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1. Indledning
I september 2017 gav den Europæiske Investeringsbank Trafikselskabet Movia tilsagn om
støtte under ELENA-programmet til gennemførelse af projektet ”Transition to Electric Buses and
Boats in Movia” (TEBB).
Et af projektets delopgaver omfatter en kortlægning og evaluering af de første udbud med krav
om nulemission/elbusser, som Movia har gennemført i 2017-2018. Movia bad derfor Epinion om
at gennemføre en evaluering, der omfatter:





Udbud A16 (udbud af elbusdrift på Roskilde Kommunes bybuslinjer)
Udbud af Rammeaftale om ladeinfrastruktur i byrummet
Udbud A17 (krav om nulemission på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg kommuner samt linje 147, 157 og 156 i Ballerup og Egedal kommuner)
Udbud H5 (udbud af København Kommunes havnebusser)

Omstilling af Movias busdrift til nulemission har vidtgående betydning for mange dele af Movias
organisation herunder gennemførelse af udbud, kommunerådgivning, køreplanlægning og
driftsopfølgning.
Evalueringen skal bidrage til at forankre viden i Movia om, hvordan omfattende ændringer i organisationens arbejdsgange og samarbejdsflader er blevet implementeret. Evalueringen af processer og resultater vil dermed give mulighed for, at Movia kan lære af succeser og udfordringer. Desuden kan evalueringen bruges til at dele Movias erfaringer med andre trafikselskaber,
byer mv., der står overfor at skulle implementere eldrift.
ELENA TEBB-projektet gennemføres i perioden oktober 2017 til oktober 2021. Forud for projektets start er der gennemført en række aktiviteter i udbud A16 og H5. Derfor indeholder evalueringen også aktiviteter, der går forud for ELENA-projektets start, hvis de er vurderet som væsentlige for udbuddets gennemførsel.
I det følgende afsnit vil rapportens centrale fund kort blive ridset op, efter fulgt af en uddybning
af de kontekstrelevante faktorer, som havde betydning for de fire udbudsprocesser. Derefter
sættes der fokus på hvert af de fire udbud, hvor aktiviteter og beslutning i forbindelse med hvert
udbud kortlægges efterfulgt af en evaluering af udbudsprocesserne. Den sidste del af rapporten
tager et helikopterperspektiv, og giver en række anbefalinger til det videre udviklingsarbejde
med grøn omstilling af busdriften.
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MOVIA
Movia er Danmarks største trafikselskab og arbejder for øget mobilitet på hele Sjælland
gennem en sammenhængende, enkel og miljøvenlig kollektiv transport. Hvert år transporterer Movia mere end 215 mio. passagerer på knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og
fem Flextrafik-ordninger.
Ejes af kommunerne og regioner
Movia er ejet af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner.
I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger Movia kollektiv transport
af bus, lokalbaner og Flextrafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.
Udbyder offentlig rutekørsel
Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig udbud og indgår kontrakter med private busoperatører (herefter operatører)1, som herefter udfører kørslen. Operatørerne har det fulde ansvar for anskaffelse og drift af busmateriel og garageanlæg.
Movias udbud af almindelig rutekørsel gennemføres som udbud efter forhandling i henhold
til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv.

2. Resume
I denne rapport præsenteres resultaterne af kortlægningen og evalueringen af Movias arbejde
fmed udbud af busdrift, der stiller krav om nulemission. I tillæg til rapporten er der et faktaark
for hvert af de fire udbud, der er blevet evalueret.

Formål og metode
Evalueringens formål er dels at sikre en kortlægning af de gennemførte aktiviteter for de enkelte udbud, dels at bidrage til at forankre viden i Movia om, hvordan de fire udbud har medført ændringer i
Movias arbejdsgange og samarbejdsflader. Desuden er det også forventningen, at evalueringen vil
blive brugt til at dele Movias erfaringer med andre trafikselskaber, byer mv. der står overfor at skulle
implementere drift med el- eller brintbusser.
Det metodiske løsningsdesign har været bygget op omkring desk research og interview med centrale stakeholders, som har været involveret i de fire udbudsprocesser. Samlet er det evaluators
vurdering, at den benyttede metode gør det muligt at gennemføre en dækkende kortlægning og
evaluering af Movias arbejde med nulemissionsudbud.
I 2017 bevilligede den Europæiske Investeringsbank Movia støtte under ELENA-programmet til
gennemførelsen af et 4-årigt projekt: Transition to Electric Buses and Boats in Movia (TEBB).

1

Busoperatørerne varetager al drift af buskørslen. De kan byde på den rutebuskørsel, som Movia udbyder på vegne af
kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster samt Region Hovedstaden og Region Sjælland. Læs mere her:
https://www.moviatrafik.dk/busoperatoer
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TEBB-Projektet blev igangsat i en periode, der var kendetegnet af en rivende teknologisk udvikling
inden for elbusteknologi, og en stigende samfundsmæssig og politisk interesse i og dagsorden om
at reducere udledningen af klimagasser og lokal luftforurening fra transportområdet. Movia har arbejdet med miljømål som en integreret del af forretningen i en længere årrække, og arbejder ud fra
et mål om, at bustrafikken skal være fossilfri i 2030.
Evalueringen omfatter fire udbudsprocesser, der alle har bidraget til at udvikle metoder og retningslinjer for nulemissionsbusdrift. Udbuddene omfatter:








A16-udbuddet for elbusdrift på Roskilde Kommunes bybuslinjer, der involverede en række
aktiviteter for at afdække potentialet for elbusdrift, herunder dialog med markedet og interessenter samt nedsættelse af en styregruppe og studieture.
Udbud af Rammeaftale for ladeinfrastruktur i byrummet, som havde til formål at gøre det
nemt og gunstigt for operatørerne at gøre brug af endestationsopladning i deres tilbudsgivning.
A17-udbuddet med krav om nulemission på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg
kommuner samt linje 147, 157 og 156 i Ballerup og Egedal kommuner, hvor der blev videreudviklet på udbudsmodellen på baggrund af erfaringer fra A16. Ligeledes indebar processen
de første erfaringer med implementering af rammeaftalen i et busudbud.
H5-udbuddet for driften af København Kommunes havnebusser, der beroede på et politisk
ønske om en markant miljøforbedring af de Københavnske havnebusser.

Kortlægningens og evalueringens konklusioner og læringer
På baggrund af analysen af de fire udbud er der en række konklusioner og læringer, som er værd at
fremhæve.
Der er fart på den teknologiske udvikling, og det stiller krav til Movia om at følge med.
Arbejdet med udbud af nulemissionsbusser har foregået og foregår stadig i et marked, der er præget af kraftig udvikling. Markedets modenhed har ændret sig markant siden 2015, hvor de første
overvejelser i Roskilde Kommune omkring elbusser tog form til i dag, hvor teknologien er blevet så
moden, at det ikke længere er på et teststadie. Det kommercielle marked har taget eldrift til sig og
er begyndt at bygge forretningsmodeller på det, ligesom eldrift i dag i høj grad opfattes politisk som
realistisk. Der kommer fortsat nye løsninger og teknologier til, og nu er brint som drivmiddel, det der
er på testbasis.
Forventningen på markedet er, at udviklingen forsat vil gå hurtigt, og at man løbende vil finde bedre
løsninger, som giver busserne mere rækkevidde. Fx er batteripakkerne over de sidste to år kun blevet bedre og/eller faldet i pris. Det giver nye muligheder for elbusdrift. Det må formodes, at den teknologiske udvikling vil give Movia mere fleksibilitet i fremtidige udbud fx omkring rækkevidde og behovet for antal busser, ligesom landskabet for ladestationer i byrummet formodentligt vil ændre sig
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Arbejdet med nulemissionsbusser har opbygget en central organisatorisk viden og indsigt
hos Movia, operatører og kommuner.
Hos de involverede medarbejdere i Movia og blandt kommuner og operatører er der siden 2015,
hvor arbejdet med nulemission for alvor begyndte i forbindelse med A16, blevet opbygget en vigtig
organisatorisk viden om og erfaring med emissionsfri busdrift. Det fremgår af samtlige interviews,
der er gennemført. Alle giver udtryk for, at læringskurven har været stejl, vigtig og interessant. Movia har skullet finde en ny måde at gennemføre udbud på, operatørerne har skullet tilpasse deres
forretning til eldrift, og kommunerne har skulle turde prioritere en grønnere, men også dyrere busdrift.
Den viden og de indsigter, der er opbygget, stiller alle parterne bedre til kommende udbud, hvilket
konkret også kommer til udtryk ved udbud A18, hvor typen af spørgsmål fra operatørerne ikke i
samme grad har handlet om eldrift som i de forrige udbud (A16, A17). Internt hos Movia indarbejdes erfaringer fra tidligere udbudsprocesser i kommende udbud (A18, A19) fx i processen om placering af ladestationer i byrummet.

