål at udvikle strategiske samar-



Side 3 / 4 

Trafikselskabet Movia 

bejder mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og Movia med henblik på at for-
bedre og justere den kollektive transport til og fra uddannelsesstederne. Samarbejdet har fo-
kus på information (både til de studerende og uddannelsesinstitutioner), analyser af de unges 
transportvaner samt udvikling af fælles projekter mellem samarbejdet partnere, såsom flytning 
af stoppestedet ved Frederikssund Campus.  

 
I bilag vises de forskellige demonstrationsprojekter i de fire temaer med deltagende kommuner.  
 
Fælles for de fleste af demonstrationsprojekterne inden for de fire valgte temaer er, at det første halvår 
i 2022 anvendes til gennemførelse og evaluering af de igangværende demonstrationsprojekter. Andet 
halvår anvendes på at støtte kommunerne i eventuelle forankringsprocesser omkring de gennemførte 
demonstrationsprojekter, udvikling af koncepter samt gennemførelse og evaluering af de demonstrati-
onsprojekter, som på nuværende tidspunkt er under udvikling.  
 
I relation til arbejdet med at styrke den kollektive transport uden for de større byer arbejder Movia på 
at styrke det kollektive tilbud for særligt pendlere og studerende, som et supplement til det eksisteren-
de tilbud med plustur/flextur og rutebus. I den forbindelse godkendte bestyrelsen på bestyrelsesmødet 
10. december 2020 godkendte at afsætte 500.000 kr. til gennemførelse af en forundersøgelse forud 
for et egentligt pilotforsøg med fleksibel offentlig transportservices. Målet med fleksibel offentlig trans-
portservice er at udvikle en fleksibel service fra stoppested til stoppested, der kan bruges af pendlere 
og studerende uden for de større byer, som kan give borgerne større fleksibilitet, kortere rejsetid, bed-
re mulig for at komme afsted, når man har brug for det, og god sammenhæng til det strategiske net.  
 
I forundersøgelsen har Movia gennemført simuleringer på baggrund af data fra Movias almindelige 
busdrift og fra flextrafikken. Det forventes, at der kan gives en status herfor i december. Formålet har 
været at afprøve, om de involverede software-leverandører kunne levere en service, som er interes-
sant, både i forhold til serviceniveau og effektivitet. 
 
Administrationen har tidligere været i dialog med Transportministeriet om et storskala-forsøg til frem-
me af mobilitet i yderområderne. 
 
Ideen om et storskala-forsøg indgår også i Regeringens udspil til infrastrukturplanen Danmark Fremad 
(2021): ”Regeringen vil sammen med trafikselskaberne se på muligheden for at igangsætte storskala-
projekter til fremme af mobilitet i yderområderne. Indsatsen blev ikke en del af den endelige aftale om 
infrastrukturplanen, men det fremgår forsat af planen, at regeringen i efteråret 2021 vil invitere til politi-
ske drøftelser af de initiativer fra udspillet, som ikke blev medtaget i den endelige infrastrukturplan.   
 

Økonomi: 

Ingen.  

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent.  
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Kommunikation: 

Kommunikationsindsatsen omkring de specifikke projekter løftes i samarbejde med de to regioner og 
de deltagende kommuner.  

 

Bilag: 

07.1 Bilag vedrørende forlængelse af indsatsen for udvikling af kollektiv mobilitet uden for de større 
byer 



 

Notat 

Trafikselskabet Movia 

Til:   

Kopi til:   

 

 

 

Dokumentnummer 
1255294 
Dato  
10 11 2021 
Sagsbehandler: 
JJE 
Direkte: +45 36 13 15 50 
 
CVR nr: 29 89 65 69 
EAN nr: 5798000016798 

 

07.1 Bilag vedr. forlængelse af indsatsen for udvikling af kollektiv mobilitet uden for de større 
byer 

 

Temaer Demonstrationsprojekter Planlagte aktiviteter 

De tomme bil-
sæder 

Blafferstop i Roskilde og Næstved Kommune 

Blafferbænke og blafferskifte, der markerer spon-
tan samkørsel (chauffør og passager mødes spon-

tan) 

Opsætning af skilte i Roskilde, 
lancering på Næstved Gymna-

sium og fælles evaluering. 

Forventes afsluttet maj 2022 

Samkørsel via Nabogo i Kalundborg,  
Holbæk og Slagelse Kommune 

Planlagt samkørsel via Nabogo (mødesteder, rute 
og pris fastlægges i samkørselsplatform) 

Relancering af kommunikations-
kampagner og samkørselsplat-
form samt evaluering af projek-

terne. 

Forventes afsluttet april 2022 

De gode skifte-
steder 

Cykelparkering ved landstoppesteder  
i Køge Kommune 

Cykelparkering ved 9 stoppesteder 

Gennemført 

Mobilitetshub i Kirke Hyllinge,  
Lejre Kommune 

Forbedrede vente- og skifteforhold samt overdæk-
ket cykelparkering 

Gennemført 

Mobilitetshub i Horslunde, Lolland Kommune 

Blafferbænke, udrulning af delecykler og samkør-
sel via Minlandsby app 

Udrulning af delecykler, lancering 
af Minlandsby app samt evalue-

ring.  

Forventes afsluttet juni 2022.  
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Knudepunktskilte i Region Hovedstaden 
 og Region Sjælland  

123 knudepunkt opsat fordelt på kommuner i de to 
regioner  

Opsætning af bestilte skilte, samt 
udrulning af kommunikationsma-
teriale omhandlende knudepunkt-

skiltene.  

Forventes afsluttet juni 2022 

Det gode landstoppested,  
Fredensborg Kommune  

Opgradering af 5 landstop (service, tryghed og cy-
kelparkering) som input til kommunes strategi for 

landstop 

Gennemførelse af opgraderin-
gerne, lancering af kommunikati-
onskampagne og evaluering af 

projektet.  
 

Forventes afsluttet maj 2022 

De fleksible 
løsninger 

Natplustur på 460R i Ringsted, Slagelse 
 og Sorø Kommune  

Plustur om natten i weekenderne på linje 460R i 
forbindelse med opgraderingen af linje 234 til R-

net-standard 

Pga. lav anvendelsesgrad af til-
buddet under COVID-19 er der 

søgt om forlængelse frem til som-
meren 20231  

Fri cykelmedtagning i Guldborgsund  
og Lolland Kommune 

Fri cykelmedtagning i busser  
(kommunale og regionale) og på Lollandsbanen  

På grund af lav anvendelsesgrad 
af tilbuddet under COVID-19 er 
der søgt om forlængelse til ud-

gangen af 2022.  

Ungeliv 

Strategiske samarbejder ved Campus Køge, cam-
pusgruppe Næstved, Ringsted og Faxe  

Strategiske samarbejder med uddannelsesinstituti-
oner, kommuner, region og Movia om koordine-

ring, justering og udvikling af den kollektive trans-
port til og fra uddannelsesstederne. 

Flere af de samarbejder er etab-
leret og driftes og vil forsætte ef-
ter mobilitetsindsatsens afslut-

ning. Nye projekter kan udvikles 
løbende.   

Stoppestedopgradering v.Frederikssund Campus 

Flytte og opgradere det oprindelige stoppested 
(bedre adgangsveje) og etablere et opholdssted 

for de unge på campus.   

Designproces med de unge og 
selve anlæg  

Forventes afsluttet juni 2022 

 
1 Såfremt opgraderingen af 460R også forlænges frem til sommeren 2023 
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08 Godkendelse af forslag til program for konstituerende repræsentantskabsmøde i januar 
2022 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

• Det nyvalgte repræsentantskab indkaldes til det første møde onsdag 12. januar 2022 klokken 
11.00, og at den nye bestyrelse afholder sit konstituerende møde i forlængelse af repræsen-
tantskabsmødet. 

• Møderne som udgangspunkt holdes som fysiske møder, men med mulighed for digital afvik-
ling i stedet, såfremt der måtte være COVID-19 relaterede restriktioner, der tilsiger dette. 

• De foreslåede dagsordener for møderne godkendes. 
 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Det følger af Movias vedtægt, § 9, stk. 2, at seneste frist for afholdelse af det første, konstituerende 
møde i det nyvalgte repræsentantskab er 15. januar 2022 – en måned efter sidste frist for de nyvalgte 
kommunalbestyrelsers konstituering. Erfaringsmæssigt går mange kommuner meget tæt på fristen, og 
det tager tid at få de nødvendige oplysninger om de udpegede repræsentanter til en indkaldelse til 
repræsentantskabsmødet.  

Idet 15. januar 2022 falder på en lørdag, og der i dagene 13-14. januar afholdes KL’s Kommunaløko-
nomisk Forum i Aalborg foreslås det, at repræsentantskabsmødet afholdes onsdag 12. januar klokken 
11.00-12.00, med servering af efterfølgende frokost i form af sandwich eller lignende, og at det efter-
følgende konstituerende møde i bestyrelsen holdes i forlængelse heraf kl. 13.00-14.00. Der vil være 
mulighed for at partigrupper/valggrupper kan afholde møder fra kl. 09.30. Det relativt tidlige tidspunkt 
er valgt ud fra logistiske hensyn, idet det må forventes, at nogle deltagere ved Kommunaløkonomisk 
Forum vil rejse derop dagen forinden.  

Møderne holdes som udgangspunkt fysisk, men med mulighed for digital afvikling i stedet, såfremt der 
måtte være COVID-19 relaterede restriktioner, der tilsiger dette. Der er intet til hinder herfor i Movias 
vedtægt, og der har også tidligere været afholdt digitale repræsentantskabsmøder under COVID-19-
epidemien.  

For at understøtte den kommunale konstitueringsproces og rettidige indmeldinger af de nye kommu-
nale repræsentantskabsmedlemmer skrev administrationen ultimo august 2021 til kommuner og regi-
oner om den forestående proces.  

Såfremt bestyrelsen godkender den foreslåede dato, vil administrationen efter bestyrelsesmødet ud-
sende ny information til kommuner og regioner, hvor vi igen gør opmærksom på processen og oplyser 
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datoen for mødet.  

I takt med at kommunerne melder deres valgte medlemmer af repræsentantskabet ind, foreslås, at de 
valgte repræsentanter får kalenderindkaldelse til repræsentantskabsmødet, således at eventuelle 
suppleanter kan indkaldes i så god tid som muligt. I varslet oplyses, at formel indkaldelse med dags-
orden og mødemateriale forventes udsendt senest fredag 7. januar 2022, jf. vedtægtens § 12, stk. 2.  

Repræsentantskabsmedlemmerne vil desuden blive tilsendt en pakke med orienterende materiale om 
Movia. Denne vil blandt andet bestå af Movias vedtægt og bestyrelsens forretningsorden, Budget 
2022, den seneste årsrapport og CSR-rapport, Movias Mobilitetsplan, Forretningsplanen 2018-2021, 
information om Movias behandling af personoplysninger og andet praktisk eller faglig information.   

Materialet sendes også til de tre direkte valgte bestyrelsesmedlemmer fra regionerne og Københavns 
Kommune. 