Emissionsfrie busser og udbudsarbejdet i den henseende har skabt positiv opmærksomhed.
Tilgangen til og den indsats som Movia har lagt i arbejdet omkring nulemissionsbusser har skabt en
positiv og ofte international opmærksomhed. Det kommer til udtryk ved de mange henvendelser og
invitationer til at dele Movias viden og indsigter omkring deres arbejde. Arbejdet med og organiseringen af både ladeinfrastruktur, havnebusser og busser er på mange måder nytænkende. Movia
sidder med andre ord i dag med en unik viden som efterspørges.

Valg af udbudsform og hvordan det specificeres, er central for den endelige løsningsmodel.
Erfaringen fra A16, A17, H5 og rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet viser, at udbudsformen er central og afgørende for udbudsprocessens slutresultat. Det var fx afgørende for resultatet
af H5-udbuddet, at man i Movia valgte at arbejde med konkurrencepræget dialog i forbindelse med
udbuddet. Udgangspunktet var, at Movia forventede, at der var en løsning i markedet, mens udfordringen var at finde frem til, hvordan løsningen skulle være. I en udbudsproces, hvor der samtidig
skal foregå udvikling og innovation, egner konkurrenceprægede dialog sig. Ved udbud hvor indholdet er velkendt og afprøvet egner udbud efter forhandling sig bedre.
Samtidig er det også erfaringen, at udbud, der beskriver funktionskrav, fungerer bedre end udbud
med vægt på tekniske krav, når der udbydes nulemissionsbusdrift. Funktionsudbud giver nemlig
plads til den teknologiske udvikling, fordi man ikke på forhånd har lavet en detaljeret beskrivelse af,
hvordan opgaven skal løses. I stedet beskrives de forventede miljøkrav og udledningsniveauer af fx
CO2 og NOx. Dermed indbygger man en vis fleksibilitet i udbuddet, som både kommer Movia og
operatørerne til gode. Meget rigide udbudskrav kan sætte begrænsninger for den teknologi, der kan
anvendes til nulemissionsbusdrift, hvorimod mere fleksible funktionskrav har en positiv effekt på innovation og tilbudsgivers muligheder for at give det bedste tilbud i forhold til pris og løsning.
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Tidlig markedsdialog har i alle udbud spillet en central rolle.
Movia har i forbindelse med de fire udbud prioriteret tid til at orientere sig og gå i dialog med markedet på forskellige måder. Det omfatter studieture, hvor formålet har været at finde inspiration og erfaring, men også analyser der kortlægger teknologiens potentialer, ligesom dialogmøder med operatører, leverandører, politikere og andre parter med interesse i nulemissionsbusdrift har været meget anvendt. For A16 og rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet udmøntede det sig i nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper som en formel ramme omkring den indledende dialog, sparring
og udarbejdelsen af retningslinjer. I forbindelse med A17 inddrog Movia markedsdialog i løbet af
processen ved at afholde informationsmøder i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet.
I forbindelse med H5 valgte Movia at arbejde med konkurrencepræget dialog-udbudsformen, hvor
en tæt involvering af tilbudsgivere er en central del af processen. Det er tydeligt for Movia og de involverede tilbudsgivere, at denne tidlige dialog og involvering har haft en positiv effekt på de endelige resultater af udbuddet, da parterne tidligt i processen har kunnet spore sig ind på hinandens
muligheder, begrænsninger og realistiske handlerum. Ligeledes fremhæves det også som en proces, der har været med til at styrke samarbejdet mellem Movia og tilbudsgiverne. Tilbudsgiverne
har alle oplevet, at Movia har lyttet til deres bekymringer vedr. særlige udbudsvilkår, og at Movia
også har været villig til at finde alternative løsninger. Den samme velvillighed rapporterer Movia
også om, og netop velvilligheden hele vejen rundt i interessentbilledet har betydet, at man har kunnet finde løsninger og kompromiser.

ELENA-midlerne har været med til at sikre ekstra ressourcer og organisatorisk kraft til at
løfte udbudsprocesser vedr. nulemissionsbusdrift.
ELENA-støtten har haft stor betydning for Movias arbejde med nulemissionskrav i forbindelse med
udbud af bus- og havnebusdrift. ELENA-programmet har medvirket til at fremme og løfte det udviklingsarbejde, som har været nødvendigt i forbindelse med at få indarbejdet nye krav om nulemission i udbud af rutekørsel. Den økonomiske støtte har dels været med til at højne kvaliteten af udbudsmaterialet, og dermed indirekte kvaliteten af de afgivne tilbud, dels har den speedet processerne op, da det fx har været muligt at tilkøbe ekstern bistand fx fra advokater og i form af teknisk
konsulentbistand.

Indførelse af nulemissionsbusser har medført nye arbejdsgange, procedurer og opgaver internt i Movia.
Bevægelsen mod udbud med krav om nulemission har betydet nye måder at arbejde på, andre procedurer og nye typer af opgaver internt hos Movia. Konkret har det betydet, at samarbejdet og kommunikationen med kommunerne er udvidet med valg af drivmiddel som et nyt tema. Her har Movia
fået en ekstra opgave med at sikre fælles løsninger på tværs af interessenter.
En anden og ny opgave omhandler besigtigelser ift. med placering af ladeinfrastruktur i byrummet.
Her har Movia også måttet påtage sig en ny rolle som bindeled og interessevaretager mellem kommune, leverandør af ladeinfrastruktur og operatører. I forbindelse med forberedelsen af A17-udbuddet blev rammeaftalen for første gang trykprøvet samtidig med at besigtigelser af lokationer til ladeinfrastruktur måtte foregå under tidspres. Det betød, at der ikke var ordentlig tid til at introducere
nye parter for hinanden, planlægge arbejdet, og forventningsafstemme parterne imellem, hvilket
gav noget uklarhed omkring arbejdsgange og processer.
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Erfaringen er dog, at processerne er forløbet meget mere gnidningsfrit i det følgende udbud. Det
skyldes blandt andet, at Movia løbende har samlet op på og evalueret sine processer, særligt omkring forberedelse og gennemførsel af besigtigelser for at optimere disse og forbedre kommunikationen mellem parterne. Desuden har man fra leverandørens side udpeget en projektansvarlig, der
samarbejder tæt med Movia, og Movia er blevet bevidst om de områder, hvor man har behov for
ekstern rådgivning, så de nødvendige ressourcer kan trækkes ind, når der er behov herfor. Generelt har læringskurven været stejl, og der har været mange ahaoplevelser, som opstår når organisatio-ner, der er nye for hinanden, skal samarbejde om at betræde nye stier.
Styregruppeformatet har haft en stor positiv effekt på udbudsrundernes slutresultater, men har også
krævet ressourcer fra Movias side.