 

Afholdelse af formøder 

Der afsættes 90 minutter til formøder i partigrupperne/valggrupperne før mødet, og repræsentant-
skabsmødet kan suspenderes inden valg af bestyrelsesmedlemmer til møder i valggrupperne såfremt 
der er behov for dette. 

 

Dagsorden 

Dagsordenen foreslås at omfatte følgende: 

1. Velkomst ved Kirsten Jensen som siddende bestyrelsesformand 
2. Valg af mødeleder  
3. Navneopråb 
4. Direktionens beretning med status for Movia 
5. Valg af seks medlemmer til Movias bestyrelse. Eventuelle valggrupper oplyses til mødelederen, 

og mødet suspenderes 30 minutter til møder i valggrupperne, såfremt der er behov for dette 
6. Valg af seks stedfortrædere for de valgte bestyrelsesmedlemmer. 
7. Eventuelt 

 

Bestyrelsens konstituerende møde 

Det foreslås, at den nyvalgte bestyrelse afholder konstituerende møde i forlængelse af repræsentant-
skabsmødet 12. januar 2022 fra kl. 13.00-14.00. Bestyrelsesmedlemmerne fra hhv. København Kom-
mune, Region Hovedstaden og Region Sjælland indkaldes særskilt til mødet. 

Ved mødet foreslås følgende dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelsen 
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2. Forslag til mødeplan for 2022 
3. Eventuelt.   

 

Økonomi: 

Ingen bemærkninger.  

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent.  

 

Kommunikation: 

Kommuner og regioner blev orienteret om den forestående proces ultimo august 2021, og foreslået 
orienteret på ny med dato for møderne i forlængelse af bestyrelsesmødet. 

Repræsentantskabsmedlemmer vil løbende blive indkaldt til repræsentantskabsmødet i takt med, at 
de indmeldes til administrationen.  

 

Bilag: 

Ingen.  

 



 

Politisk dokument uden resume 

Trafikselskabet Movia 

 

 

 

 

 

Dokumentnummer 
1199855 

Bestyrelsen 
Dato 22. nov. 2021  
 

 

09 Orientering om status for administrationen af Movias nye reklameregler  

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status for administrationen af Movias nye rekla-
meregler til efterretning. 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Movias bestyrelse godkendte på mødet 26. maj 2020 et sæt nye reklameregler, som trådte i kraft 1. 
januar 2021 for alle kontrakter. Baggrunden for det nye regelsæt var at begrænse negative pressesa-
ger om reklamer på busserne, hvor Movias image lider skade, såvel som at skabe større sikkerhed i 
outdoorannoncemarkedet for annoncørerne gennem et bedre administrationsgrundlag for både Movia, 
busoperatørerne og det mediebureau, som operatørerne har indgået aftale med. 

Negative reklamesager er endvidere ressourcekrævende for Movia og sagens øvrige parter, ligesom 
gentagende negativ omtale devaluerer busreklamemarkedet.  

Med ændringen af reklamereglerne skete der en præcisering og opstramning i adgangen til at rekla-
mere for bestemte produkter, ligesom rammerne for reklamers indhold og udformning blev indsnævret. 
Udgangspunktet om, at det er lovgivningen, der sætter rammen for, hvilke reklamer, der kan vises på 
busserne, blev dog fastholdt.  

Med virkning fra 1. januar 2021 blev reglerne revideret på følgende måde; 

• Det er ikke tilladt at reklamere for strip- eller sexklubber, pornografi og lignende samt varer el-
ler tjenester relateret til disse. 

• Reklamer må ikke indeholde billeder eller tekst af seksuel/pornografisk karakter.  
• Reklamer må ikke indeholde billeder, hvor der gøres brug af udpræget nøgenhed eller nøgen-

hed i en kontekst, som er egnet til at vække anstød.  
• Reklamer må ikke kunne forveksles med trafikinformation eller anden information fra udbydere 

af offentlig transport.  
• Reklamer må ikke være egnede til at devaluere offentlig transport, udbydere af offentlig trans-

port eller produkter og brands relateret hertil.  
• Krav om at flere typer reklamer skal forelægges til forhåndsgodkendelse, herunder reklamer 

der gør brug af nøgenhed, eller billeder/tekst, der er egnet til at kunne opfattes som pornogra-
fisk eller seksuelt, eller hvor der kan være tvivl om, hvorvidt reklamen er egnet til at påvirke 
Movias forretningsmæssige interesser eller hensynet til Movias kunder, f.eks. politiske rekla-
mer, reklamer hvor den offentlige transport, Movias eller andre aktørers brands anvendes, el-
ler hvor bussen som medieplatform inddrages som en del af reklamens udformning.  

• Der blev indsat en forpligtelse for operatøren til at give Movia tilstrækkelige oplysninger om 
reklamer, samt krav om at visse oplysninger skal medfølge en anmodning om forhåndsgod-
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kendelse.  

Reglerne har nu været i kraft i knap et år. Det er administrationens opfattelse, at processen med im-
plementering af de nye reklameregler i forhold til operatørerne og disses mediebureau har været god. 
Overgangen er sket gnidningsfrit og i fælles forståelse af, at en strammere regulering er til gavn for 
alle parter og busreklamemarkedet generelt.  

Det har ikke været forventningen, at ændringen af reklamereglerne ville medføre, at Movia fremover 
ville blive helt fritaget fra at udøve et konkret skøn i forhold til specifikke reklamer. Og der er også fort-
sat et behov for, at administrationen foretager nogle, til tider, vanskelige vurderinger. Men der har ikke 
været negative reklamesager i pressen til skade for Movias og busreklamemarkedets image i perio-
den.  

Det er samlet set administrationens opfattelse, at der ikke aktuelt er et behov for at justere indholdet af 
reklamereglerne yderligere.  