Movia står overfor at få elbusdrift integreret i den daglige drift.
Arbejdet med A16, A17, H5 og rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet har været kendetegnet ved udvikling, søge-lære og innovation. De fire udbud har i varierende grad afsøgt nye måder
og tilgange til det at udbyde og drive kollektiv bustrafik. Det gælder både for Movia, kommuner og
operatører. Der ligger derfor en central opgave i at få omsat udviklingsarbejdet til den daglige drift
både blandt operatørerne, leverandøren af ladeinfrastruktur og internt hos Movia.

De politiske ambitioner og prioritering af grøn omstilling i kommunerne har stor betydning
for udbudsprocesserne af emissionsfri busdrift.
Det fremgår tydeligt af analysen af de fire udbud, at de kommunalpolitiske mål for og prioritering af
grøn omstilling af den kollektive trafik spiller en central rolle. Både processen for A16 og H5 var
kendetegnet ved bl.a. kun at involvere én kommune henholdsvis Roskilde Kommune og Københavns Kommune, der begge havde en klar politisk prioritering af de meromkostninger, der er forbundet med nulemissionsdrift. Modsat medførte A17 en tungere arbejdsbyrde for Movia, da udbuddet involverede flere kommuner, der skulle være enige om, hvilke løsninger for busdriften de ønskede. Ikke alle kommuner havde på forhånd fastlagt deres betalingsvillighed for omstilling af busdriften til nulemission. Ligeledes kan der opstå situationer, hvor kommunerne har miljøambitioner,
som kan være svære at leve op til eller være uhensigtsmæssige for tilbudsgivningen, som det var
tilfældet i diskussionen om kabineopvarmning i forbindelse med A17.
Selvom der er en klar tendens i samfundet og på den politiske arena til, at klima og grøn omstilling
skal være en af de vigtigste prioriteringer, ligger der stadig en vedvarende opgave for Movia i at navigere i det politiske spændingsfelt mellem kommunernes klimamål og praktiske løsninger.
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Anbefalinger
Kortlægningen og evalueringen er mundet ud i en række anbefalinger, som både retter sig direkte
mod Movias arbejde og mod en bredere kontekst. De er kort:
1

Lave interne indsatser for at udbrede viden og læring om busdrift med krav om nulemission i Movia-organisationen.

2

Det er vigtigt forsat at prioritere tid og ressourcer på at følge med i den teknologiske udvikling.

3

Movia kan med fordel brande sig selv mod den brede offentlighed og fortælle historien
om, hvor langt Movia er med nulemission.

4

Fasthold funktionsudbud med fokus på miljøkrav frem for tekniske krav. Det giver bedre
løsninger og fordrer innovation.

5

At turde vælge den rette type af udbudsform ud fra situationen, og ikke nødvendigvis kopiere den foregående model.

6

Gøre tidlig involvering af aktører på markedet til en fast del af udbudsprocesserne.

7

Benytte sig af styre- og arbejdsgrupper i udviklingsprocesser.
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3.

Kontekstforståelse

Første del af rapporten fokuserer på at kortlægge Movias aktiviteter i forbindelse med de fire udbud
og i forlængelse heraf pege på, hvilken betydning disse aktiviteter har haft for processen. Inden da
er det dog vigtigt at forstå den kontekst, hvori disse udbudsprocesser har udspillet sig i.
Klima og miljø fylder stadig mere på den samfundsmæssige og politiske dagsorden, herunder udledning af klimagasser og lokal luftforurening fra transportområdet. Movia har i en længere årrække
arbejdet med miljømål. Senest med Trafikplan 2016, hvor Movia sammen med sin ejerkreds af
kommuner og regioner har sat et mål om, at bustrafikken skal være fossilfri i 2030.
En række af Movias kommuner og regioner har mere ambitiøse mål og ønsker emissionsfri bustrafik. Københavns, Frederiksberg og Rødovre kommuner har fx besluttet, at alle nye udbud af kommunens busdrift skal betjenes med emissionsfrie busser. Københavns Kommune har desuden besluttet, at i 2025 skal alle kommunens busser være omstillet til emissionsfri drift. Roskilde, Ballerup
og Egedal kommuner har truffet beslutning om at omstille dele af deres busnet til elbusser, og flere
andre kommuner ønsker at få tilbudt emissionsfri busdrift.

DEFINITIONER
Nulemission/emissionsfri betyder, at der ingen udledning er fra bussens motor. Bussen
udleder således ikke CO2 eller lokal luftforurening ved anvendelse af drivmidlet. Nulemissionsbusser er drevet af elmotorer. En betydelig fordel ved elmotorer er en markant lavere
støjudledning. Ligesom ved almindelige busser vil der være udledning af partikler fra dæk
og bremser. De nulemissionsløsninger der er relevante for Movia pt er elbusser og brintbusser.
Ved fossilfrihed menes, at det anvendte drivmiddel er fornybart (dvs. en ressource, der kan
dannes på ny såsom sol- og vindenergi), og der således ikke anvendes fossile brændsler.
Fossilfrie drivmidler kan eks. være syntetisk biodiesel eller biogas. Nulemission er også fossilfri, hvorimod fossilfri busdrift ikke behøver at være emissionsfri.

De tekniske løsninger, som i dag kan anvendes til at realisere emissionsfri busdrift, og som er relevante for Movia, er elbusser og brintbusser. Elbusser er udstyret med en eller flere elmotorer, som
drives af et kørebatteri. Kørebatteriet oplades ved tilslutning til elnettet. Opladningen sker enten
udelukkende ved garageanlægget eller som en kombination af opladning ved et garageanlæg og
ladestationer i byrummet. Brintbusser er elbusser, som er udstyret med en brændselscelle, der omdanner brint til strøm, som igennem bussens kørebatteri anvendes til at drive bussens elmotor(er).

3.1

European Local Energy Assistance (ELENA)

Movia har fået støtte til projektet Transition to Electric Buses and Boats in Movia (TEBB) af den Europæiske Investeringsbank under ELENA-programmet (se nedenstående fakta-boks for mere information om programmet). Movias ELENA-projekt har fokus på udvikling af udbud med nulemissionskrav, og står derfor som et helt centralt projekt i relation til Movias klimamål om fossilfri bustrafik i
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2030. Movias fokus var allerede før ELENA-projektet rettet mod grønnere busdrift, men 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 nulemission.
FAKTA

ELENA – European Local Energy Assistance
by The European Investment Bank

ELENA er en del af den Europæiske Investeringsbanks (EIB) brede indsats for at
støtte op om EU’s klima- og energipolitik. Det er et fælles initiativ mellem EIB og Europa Kommissionen, som har til formål at hjælpe lokale og regionale myndigheder
med at forberede investeringer i energieffektivitet eller vedvarende energi. (kilde:
ELENA factsheet).
Der ydes tilskud til teknisk bistand til at forberede implementeringen af investeringsprogrammer indenfor energieffektivitet, distribution af vedvarende energi og transport i byer. Tilskuddet kan eks. anvendes til finansiering af forundersøgelser, markedsundersøgelser, forberedelse af udbudsprocedurer, kontraktlige ordninger og
projektenheder (kilde: www.eib.org).
I september 2017 gav den Europæiske Investeringsbank Movia tilsagn om støtte på
1,1 mio. euro under ELENA-programmet til gennemførelse af projektet Transition to
Electric Buses and Boats in Movia (TEBB).

3.1.1 ELENA-støttens betydning for Movia
Oplevelsen (jf. også de efterfølgende afsnit) er, at udbudsmaterialerne har fået en højere kvalitet,
og at omstillingen er gået hurtigere. Det har især gjort sig gældende for udbud af henholdsvis havnebusdrift og af rammeaftalen om ladeinfrastruktur i byrummet, der begge har været nye områder
for Movia.
Den økonomiske støtte har dækket en stor del af den juridiske bistand, som igennem alle udbuddene har været nødvendigt. I de udbudsprocesser, hvor Movia har afprøvet nye udbudsmodeller
eller har udviklet helt nyt udbudsmateriale, har den juridiske bistand været afgørende, da der igennem hele processen har rejst sig en række juridiske spørgsmål og behov for sparring på kontraktbetingelser.
Foruden juridisk bistand har den økonomiske støtte givet Movia mulighed for bl.a. at bestille eksterne analyser på områder uden for Movias kernekompetencer. Analyserne har både indhentet og
samlet viden om udviklingen inden for elbusdrift og undersøgt konkrete, tekniske udfordringer fx
vedrørende partikeludledningen fra elbussers dieselfyr.
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Desuden har Movia brugt ekstern teknisk rådgivning inden for bl.a. maritim teknologi i forbindelse
med udbuddet af havnebusserne, samt fået ekstern rådgivning af en ekspert i forbindelse med besigtigelser af byrummet, hvor eksperten har været med til at vurdere, hvor i byrummet det er hensigtsmæssigt at placere ladestationer til elbusser.
Internt har den økonomiske støtte fra ELENA betydet, at Movia har kunnet opruste organisationen
til at gennemgå længere udviklingsprocesser i form af flere interne ressourcer heriblandt en projektleder tilknyttet TEBB-projektet. Endvidere arbejder Movias kontraktafdeling på at udbrede den interne viden om eldrift til hele organisationen, da eldrift har betydning for andre medarbejdere og afdelinger i organisationen. Konkret er noget af den økonomiske støtte derfor også anvendt til en professionel facilitator, der i efteråret 2019 kørte en intern workshop for relevante medarbejdere med
det formål at styrke den interne implementering og kompetenceopbygning indenfor eldrift.
Movias arbejde med grøn omstilling af den kollektive trafik har fået en del international bevågenhed
og interesse. Foruden invitationer til at tale på internationale konferencer har flere udenlandske trafikselskaber efterspurgt videndeling fra Movia om, hvordan udbud med krav om nulemission kan
struktureres. Interessen er gældende på tværs af de fire udbud, men på nuværende tidspunkt
(2019) oplever Movia især en stor bevågenhed omkring udbud A16, da elbusserne i Roskilde er sat
i drift.
Endelig er denne evaluering også en del af den eksterne rådgivning, der indkøbes i forbindelse med
TEBB og dermed også finansieret med ELENA-midler.

3.2 Tidlige erfaringer med udbud af elbusser
Forud for de fire udbud omfattet af denne evaluering har Movia haft en række erfaringer med udbud
og forsøg med elbusser. De tidligere forsøg med elbusser har været med til at højne vidensniveauet
om elbusdrift både hos Movia og markedets operatører, som er blevet trukket med ind i det videre
udviklingsarbejde.
I 2007-2008 gennemførte Movia således et udbud af elbusdrift på linje 11A i København. Udbuddet
blev vundet af Arriva, som i 2009 idriftsatte 11 stk. 8 meter elbusser. Elbusserne var i drift til udgangen af 2014.
I 2014-2015 gennemførte Movia i samarbejde med operatørerne Arriva og Keolis et forsøg med to
stk. 12 m elbusser produceret af den kinesiske elbusproducent BYD. Movia indgik i 2012 en aftale
med BYD om leasing af de to elbusser. Markedet for elbusser var på dette tidspunkt meget umodent, hvorfor Movia valgte ikke at konkurrenceudsætte anskaffelsen af elbusserne. Projektet blev
gennemført med støtte fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, Københavns Kommune og Ørsted.
I 2015 assisterede Movia Københavns Kommune med at gennemføre et udbud af leje af elbusser
og ladeinfrastruktur i byrummet til opladning af elbusserne. Kontrakten blev tildelt et konsortium bestående af den finske elbusproducent Linkker og den hollandske ladeinfrastrukturleverandør (herefter leverandør) Heliox. Elbusserne var i drift på linje 3A i København i perioden august 2016 til januar 2019. Kommunens deltagelse i udbuddet og varetagelse af projektlederrollen har haft en stor
betydning for kommunens viden om elbusdrift og forståelse af de muligheder og udfordringer, der er
ved teknologien. Projektet blev gennemført med støtte fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, Københavns Kommune og E.ON.
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I 2016 gennemførte Movia et udbud af operationel leasing af to stk. elbusser for en 6-årig kontraktperiode med mulighed for forlængelse i op til fire år. Udbuddet blev gennemført forud for udbud
A15, hvor busdriften af linje 65E blev udbudt. Indgåelse af kontrakten for elbusdriften var betinget
af, at det i A15 var muligt at indgå aftale med en operatør om driften af de to elbusser, samt at Region Hovedstaden havde det nødvendige økonomiske råderum til at betale for driften af linje 65E.
Det blev imidlertid besluttet at opgive elbusdrift på linje 65E, da Region Hovedstaden stod overfor
omfattende besparelser i 2017 og der var usikkerhed om passagerbelægningen på linjen. Movia var
derfor nødsaget til at aflyse udbuddet af de to elbusser.

12

Kortlægning og evaluering af nulemissionsudbud

4.

Kortlægning af udbudsaktiviteter

I dette kapitel kortlægges de enkelte udbud hver for sig, begyndende med A16 efterfulgt af rammeaftale for ladeinfrastruktur i byrummet, A17 og slutteligt H5-udbuddet. Formålet med kortlægningen
er at skabe et overblik af de enkelte udbudsforløb. Efter hver kortlægning evalueres udbudsprocesserne.

4.1 Aktiviteter i forbindelse med A16-udbuddet
Roskilde Kommune har i en årrække haft en ambition om at reducere støj og luftforurening fra kommunens busdrift. Ambitionen udspringer af Roskilde Kommunes mangeårige arbejde med at gøre
bymidten mere attraktiv. Det har blandt andet involveret en omlægning af busdriften til færre busruter og til ruter med en højere frekvens og deraf øget støjudledning. Fra begyndelsen har der fra politisk side været vilje og opbakning til at investere i grønnere kollektiv trafik i byen. Derfor begyndte
Roskilde Kommune i 2015 at undersøge muligheder og potentialer for at elektrificere kommunens
busdrift, og forvaltningen kontaktede i den forbindelse operatørerne på markedet for at høre om deres erfaring med elbusdrift.
Movia havde samtidig en dialog med operatørerne om elbusdrift og ladeinfrastruktur, hvor man bl.a.
diskuterede bekymringer og udfordringer i forbindelse med elbusdrift, herunder håndtering af ladeinfrastruktur i byrummet.
Roskilde Kommune og Movia indgik i et samarbejde med henblik på at undersøge mulighederne for
at omstille Roskilde Kommunes A-buslinjer til eldrift. Nedenstående tidslinje giver et overblik over
udbudsarbejdet med at indfase elbusser i Roskilde Kommune (A16). Nedenfor uddybes processen
omkring og indholdet af udbuddet nærmere.
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Figur 1: Tidslinje for aktiviteter i forbindelse med A16-udbuddet (Roskilde benævnes RK)