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt.  
 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 

 
Bilag: 

Ingen.  
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10 Orientering om samkørselsgraden i Flextrafik 

Indstilling: 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om samkørselsgraden i Flextrafik til efterretning. 

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Flextrafik er behovsstyret kollektiv transport, hvor kørslen styres ud fra borgerens behov, og udgør så-
ledes en meget fleksibel del af den samlede kollektive transport.  

I flextrafikken samkøres borgere dagligt på tværs af ordninger, kommuner og regioner. Planlægningen 
af kørslen er IT-understøttet og sker i systemet Planet, der på baggrund af vogne til rådighed og kun-
dernes kørselsbehov beregner den mest optimale afvikling af kørslen. Formålet er at maksimere sam-
kørselsgraden, så omkostningerne holdes mest muligt nede.  

I planlægningen af turene i Planet-systemet indgår en lang række hensyn. Det er dels hensyn, der kan 
knytte sig til kunden, såsom f.eks. krav om solokørsel, at sidde på en særlig – typisk - forreste plads, 
særlige hjælpemidler eller bestemte kvalifikationer hos chaufføren. Dels kan der være hensyn, der 
knytter sig til vognene og deres videre kørsel, idet de enkelte ture skal ses som en del af en længere 
kæde, der tilrettelægges efter, hvor de næste kunder skal samles op.  

Mange af disse særlige hensyn er som oftest ikke synlige udefra, og afviklingen i flextrafikken kan der-
for i nogle tilfælde forekomme ulogisk, f.eks. hvor to kunder, der skal næsten samme vej på samme 
tidspunkt afhentes i hver sin vogn. Sådanne tilfælde afføder ofte spørgsmål, og Movia følger derfor lø-
bende graden af samkørsel i flextrafikken. Samkørselsgraden i Flextrafik udtrykkes almindeligvis gen-
nem den såkaldte ”koordineringsgrad”. Koordineringsgraden angiver andelen af ture, hvor der enten 
sidder flere kunder med i samme vogn, eller der køres såkaldt kædekørsel, idet en kunde sættes af og 
en anden kunde samles op samme sted.  

Udviklingen i koordineringsgraden siden januar 2019 er gengivet i figur 1 nedenfor. Heraf fremgår, at 
koordineringsgraden gennem 2019 lå relativt konstant på 93-94 pct., mens der primo 2020 oplevedes 
et betydeligt fald primært drevet af effekten af COVID-19 på flexkørslens tilrettelæggelse og mang-
lende kunder. Således lå koordineringsgraden i april 2020 på blot 65 pct. Koordineringsgraden er si-
den steget og ligger nu igen på niveau 93-94 pct. Administrationen kan dermed ikke se et aktuelt fald i 
samkørselsgraden.  
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Under COVID-19-nedlukningerne faldt koordinationsgraden som følge af indsatsen for at minimere 
smitterisikoen.  

Særligt den første nedlukning i foråret 2020 var præget af et kraftigt fald i koordinationsgraden. Årsa-
gerne hertil var primært længere perioder med solokørsel, i kombination med et betydeligt fald i den 
samlede kørsel, hvilket vanskeliggjorde koordinering af kørslen. Også under den anden nedlukning 
ultimo 2020 og primo 2021 faldt koordinationsgraden, men kun i mindre omfang, idet brugen af solo-
kørsel var mindre og den generelle aktivitet højere, blandt andet som følge af vaccinekørsel.  

Figur 1: Koordineringsgraden i Movias flextrafik, januar 2019 - august 2021 

 

Generelt bemærkes til graden af samkørsel, at der i flextrafikken kan være mange særhensyn og indi-
viduelle serviceniveauer, som kunderne hver for sig er visiteret til, og der er derfor typisk gode grunde 
til, når samkørsel fra samme adresse i det konkrete tilfælde ikke finder sted. 

 

Økonomi: 

Ingen bemærkninger. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 
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Kommunikation: 

Ingen kommunikation 

 

Bilag: 

Ingen bilag 
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11 Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2021 

Indstilling: 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om planen for afvikling af handicapkørslen i julen 
2021 til efterretning.   

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Kørslen af personer med et handicap i Movias handicapkørsel 24. december er kendetegnet ved 
mange rejser, samt ved en meget stor samtidighed i, hvornår de fleste vil både ud og hjem.  

Det er ikke muligt at imødekomme alles ønsker til kørselstidspunkt, da Movia ikke råder over så stor 
en vognkapacitet, og nogle medlemmer af ordningen får derfor tilbudt ture, der ligger længere fra det 
ønskede end sædvanligt. Movia er opmærksom på, at julen er et særligt tidspunkt for mange menne-
sker, og fokus på at kunne transportere borgerne juleaften er derfor stor, hvilket er baggrunden for den 
selvstændige orientering til bestyrelsen herom.  

Nærmere info om planlægningen og kommunikation mv. i forbindelse med handicapkørslen i julen 
fremgår af bilag 11.1.  

 
Planlægning af julekørslen 2021 

Tilrettelæggelsen af årets julekørsel foregår, som altid i flextrafikken, så chaufførerne får turene tildelt 
én ad gangen via FlexDanmarks IT-system. Hermed sikres det, at turene planlægges optimalt. Akutte 
ændringer håndteres som på hverdage. For at skaffe mest mulig kapacitet juleaften hentes der sup-
plerende kapacitet fra flexrute vognmænd. Disse vognmænd udfører kørslen efter kørelister, der udle-
veres til vognmændene 22. december 2021, da denne type af vognmænd ikke er tilkoblet FlexDan-
marks IT-system. 