4.1.1 Kortlægning af potentialet for elbusser
Ud over Roskilde Kommunes politiske ambitioner, havde kommunen også et ønske om at arbejde
med en udbudsstrategi, som dels sikrede en fleksibilitet i forhold til valg af løsninger, dels gav mulighed for en dialog med markedet herunder dialog om placering af risici, så fordyrende risikopræmier kunne minimeres. I efteråret 2015 bad Roskilde Kommune Movia om at kortlægge mulighederne for at omstille busdriften på kommunens A-busnet til helt eller delvist eldrevne busser. Movia fik støtte fra Energistyrelsens Forsøgsordning for elbiler til finansiering af en analyse af muligheder for at anvende hhv. depot- og endestationsopladte elbusser og plugin-hybridbusser på Roskilde
Kommunes A-busnet (linje 201A og 202A). Analysen blev gennemført af den tyske konsulent
Ebusplan i foråret-sommeren 2016.
På baggrund af Ebusplans analyse af anvendelighed og omkostninger ved drift med hhv. elbusser,
plugin-hybridbusser og dieselbusser, samt Movias egne analyser af omkostninger ved hybridbusser, udarbejdede Movia i efteråret 2016 et notat til Roskilde Kommunes administration vedr. mulighed for og omkostninger ved anvendelse af helt eller delvist eldrevne busser på Roskilde Kommunes A-busnet:






Ebusplans analyser viste, at en løsning med endestationsopladte busser ville passe bedst til
linje 201A og 202A, da det ville give mest miljø for pengene. Det var også analysens vurdering, at depotopladte elbusser ville være utilstrækkelige i deres rækkevidde.
At den årlige meromkostning for endestationsopladte elbusser i forhold til almindelige diselbusser ville være på ca. DKK 3,9 mio. Herudover ville der komme initiale anlægsomkostninger til ladestationer for samlet DKK 9,2 mio. Meromkostningen i forhold til dieselbusser, som
anvender fossilfri HVO-biodiesel, ville være på DKK 2,6 mio./år.
At der ville være et behov for flere busser til at gennemføre driften med den eksisterende
betjeningsstruktur, da der for flere af de undersøgte buslinjer ikke var tid nok i køreplanerne
til at endestationsopladte- og plug-inhybridbusser kunne nå at blive opladt. Hvis køreplanen
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skulle overholdes, ville det være nødvendigt at indsætte flere busser, hvilket ville medføre
yderligere omkostninger.
I efteråret 2016 var Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg på studietur til Gøteborg, hvor de
blev introduceret til Volvos elbus- og plugin-hybridbussystemer. På dette tidspunkt var de forskellige
løsninger fortsat i teststadiet, men gav et godt indblik i mulige løsninger.

4.1.2 Markedsdialog
Movia og Roskilde Kommune havde løbende dialog med markedet igennem udviklingen af A16-udbuddet. I efteråret 2016 indledte Movia en markedsdialog med operatørerne om udbud af elbusdrift
og placering af ejerskabet for ladeinfrastruktur i byrummet. I januar 2017 organiserede Movia og
Roskilde Kommune et fyraftensmøde om udbud af elbusdriften, hvor formålet var at bringe relevante interessenter sammen og informere om Roskilde Kommune og Movias planer om udbud af
elbusdrift i Roskilde. Der var stor interesse for mødet blandt operatører, bus- og ladeinfrastrukturleverandører og andre interessenter. På mødet præsenterede Movia og Roskilde Kommune de foreløbige tanker om elbusdrift i kommunen. Der var tale om det første udbud i Danmark af almindelig
rutekørsel, hvor en hel buslinje blev betjent med 12 m elbusser. Deltagerkredsen bidrog med en
række input til udbuddet af elbusser – herunder en anbefaling om, at den planlagte idriftsættelse af
elbusser i december 2018 blev udskudt til foråret 2019 og identificeringen af de største risikofaktorer og udfordringer, der potentielt kunne påvirke priserne i tilbudsgivningen. De centrale risikofaktorer viste sig at være:







En for kort tidsplan, der ikke giver nok plads til forberedelse af tilbud, bestilling af busser og
etablering af ladeinfrastruktur.
En for kort garanteret kontraktlængde
Behovet for fleksibilitet som ændringer af køreplanstimer og antal driftsbusser
Etablering af ladeinfrastruktur i byrummet
Energiforbrug til kabineopvarmning
Teknologiens modenhed

I marts – april 2017 gennemførte Movia en teknisk dialog med operatørmarkedet om udbud af elbusdrift i Roskilde, der afdækkede en række risici, som operatørerne oplevede ved elbusdrift. På
baggrund heraf udarbejdede Movia en række anbefalinger til ændringer af Movias almindelige vilkår
for udbud af rutekørsel:








Forlængelse af den garanterede kontraktperiode til 10 år fremfor Movias almindelige udbudsmodel på 6 år, da der på daværende tidspunkt var betydelige usikkerheder forbundet
med rest- og gensalgsværdien af en elbus.
Reduktion og udvidelse af antal driftsbusser efter en specifik kompensationsmodel på baggrund af operatørernes usikkerheder forbundet med rest- og gensalgsværdi for brugte elbusser.
Justering af muligheden for tilpasning af antal køreplanstimer, da udvidelse af antallet af køreplanstimer kunne være problematisk for operatørerne, idet elbusser har kortere rækkevidde end dieselbusser og/eller ville forudsætte ophold til ladning af kørebatteriet.
Gradvis øgning af krav til elbusdrift, da erfaringer fra andre byer viste, at der indledningsvis
kan være nogle driftsudfordringer.
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Mindre justering af bodsregimet for opstartsperiode, så man satte krav til operatøren om at
fremlægge en handlingsplan for håndteringen af driftsmæssige udfordringer, såfremt de opstod. Det kunne sikre et smidigere samarbejde i tilpasningen til den nye teknologi.

4.1.3 Styregruppe og politisk behandling
Ved udgangen af 2016 etablerede Movia og Roskilde Kommune en styregruppe for udbud af elbusdrift i Roskilde. I styregruppen sad relevante fagmedarbejdere fra Movia og Roskilde Kommune, Movias områdechefer for hhv. Kontrakter og Strategi og Anlæg og hhv. Roskilde Kommunes
direktør og vejchef. Movia varetog projektlederskabet. I perioden januar 2017 til marts 2018 blev der
afholdt 13 styregruppemøder. Mødefrekvens var størst i perioden frem til færdiggørelse af udbudsmaterialet i begyndelsen af juli 2017.
Ved opstartsmødet med Roskilde Kommune gjorde Movia kommunen opmærksom på, at en udskydelse af driftsstart af busdriften med elbusser i ½-1 år ville gøre det muligt at trække på den rammeaftale om ladeinfrastruktur i byrummet, som Movia på dette tidspunkt var i færd med at udbyde.
Roskilde Kommune ønskede midlertidigt ikke at udskyde tidspunktet for driftsstart, idet kommunen
prioriterede at være en foregangskommune og som den første kommune at få A-busnettet betjent
udelukkende med elbusser:

”

Da vi så fandt ud af at vi kunne blive den første kommune der kørte 100 % på el, besluttede
vi, at det ville vi rigtig gerne, hvilket der er kommet meget god historie ud af både internt i kommunen og eksternt
Ivan Hyllested, Vejchef Roskilde Kommune

”

Roskilde Kommune besluttede, at det ikke kun var A-busnettet, der skulle udbydes med krav om
elbusser. På daværende tidspunkt var der et åbent vindue i udbud af alle kommunens buslinjer,
som betød, at hvis Roskilde Kommunen ikke satte krav om eldrift på de øvrige linjer i kommunen,
ville man ikke få muligheden for at omstille disse buslinjer til el før tidligst i 2025 - og måske først i
2031. Kommunen bad derfor Movia om at undersøge muligheden for at stille krav til el for alle kommunens bybusser. Movia vurderede, at merprisen for at stille krav om elbusser for kommunens øvrige bybuslinjer ville være i størrelsesordenen DKK 2-2,5 mio. årligt, som Roskilde Kommune selv
skulle finansiere. Styregruppen besluttede på baggrund heraf at stille krav til eldrift på alle kommunens bybuslinjer, dog således at tilbudsgiverne for linje 203, 204, 205, 206, 208, 209 og 212 skulle
give tilbud på en option med drift med almindelig diesel.
Det stod i begyndelsen af 2017 klart for styregruppen, at det var nødvendigt at afklare mulighederne
for opladning af elbusser i byrummet. På baggrund af markedsdialogen vidste Movia allerede, at
der ikke var enighed blandt operatørerne om, hvorvidt man foretrak selv at have ansvaret for etablering og drift af den nødvendige ladeinfrastruktur, eller om man foretrak, at Movia eller kommunen
forestod dette. Da Ebusplans konsulentrapport havde peget på endestationsopladning, som den
mest relevante ladestrategi for linje 201A og 202A, vurderede styregruppen, at det var en forudsætning for at opnå den tilstrækkelige konkurrence, at der blev givet mulighed for at tilbyde busløsninger baseret på opladning i byrummet.
Slut januar 2017 fremsendte Movia et notat til Roskilde Kommune, hvori man anbefalede Roskilde Kommune at træffe beslutning om fem punkter:


Pkt. 1 at Movia udbyder drift med elbusser for linje 201A og 202A.
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Pkt. 2 at Roskilde Kommune foranstalter den nødvendige infrastruktur i form af etablering og
drift af ladestationer i det offentlige rum til at understøtte pkt. 1.
Pkt. 3 at driften for linje 201A og 202A udbydes med vilkår, som reducerer operatørens risici, men også mindsker kommunens fleksibilitet, herunder længere garanteret kontraktperiode, mindre vidtgående bodsbestemmelser og reduceret mulighed for beskæring af køreplanstimer gennem kontraktperioden i forhold til udbud af konventionel busdrift.
Pkt. 4 at tidsplanen for elbusudbuddet tilrettelægges således, at vilkårene for at projektet bliver en økonomisk og driftsmæssig succes er bedst mulige, og at elbusserne idriftsættes den
14. april 2019.
Pkt. 5 at operatøren gives mulighed for i begrænset omfang at anvende dieselbusser for at
sikre driftsstabiliteten, når eldrift ikke er mulig.

I begyndelsen af februar 2017 besøgte styregruppen Eindhoven for at besigtige det på daværende tidspunkt netop idriftsatte elbussystem med 43 el-ledbusser. Studieturen bidrog med forståelse af det anvendte elbussystem herunder valg af busmateriel, garagering og opladning af elbusserne.
I slutningen af marts 2017 besluttede Roskilde Byråd at allokere DKK 10 mio. til etablering af den
nødvendige ladeinfrastruktur, og at det ville være forventeligt, at de årlige meromkostninger til elbusdrift for linje 201A og 202A ville være i størrelsesorden DKK 3,5 mio. Kommunen betalte på
dette tidspunkt både for en test-elbus og for anvendelse af HVO-biodiesel for to busser. Omkostninger for test-elbussen og HVO-biodiesel ville bortfalde ved omstilling til elbusser på de to buslinjer.
Roskilde Kommune gennemførte et udbud af ladeinfrastruktur i byrummet, der blev tildelt Siemens.
Operatørerne kunne vælge at benytte sig af Roskilde Kommunes aftale med Siemens eller stille
med deres egen ladeinfrastruktur på særlige betingelser. Udbuddet blev gennemført i perioden
marts-oktober 2017 som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven §§ 56-572.

4.1.4 Tilpasning af udbuds- og kontraktmodellen for at fremme elbusser
På baggrund af den tekniske dialog med operatørerne gennemførte Movia i samarbejde med Roskilde Kommune i foråret 2017 en række ændringer af Movias kontrakt- og udbudsmodel. Formålet
hermed var primært at reducere de af operatørerne oplevede risici ved elbusdrift, og dermed reducere eller helt undgå tillæg af fordyrende risikopræmier i operatørernes tilbud. I det følgende gennemgås ændringerne i kontraktmodellen.

2

LOV nr. 1564 af 15. december 2015.
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Længere garanteret kontraktlængde
Forud for A16 har Movia i en årrække udbudt almindelig rutekørsel med en garanteret 6-årig kontrakt med efterfølgende forlængelse af kontraktperioden på 2 år, der kan opnås tre gange. Den
maksimale samlede kontraktlængde er dermed 12 år (6+2+2+2 år). Operatørens mulighed for at få
kontrakten forlænget afhænger af niveauet for den kvalitet, som operatøren leverer. Hvordan kvalitet vurderes, er uddybet i boksen nedenfor.

KVALITETSVURDERING
Niveauet af operatørernes leverede kvalitet vurderes ud fra kundetilfredshed og servicegrad. Realiserer operatøren den tilbudte kundetilfredshed og grad af udført kørsel, har operatøren retten til at få kontrakten forlænget3. Opnår operatøren mindstekravet, men ikke det
tilbudte niveau, kan forlængelse kun ske ved enighed mellem Movia og operatøren.
Kundetilfredshed: opgøres via. spørgeskemaundersøgelse blandt kunderne, hvor der
spørges ind til deres vurdering af kundeoplevelsen, der anvendes til at lave et kvalitetsindeks. Mindstekravet for kvalitetsindekset er 810 (800 for linjer i indre København).
Servicegrad (grad af udført kørsel): mål for hvor stor andel af den planlagte kørsel, der er
blevet udført. Mindstekravet er en servicegrad på 99,9. Det vil sige et krav om at 99,9 % af
den planlagte buskørsel udføres.

Operatørerne har et stærkt incitament for at levere den aftalte kvalitet og få deres kontrakt forlænget, da operatørerne er nødt til at afskrive busmateriellet over 10 eller 12 år, for at være konkurrencedygtige. Opnår operatøren ikke en forlængelse af kontrakten til og med det 10. kontraktår, kan
dette betyde et økonomisk tab, da bussernes restværdi er mindre end den værdi, som de er afskrevet til. Denne risiko har operatørerne accepteret i udbud af dieseldrift. Det skyldes, at operatørerne
har et indgående kendskab til og erfaring med markedet, som gør dem i stand til at vurdere et muligt værditab. Ligeledes har de også klare forventninger til brugte busser om gensalgsværdi og mulighed for anvendelse i andre kontrakter.

3

Retten til forlængelse af kontrakten forudsætter desuden, at sanktioner i forbindelse med fejl i kvaliteten ikke må
overskride et gennemsnit på 5.000 kr. per bus per år.
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Anderledes så det ud for elbusmarkedet i forbindelse med A16. Her så operatørerne sig ikke i stand
til at værdisætte en brugt elbus efter 6 eller 8 år, da der på dette tidspunkt ikke fandtes et brugtvognsmarked for elbusser, og man kunne derfor heller ikke vurdere den mulige efterspørgsel efter
en brugt elbus efter 6 eller 8 år. Operatørerne var derfor bekymrede for Movias 6+2+2+2 år kontraktmodel og ville se sig nødsaget til at afskrive elbusserne over den garanterede kontraktperiode.
For at undgå et fordyrende risikotillæg for en 6-årig afskrivning af elbussernes værdi, besluttede
Movia og Roskilde Kommune at ændre kontraktperioden til en 10-årig garanteret kontraktperiode
med mulighed for en 2-årig forlængelse. Kvaliteten ville stadig blive vurderet ud fra servicegrad og
kundetilfredshed.
Reduceret fleksibilitet i tilpasning af kørselsomfanget
Movia har i almindelige kontrakter for rutekørsel et stort råderum til at udvide eller reducere antallet
af køreplanstimer (antal timer bussen er i drift i rutekørsel) og antallet af driftsbusser (antal busser
nødvendige for at klare de udbudte vognløb med konventionelle busser)4. Operatøren vil typisk
også anskaffe sig et antal reservebusser, der skal sikre, at busdriften kan gennemføres, selv om en
eller flere busser er taget ud af drift til vedligehold og reparationer. Ved en reduktion eller udvidelse
afregnes operatøren på baggrund af de udbudte vognløb. Operatørens afregning er delt op i hhv.
faste omkostninger, busafhængige omkostninger og køreplantimeafhængige omkostninger. Ideen
med opdeling på de enkelte omkostningselementer er at gøre omkostningerne til busdriften skalerbar.