 

Særligt i forhold til flextur og plustur 24. december 2021   

Flexturkørsel kan som tidligere år alene ske mellem kl. 08.00 til 12.00. Der kan ikke køres plustur 24. 
december 2021. Begrænsningerne skyldes, at de mange handicapkørselsture beslaglægger vognene. 
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Økonomi: 

Ingen bemærkninger.  

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt.  

 

Kommunikation: 

Der er udsendt informationsbreve til medlemmerne af handicapkørselsordningen i uge 44.  
 

Information om julekørslen 2021 vil være tilgængelig på Movias hjemmeside fra uge 44.  
 

Informationsmaterialet om kørsel i julen, herunder forholdene vedrørende flextur og plustur findes 
også på Movias hjemmeside: https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/julekoersel 

 

Bilag: 

11.1 Bilag vedr. planlægningen af handicapkørslen i julen 2021 



 

Notat 

Trafikselskabet Movia 

Til:   

Kopi til:   

 

 

 

Dokumentnummer 
1217238 
Dato  
22 11 2021 
Sagsbehandler: 
THD 
Direkte: +45 36 13 20 91 
 
CVR nr: 29 89 65 69 
EAN nr: 5798000016798 

 

11.1 Bilag vedr. planlægningen af handicapkørslen i julen 2021 

 

Information til borgerne 

Informationsbreve om årets bestilling af jule- og nytårskørsel bliver uge 44 udsendt via e-Boks til de 
kørselsberettigede borgere. Movia har i alt 31.412 medlemmer af handicapkørselsordningen.  

Movia vil i informationsbrevet opfordre til, at de, som kan blive kørt af venner eller familie, prøver at 
arrangerer dette, og derved hjælper de medlemmer, som ikke har mulighed for anden kørsel. 

 
Bestilling af julekørsel 

Julebestillingen foregår som de foregående år ved telefonisk bestilling på to særlige juletelefonnumre 
fordelt ud fra medlemmernes behov for vogntype.   

Bestillingen af julekørsel til 24., 25. og 26. december 2021 bliver gennemført over én weekend – 27. 
og 28. november 2021. Her vil medlemmerne af handicapkørselsordningen, der har behov for fuldt 
udstyrede liftvogne, få adgang til at bestille kørsel lørdag 27. november. Søndag 28. november vil der 
blive åbnet op for bestilling af kørsel for de af vore medlemmer, som kan sidde i en almindelig person-
bil. Bestillingen af kørsel vil kun ske telefonisk på de særligt oprettede juletelefonnumre. Åbningstiden i 
bestillingsweekenden er fra kl. 8.00-21.00 begge dage. Der vil være forhøjet bemanding i kunde- 
centret i bestillingsweekenden samt forhøjet bemanding i ugerne efter bestillingsweekenden.  

 

Afbestilling 

Det fremgår af informationsbrevet til medlemmerne af handicapkørselsordningen, at der i lighed med 
sidste år opkræves et afbestillingsgebyr for dem, der afbestiller deres julekørsel efter 21. december. 
Det særlige afbestillingsgebyr vil blive påført medlemmernes månedsfaktura, som udsendes medio 
januar 2022. På de særlige juletelefonnumre vil der blive lagt en information, der oplyser om den sær-
lige afbestillingsregel. Reglerne for afbestillingsgebyret er aftalt i Movias tilgængelighedsforum, og er 
tidligere godkendt i Movias bestyrelse. 
 

Vognkapacitet 24. december 2021 

Da der er mange, der ønsker at blive kørt 24. december, skal der bruges mange vogne. Specielt tids-
rummene frem mod kl. 18.00 og igen fra kl. 21.00 er populære. Movia kan ikke disponere over et til-
strækkeligt antal vogne til, at alle kan få deres ønsker opfyldt, men der gøres en stor indsats for at få 
så mange vogne til rådighed på dagen som muligt. Vognmændene blev ultimo oktober i år varslet om, 
at Movia skal bruge mange vogne og chauffører. Primo november blev der udsendt skemaer til vogn-
mændene til indmelding af vogne til julen med frist for indmelding medio november.  
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Det er særligt liftvogne, hvor der ses kapacitetsmangel. En oversigt over liftkapaciteten de foregående 
år fremgår af tabel 1. Tallene for 2021 foreligger endnu ikke, men vil blive oplyst på mødet. 

 Tabel 1 Oversigt over liftkapacitet den 24. december i årene 2018-2020  

Liftbiler til rådighed 2018 2019 2020          

 
Ved bestillingsweekenden 
 
 
På dagen 24. december 

473 
 
 
479 

479 
 
 
507 

515 

 

534 

Det bemærkes, at der i en del af kontrakterne stilles krav om, hvor mange vogne, der skal stilles med 
denne dag, men derudover tilmeldes også mange vogne fra vognmænd, hvor der ikke er et kontrakt-
mæssigt krav. 

 

Driftsafvikling 

For at sikre en fornuftig afvikling af driften 24. december er to af Movias medarbejdere på arbejde i 
tidsrummet mellem kl. 08.00-16.00 i Movia, og yderligere to af Movias medarbejdere er på vagtfunkti-
onen i FlexDanmark i Aalborg fra kl. 15.00-02.00. Hos vagtfunktionen i FlexDanmark samles trafiksty-
ringen for handicapkørslen i hele landet.  

 

Flextur og plustur 24. december 2021   

Flexturkørsel kan som tidligere år alene ske mellem kl. 08.00 til 12.00. Der kan ikke køres plustur 24. 
december 2021. Begrænsningerne skyldes, at de mange handicapkørselsture beslaglægger vognene. 
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12 Orientering om Movias klima- og miljøindsats, 2. halvår 2021 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og miljøindsats til efterret-
ning. 