4

Antallet af vognløb i myldretiden afgør antal driftsbusser, der er nødvendig til gennemførsel af driften. Betegnelsen
driftsbusser anvendes også til elbusdrift og betyder det antal dieselbusser, som driften ville kunne være blevet afviklet
med. Det kræver dog ofte flere elbusser end dieselbusser at udføre det samme transportarbejde, da elbusser har en
kortere rækkevidde og brug for ladepauser.
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AFREGNINGSMODEL
Faste omkostninger: er de ikke-variable omkostninger til garageanlæg, tank- og ladefaciliteter.
Busafhængige omkostninger: dækker primært over omkostning til anskaffelse af busmateriel.
Køreplantimeafhængige omkostninger: betegner omkostninger til chaufførløn, drivmiddel
og andre driftsafhængige omkostninger.
Øvrige budgetposter som omkostninger til driftsledelse, afkast og risikotillæg må forventes
fordelt ud over de tre omkostningselementer.
Ved reduktion af antallet af køreplanstimer reduceres operatørens betaling i forhold til de
færre omkostninger, som operatøren vil have til chaufførlønninger, drivmiddel mv. Ved reduktion af ét myldretidsløb, reduceres operatørens betaling med én driftsbus foruden evt.
reduktion i antallet af køreplanstimer. Ved udvidelse af driften gør det modsatte sig gældende.
I kontrakter med konventionel busdrift kan Movia udvide antallet af køreplanstimer med op til 69 %
over en 12-årig periode; 30 % de første 6 kontraktår og de næste 6 kontraktår med 30 % af antallet
af køreplanstimer i det 6. kontraktår. Tilsvarende kan Movia reducere antallet af køreplanstimer op
til 36 % over 12 år svarende til 20 % de første 6 kontraktår og de næste 6 kontraktår med 20 % af
antallet af køreplanstimer i det 6. kontraktår.
Operatørerne oplevede en stor risiko ved eldrift i forhold til Movias almindelige udbudsmodel for
driftsfleksibilitet. Det skyldtes, at en sådan udvidelse af køreplanstimerne kun i begrænset omfang
ville kunne dækkes uden at anskaffe sig nye elbusser, og som nævnt i forudgående afsnit, var der
usikkerhed om brugte elbussers gensalgsværdi og muligheden for genanvendelse af brugte elbusser i nye kontrakter. Operatørerne så også en betydelig risiko ved udvidelse af driften i løbet af kontraktperioden, idet en senere anskaffelse af nye elbusser vil give kortere tid til at afskrive den nye
bus.
Nogle operatører gjorde sig til fortalere for, at Movia helt opgav muligheden for at reducere eller udvide antallet af driftsbusser. Movias erfaring er midlertidig, at det er nødvendigt at kunne tilpasse
busdriften, hvis efterspørgslen for busdrift stiger eller en kommune og/eller region får behov for at
gennemføre besparelser i busdriften.
Movia ønskede med A16 at fastholde de normale udvidelses- og reduktionsmuligheder for tilpasning af køreplanstimer5. Dog skulle udvidelse af driftsomfanget ske med respekt for elbussernes
rækkevidde og ladepauser, da elbusser, i modsætning til konventionelle busser, har en begrænset

5

Modellen er dog tilpasset således at antallet af køreplanstimer kan udvides med 30 % hhv. reducere med 20 % de første 7 kontraktår og yderligere 30 % af kørselsomfanget i det 7. kontraktår i de følgende 5 kontraktår. Desuden er der
lagt en begrænsning ind, så reduktion af antallet af køreplanstimer højst kan ske med 7,5 % om året.
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rækkevidde, og kan have behov for ladepauser i løbet af driftsdagen. Hvis det ikke ville være muligt
at absorbere den ønskede udvidelse af antallet af køreplanstimer med de eksisterende busser, ville
operatøren være berettiget til en udvidelse af antallet af driftsbusser.
Movia og Roskilde Kommune blev derfor enige om en løsning, hvor Movias reduktions- og udvidelsesmuligheder blev fastholdt, men hvor operatøren kunne opnå en økonomisk kompensation i tilfælde af, at der skulle anskaffes en ny driftsbus eller tages en driftsbus ud af drift. Dermed ville operatøren modtage en engangskompensation og ved en udvidelse løbende afregnes for én yderligere
driftsbus. Nedenstående figur illustrerer kompensationsmodellen for A16.
Figur 2: Kompensationsmodel ved udvidelse og reduktion af driftselbusser
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Kompensationens størrelse afhænger af, hvornår udvidelsen eller reduktionen finder sted. Ved reduktion af antallet af elbusser reduceres kompensations størrelse jo længere henne i kontraktperioden interventionen finder sted. Tanken er, at operatøren i de foregående år har realiseret den planlagte afskrivning af bussen.
Ved udvidelse af antallet af elbusser øges kompensationsstørrelsen de første 5 kontraktår, hvorefter kompensationsstørrelsen reduceres for at flade ud fra kontraktår 7. Tanken bag denne kompensationskurve er, at jo senere i kontraktperioden interventionen finder sted, desto kortere er den resterende periode, hvor over bussen skal afskrives. Bevæggrunden for at kompensation reduceres
fra kontraktår 6 er, at det antages, at elbusser som anskaffes i år 6 og frem ved kontraktudløb vil
kunne finde anvendelse i ny kontrakt.
Gradvis indfasning af elbusdrift
Movias test af elbusser og elbustest i andre europæiske byer havde vist, at der kunne være en
række indledende udfordringer ved elbusdrift. Erfaringerne pegede på, at der kun i mindre grad
kunne forventes udfordringer med bussernes højspændingssystemer (fx batteri og elmotorer), men
at der kunne være en del udfordringer med almindelig busteknologi såsom døre og systemer til kabineopvarmning. Movia ville gerne sikre operatøren muligheden for at kunne håndtere eventuelle
opstartsproblemer. Sammen med Roskilde Kommune besluttede Movia derfor at give operatøren
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mulighed for i begrænset omfang at anvende dieselbusser de første to driftsår. I det første driftsår
fik operatøren mulighed for at anvende dieselbusser til 15 % af det planlagte antal vognløb uden at
blive pålagt bod. Tilsvarende måtte operatøren benytte dieselbusser til 10 % af det planlagte antal
vognløb. For hver dag en operatør ville være nødt til at indsætte én dieselbus, ville det tælle som én
forkert anvendt bustype.
Bonus ved høj grad af elbusdrift
Under den tekniske dialog med operatørerne blev det fra operatørside foreslået at lave en bonusordning, så operatøren havde noget at stræbe efter for at sikre så høj grad af elbusdrift som muligt,
og dermed reducere den potentielle anvendelse af dieselbusser de første to driftsår. Movia og Roskilde Kommune besluttede at indarbejde en bonusordning i kontrakten:




Hvis operatøren leverede 91 % elbusdrift det første driftsår, ville operatøren være berettiget
til en bonus på DKK 100.000. Størrelsen af bonus kunne stige gradvist op til DKK 500.000
ved en gennemført elbusdrift på mindst 99,2 %.
I andet driftsår ville en bonus på DKK 100.000 forudsætte en elbusdrift på 94, og en bonus
på DKK 500.000 ved en elbusdrift på mindst 99,5 %.