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Movias bestyrelse orienteres hvert halve år om status for Movias klima- og miljøindsats. Denne status 
indeholder en gennemgang af de områder, som administrationen har haft fokus på det seneste halve 
år. 

1. Udvikling i prisforskelle ved fossilfrihed og emissionsfrihed 

I det senest gennemførte udbud, A20, er busdriften udbudt uden optioner på anden miljøydelse. Det 
betyder, at Movia med A20 ikke har fået ny data for forskel i omkostninger ved fossil, fossilfri eller 
emissionsfri drift. På baggrund af de tilbudte priser i udbuddene af bustrafikken i A18 (2019), A19 
(2020) og A19x (2020) vurder administrationen fortsat, at der er en merpris for fossilfrihed (f.eks. HVO-
biodiesel) på 6-8 pct., og en merpris for emissionsfrihed (elbusser) på 0-7 pct. i forhold til konventionel 
dieseldrift. 

2. Grøn omstilling af busser i E- og K-kontrakter 

Movias kontrakter omfatter foruden A-kontrakter (almindelig rutekørsel) også E-kontrakter (ekstrakør-
sel) og K-kontrakter (kommunebusser). I E-kontrakter anbefaler administrationen kommuner og regio-
ner at fastholde billigste drivmiddel, dvs. konventionel diesel, men med anbefaling om, at der sikres 
mulighed for tilkøb af fossilfrihed (HVO-biodiesel). I K-kontrakter anbefaler administrationen krav om 
fossilfrihed i nye kontrakter, og hvis kommunerne ønsker billigste drivmiddel, sikres mulighed for tilkøb 
af fossilfrihed, således at busser på E- og K-kontrakter kan omstilles til fossilfri drift senest i 2030, jf. 
mobilitetsplanens målsætning herom. I E- og K-kontrakter vil omstilling til fossilfrihed (HVO-biodiesel) 
indtil videre være en betydeligt billigere løsning end omstilling til emissionsfrihed (elbusser).  
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3. Status for grøn omstilling af bustrafikken 

Ved opgørelse af målindfrielse for den grønne omstilling har administrationen besluttet at vægte antal-
let af busser i E- og K-kontrakter i forhold til deres produktionsomfang. I september 2021 er det sam-
lede vægtede busantal er opgjort til i alt 1.379 busser. 

Udbud A20 medfører en omstilling til yderligere 34 elbusser i december 2022, således at der ved ud-
gangen af 2022 vil være i alt 336 emissionsfri busser i drift for Movia, heraf 335 elbusser og 1 brintbus 
(2-årigt forsøg). Dermed er udrulningen af emissionsfri busser betydeligt foran sigtelinjen frem mod 
Mobilitetsplanens mål om 50 pct. elbusser i 2030, jf. figur 1. 

 

Idriftsættelse af 13 elbusser, som fra 12. december 2021 er planlagt til at betjene buslinjer i Glostrup, 
Albertslund og Lyngby-Taarbæk kommuner, forventes forsinket op til en måned på grund af et COVID-
19-udbrud i den kinesiske provins, hvor busserne bliver bygget. Afvikling af busdriften vil ikke blive på-
virket, da operatøren indsætter midlertidige dieselbusser til gennemførelse af driften. 

Ved udgangen af 2022 vil 24 pct. af de busser, som betjener driften i Movias A-kontrakter være betjent 
med emissionsfri busser. Samtidig udgør summen af fossilfri og emissionsfri busser 38 pct. af alle 
busser, jf. figur 2. 

 

 

 

Figur 1. Udvikling i antallet af emissionsfri busser ultimo år i forhold til Mobilitetsplanens mål 
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Status for de enkelte kommuner og regioners omstilling af busdriften som følge af gennemførte udbud 
fremgår af figur 3. Da omstillingen finder sted i takt med at busdriften genudbydes, er det forskelligt, 
hvor langt de enkelte kommuner og regioner er kommet med omstillingen. Ved udgangen af 2022 vil 
der således være en stor spredning mellem de kommuner og regioner, som er længst fremme, og de 
kommuner og regioner, som først skal i gang. 

Note:  Andelen af busdriften er opgjort på baggurnd af køreplanstimer. 

Figur 2. Fordeling af busser i forhold til miljøydelse, ultimo år 

 

Figur 3. Status for grøn omstilling af kommuner og regioners busdrift, ultimo 2022 
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Trafikselskabet Movia 

Som beskrevet i seneste klima- og miljøstatus, april 2021, sætter Clean Vehicle-direktivet bindende 
mål for indkøb af grønne køretøjer. Direktivet trådte i kraft 2. august 2021, og stiller for perioden 2. au-
gust 2021 til 31. december 2025 krav til Danmark om, at 45 pct. af alle busser i nye kontrakter skal an-
vende alternative drivmidler (f.eks. HVO-biodiesel eller biogas), og heraf skal halvdelen være emissi-
onsfri (elbusser eller brintbusser).  

Regeringen har valgt at imødekomme direktivets krav gennem frivillige klimasamarbejdsaftaler med 
kommuner og regioner. Der stilles dermed ikke specifikke krav til Movia i forhold at indfrielse af direkti-
vets forpligtelser. 

 
4. Status for grøn omstilling af flextrafikken 

Mobilitetsplan 2020 sætter som mål for flextrafikken, at alle biler i flextrafikken senest i 2030 skal være 
elbiler. Omstillingen af flextrafikken er i sin vorden. Movia påbegyndte oktober 2020 et forsøg med to 
personelbiler, og fra marts 2022 testes yderligere to personelbiler. Forsøgene giver viden om række-
vidde, opladning, prisniveau og særlige driftshensyn. Erfaringer, som er væsentlige for både Movia og 
operatørerne i forhold til at drive den videre omstilling af flextrafikken. For at nå i mål med omstillingen 
af flextrafikken senest i 2030 forventer administrationen, at den markedsdrevne omstilling af flextrafik-
ken gradvis vil tage fart fra midt-2020erne. 

De væsentligste udfordringer for omstilling af flextrafikken til elbiler er en ret betydelig højere timepris, 
begrænset rækkevidde og udfordringer med adgang til ladeinfrastruktur. I forhold til el-liftbiler er sær-
lige udfordringer lav rækkevidde og et stærkt begrænset udvalg af egnede biler, som dog forventes at 
blive forbedret i 2022 og 2023. 

Clean Vehicle-direktivet stiller krav til Danmark i forhold til andel grønne biler i offentlige myndigheders 
indkøb af biler og transporttjenesteydelser. I perioden 2. august 2021 til 31. december 2025 skal 37,4 
pct. af de biler, som er omfattet af offentlige myndigheders indkøb, have en CO2-udledning på højst 
50 g CO2/km. I Flextrafikken er de eneste relevante biler, som kan indfri dette krav, elbiler. 

Regeringen har valgt ikke at stille krav til trafikselskaberne i forhold til at sikre Danmarks målindfrielse 
for Clean Vehicle-direktivets krav til indkøb af grønne biler, og der stilles følgelig ikke krav til flextrafik-
ken i forhold til anskaffelse af elbiler. 

5. Status for grøn omstilling af bane 

Mobilitetsplan 2020 sætter som mål for lokalbanerne, at alle nye tog, som Lokaltog anskaffer, skal 
køre på el. Den forventede levetid for togsæt er 30-35 år, og udskiftning til eldrevne tog vil ske i takt 
med, at de eksisterende togsæt udskiftes. I dag kører alle Lokaltogs 61 togsæt på diesel. I 2026 ud-
skiftes 18-20 togsæt, hvor de nye togsæt forventes at blive batteritog. Omstilling af alle Lokaltogs tog-
sæt forventes først at være gennemført i slut 2030erne. 

Lokaltog gennemfører i samarbejde med Movia et forsøg med eftermontering af et røggasrensnings-
system. Formålet med forsøget er at teste funktionalitet af et SCRT-system (kombineret NOx-katalysa-
tor og partikelfilter) på et af Lokaltogs LINT 41-togsæt. På baggrund af projektets resultater vil det blive 
vurderet, om der skal installeres SCRT-systemer på alle Lokaltogs LINT 41-togsæt. Forsøget er finan-
sieret af Region Sjælland og Region Hovedstaden. 
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6. Spørgeskema vedr. livcyklusanalyse i kommende udbud 

Movia har i regi af et samarbejde mellem de nordiske hovedstæders trafikselskaber været projektleder 
for gennemførelse af et projekt vedrørende livcyklusanalyse af miljø- og klimapåvirkninger ved produk-
tion, anvendelse og bortskaffelse af elektrificerede busser. Hvor Movia i dag har en omfattende viden 
om klimapåvirkninger fra bussernes anvendelse, har vi ikke samme viden om miljø- og klimapåvirknin-
ger fra de øvrige faser af bussens livscyklus. Projektet har udarbejdet et engelsksproget spørgeskema 
vedrørende bussens livscyklus. Spørgeskemaet har til formål at tilvejebringe viden for de dele af bus-
sens livscyklus, som trafikselskaberne i dag har begrænset viden om, herunder særligt bussens pro-
duktion, og hvordan bussen er designet med henblik på genanvendelse og bortskaffelse. Spørgeske-
maet var i foråret-forsommeren 2021 i høring hos busproducenter, trafikselskaber, brancheorganisati-
oner mv. 

Spørgeskemaet vil blive anvendt i udbud A21, hvor det vil være frivilligt for operatørerne at besvare. 
Herved får operatørerne og operatørernes leverandører af busser mulighed for at stifte bekendtskab 
med spørgeskemaet, inden det implementeres fuldt ud i forbindelse med udbud A22. I A22 påtænker 
administrationen at give et evalueringsteknisk afslag i den tilbudte pris, hvis tilbudsgiver i spørgeske-
maet opnår en nærmere fastsat score. 

7. Revisionsmæssig annullering af biotickets 

Administrationen orienterede på bestyrelsesmødet 15. april 2021 om en særlig problemstilling ved an-
vendelse af fossilfri brændstoffer som biodiesel (HVO100 og RME100) og biogas. Operatørernes ind-
køb af fossilfri brændstoffer medfører i dag ikke en samlet set større anvendelse af biobrændstoffer i 
Danmark. 

Brændstofleverandører skal i henhold til Biobrændstofloven sikre, at biobrændstoffer udgør mindst 7,6 
pct. af virksomhedens samlede årlige salg af brændstof til landtransport. Når Movia efterspørger fossil-
fri drift, og operatøren imødekommer dette ved at anvende biodiesel eller biogas, opnår brændstofle-
verandøren en overskydende målopfyldelse, der enten kan bruges til at indfri egne forpligtelser til salg 
af biobrændstof, eller handle mellem brændstofleverandører som tickets. Konsekvensen er i begge 
tilfælde, at den samlede tilsætning af biobrændstof på nationalt plan fastholdes på 7,6 pct., og at kom-
muner og regioners indkøb af fossilfri busdrift altså ikke fører til en samlet større anvendelse af bio-
brændstoffer.  

Administrationen har i samarbejde med revisionsfirmaet PWC udarbejdet en model for revisionsmæs-
sig annullering af overskydende målopfyldelse ved operatørens køb af fossilfrit brændstof. Denne mo-
del sikrer, at indkøb af fossilfri brændstoffer medfører et samlet øget forbrug af biobrændstoffer i Dan-
mark. Et krav om anvendelse af modellen vil betyde en øget omkostning på 10-15 pct. af prisen for 
HVO-biodiesel eller 1,5-2 kr. pr. liter, svarende til værdien af den overskydende målindfrielse. 

Som følge af operatørens mulighed for i emissionsfri busser at anvende et fyr til kabineopvarmning 
ved lave udetemperaturer, forventes der fortsat at være et vist forbrug af biobrændstof i kommende 
kontrakter. Forbruget af biobrændstof til bussernes fyr vil dog udgøre en beskeden del af de samtlige 
operatøromkostninger. Administrationen har i forhold til udbud A21 besluttet at stille krav om revisions-
mæssig annullering overskydende målopfyldelse. I forhold til fremtidige udbud planlægger administra-
tionen i forhold til fossilfri drift at lade kommuner og regionerne beslutte, om der skal stilles krav til revi-
sionsmæssig annullering af overskydende målopfyldelse. 
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8. ELENA-projekt 

Movia har i perioden oktober 2017 til september 2021 gennemført ELENA-projektet ”Transition to 
Electric Buses and Boats in Movia (TEBB)”, der gennem den Europæiske Investeringsbank er støttet 
under EU’s Horizon 2020-program. ELENA-programmet har til formål at hjælpe lokale og regionale 
myndigheder med at forberede investeringer i energieffektivitet eller vedvarende energi. Projektets 
samlede omkostninger er EUR 1,24 mio. Heraf udgør Movias egenfinansiering 10 pct., som er lagt i 
form af medarbejdertimer. 

Movias ELENA-projekt har haft fokus på udvikling af udbud med krav om emissionsfrihed, og projektet 
har finansieret Movias egne medarbejdertimer og ekstern rådgiverbistand i forbindelse med udbud af 
almindelig rutekørsel i A16, A17, A18, A19, A19x og A20, udbud af havnebusdrift (H5), samt rammeaf-
talen om ladeinfrastruktur i byrummet.  

Den økonomiske støtte har været med til at løfte Movias arbejde med at udvikle udbudsbetingelserne 
for busdrift og havnebusdrift til at kunne håndtere kravet om emissionsfrihed. Det gælder i særdeles-
hed gennem ekstra juridisk bistand og bistand til teknisk rådgivning og eksterne analyser på områder 
uden for Movias kernekompetence, samt til oversættelse af udbudsmaterialer til engelsk. Endvidere 
har støtten fra ELENA-programmet betydet, at Movia har kunnet opruste internt, blandt andet ved at 
ansætte en projektleder til projektet, styrke den interne videndeling inden for eldrift, blandt andet via 
en professionelt faciliteret workshop, samt fået udarbejdet en større evaluering af de første udbud med 
krav om emissionsfrihed. 

Movias arbejde med grøn omstilling af den kollektive bustrafik har fået en del international bevågen-
hed og interesse i løbet af projektperioden. Foruden Movias deltagelse som oplægsholder på internati-
onale konferencer har flere udenlandske trafikselskaber efterspurgt viden fra Movia om, hvordan ud-
bud af busdrift med krav om emissionsfrihed kan gennemføres. I forbindelse med 10-års jubilæet for 
ELENA-programmet udvalgte den Europæiske Investeringsbank i 2019 Movias projekt som et flag-
skibsprojekt indenfor området ”Urban transport and mobility”.  

9. Udbud af ny rammeaftale for gennemførelse af miljøsyn 

Den nuværende rammeaftale med Applus om gennemførelse af miljøsyn af operatørernes busser ud-
løber med udgangen af 2021, og administrationen er derfor i færd med at forberede et udbud af en ny 
rammeaftale om gennemførelse af miljøsyn. Udbuddet omfatter ligesom den nuværende aftale kon-
trolmåling af emissioner fra bussernes motor og måling af støjbelastning. Den nye aftale omfatter des-
uden kontrolmåling af bussernes fyr, og som noget nyt skal målevirksomheden også stå for at indkal-
delse busser til syn og omsyn. Udbuddet forventes afsluttet medio marts 2022.  

10. Status for trin 2 af skærpede regler om miljøzoner 

Administrationen orienterede i seneste miljøstatus, april 2021, om behov for eftermontering af partikel-
filtre for busser for overholdelse af miljøbeskyttelseslovens trin 2 af skærpede regler om miljøzoner, 
som træder i kraft 1. januar 2022. 

Administrationen har indgået aftale med de berørte operatører om installation af partikelfilter i 52 bus-
ser. De samlede omkostninger hertil udgør 5 mio. kr., heraf er omkostningen for Region Hovedstaden 
3 mio. kr. De berørte kommuner og regioner er orienteret direkte. 
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11. Klager vedr. støj fra ladeinfrastuktur i byrummet 

Københavns Kommune har på baggrund af naboklager foretaget en orienterende støjmåling af lade-
stationerne på Refshaleøen, der bruges til opladning af busserne på linje 2A. Resultaterne indikerede, 
at der kunne være overskridelser af støjgrænserne. En akkrediteret rådgiver har efterfølgende udar-
bejdet en støjrapport, der belyser de eksterne støjforhold for busstoppestedet Refshaleøen på Refsha-
levej, hvor der er opsat to nye ladestationer til elbusser.  

Støjrapporten viser, at den beregnede støjbelastning er mindre end grænseværdien i samtlige referen-
cepunkter og referencetidsrum, og at støjgrænserne derfor er overholdt. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 

 

Bilag: 

Ingen.  
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