For at gøre bonusordningen håndterbar var det afgørende for Movia, at målingen af forkert anvendt
bustypekunne blive knyttet til et eksisterende dataparameter.
Håndtering af forsinket og udgået kørsel i indkøringsperiode
Movia har i sit kontraktregime mulighed for at sanktionere udgået kørsel (aflyste busture som følge
af fx busnedbrud) og forsinkelser. Det har Movia og operatørerne årelang erfaring med, når det
handler om dieseldrift, men den samme erfaring manglede inden for elbusdrift. I den tekniske dialog
gjorde operatørerne det klart, at hvis Movia ikke gav operatøren en længere line i en opstartsfase i
forhold til bod for udgået kørsel og forsinkede turafgange, kunne operatørerne se sig nødsaget til at
lægge et risikotillæg ind i tilbuddet, da de ikke var sikre på, at de ville kunne levere den kvalitet for
rettidighed og gennemførsel af driften, som de ønskede. Movia imødekom operatørernes bekymringer ved at skrive ind i kontrakten, at Movia i de første 6 måneder efter driftsstart ville dispensere for
sanktioner for udgået kørsel og manglende overholdelse af køreplanen. Forudsætningen for dispensationen ville være, at operatøren gennemførte et trepartssamarbejde med Movia og Roskilde Kommune, hvor der skulle fremlægges handlingsplaner for opretning af de fejl, der medførte udgået kørsel og/eller manglende overholdelse af køreplanen, og at operatøren gennemførte de planlagte tiltag. Movia, Roskilde Kommune og operatøren ville blive forpligtet til at deltage i trepartssamarbejdet
i perioden fra driftsstart til busdriften viste sig stabil.
Krav til eldrift, men valgfrihed i forhold til elbusløsning
Normalt stiller Movia funktionelle krav fremfor tekniske krav. Det vil sige, at der ikke efterspørges en
bestemt teknologi i udbuddet som fx hybridbusser, men i stedet stilles krav til at busserne skal overholde en grænseværdi for CO2-udledning fx 0 g CO2/km, og at de skal indfri en særlig miljønorm, fx
Euro VI. I A16-udbuddet indgik Movia en aftale med Roskilde Kommune om at stille tekniske krav
om anvendelse af elbusser, fordi Movia og Roskilde Kommune vurderede, at den eneste alternative
teknologi til el, der levede op til kravet om nulemission, var brintbusser. Brintbus- teknologien var på
dette tidspunkt ikke på et stade, hvor den var et kommercielt alternativ til elbusser.
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Elbusdriften blev udbudt med valgfri løsning til etablering af ladestationer. Tilbudsgiver kunne vælge
mellem elbusser, som alene oplades på operatørens garageanlæg, eller busser der primært blev
opladt ved ladeinfrastruktur i byrummet. Tilbudsgiver kunne vælge at lægge ladestationer, som
Roskilde Kommune etablerede, til grund for tilbuddet. Alternativt kunne tilbudsgiver vælge selv at
stå for etablering og ejerskab af de nødvendige ladestationer i byrummet. I tilfælde af den sidste
løsning ville Movia ved kontraktudløb kunne overtage ejerskabet til ladeinfrastrukturen uden at kompensere operatøren.
Kabineopvarmning
En anden væsentlig udfordring ved elbusdrift i forhold til drift med dieselbusser, der blev synlig i
processen med A16-udbuddet, er energiforbrug til kabineopvarmning. De fleste elbusmodeller er
udstyret med et klimaanlæg, der anvender el til køling og opvarmning af chaufførplads og passagerkabine, men ved en udetemperatur under ca. 0°C stiger energiforbruget til kabineopvarmning kraftigt. Det kan være en stor udfordring for depotopladede elbusser, da et sådant elforbrug markant
reducerer bussen rækkevidde. Endestationsopladede busser har den fordel, at der kan kompenseres for det øgede elforbrug til kabineopvarmning ved en forlænget ladetid ved endestationerne.
For at give tilbudsgiverne flest mulige tekniske løsninger at arbejde med, besluttede Movia og Roskilde Kommune at tillade anvendelse af et fyr, så længe fyret anvender et 2. generation biobrændstof.6 Movia vurderede, at den marginale omkostning ved anvendelse af et HVO-fyr ville være betydeligt højere end omkostning til el-opvarmning, hvilket ville give operatøren et stærkt incitament til
at reducere anvendelsen af fyret til et minimum. Man gav også en større fleksibilitet i dimensioneringen af bussystemet ved at tillade et indeklima i elbusser på 16-22°C i vintermånederne, da man
ikke vurderede dette som et problem for passagerne i forhold til Movias normale krav på 18-22°C.
Derudover var der en række kontraktforhold, der blev justeret for at gøre opstartsfasen nemmere for
operatørerne, da Movia vidste at operatørernes erfaringer med elbusdrift var begrænset. Det var
blandt forhold vedrørende leveringstid og indsættelse af elbusser. De øvrige punkter er uddybet i
nedenstående tabel.
Tabel 1: Øvrige ændringer af kontraktvilkår for A16-udbuddet

Bod ved for sen levering
I kontrakter for drift med konventionelle busser betaler operatøren en bod på DKK 2.000 per bus
per døgn ved for sen levering. Som følge af de udfordringer, Movia havde oplevet med rettidig leverance af elbusser i forsøgsprojekter, fastsatte Movia skærpede bodsbetingelser ved for sen levering
af elbusser. Bodsniveauet for sen levering var DKK 3.000 per bus per dag de første 30 dage, hvorefter bodsniveauet steg med DKK 1.000 per bus per dag for hver påbegyndt 30 dage, som bussens
levering var forsinket. Dog således at den maksimale bod kunne blive DKK 7.000 per bus per dag.

6

Ved ”2. generation” forstår Movia, at brændstoffet ikke må være produceret på basis af afgrøder, som kan anvendes
som fødevarer (fx palmeolie, solsikke, majs, raps og soja).
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Mulighed for senere indsættelse af elbusser
For at imødekomme usikkerhederne om busleverandørerne ville kunne levere elbusser til driftsstart,
gav Movia, efter aftale med Roskilde Kommune, mulighed for, at tilbudsgiverne kunne tilbyde dieseldrift i en opstartsperiode. For linje 201A og 202A var det muligt at tilbyde dieseldrift fra 14. april
2019 til 30. juni 2019 og for de øvrige bybuslinjer, kunne operatøren udskyde indsættelse af elbusser til 14. april 2021. I vurderingen af tilbuddet tillagde Movia det en positiv værdi, hvis der var tilbudt eldrift fra driftsstart.
Mere tid til tilbudsforretningen
Ved udbud af dieseldrift indhenter tilbudsgiverne typisk parallelle tilbud fra en række busleverandører, men i forbindelse med A16 vurderede flere tilbudsgivere, at det ville føre til en bedre løsning,
hvis man indgik i et tæt samarbejde med én eller få busleverandører. På den måde blev elbusløsninger tilpasset udbudsvilkårene bedst muligt. For både operatører og deres danske samarbejdspartner hos busleverandørerne var det helt nyt at arbejde med elbusløsninger, og der var derfor et
særligt behov for ekstra tid til at gennemarbejde tilbuddet. Tidsperioden for prækvalifikation og udarbejdelse af tilbud blev forlænget fra 4 til 6½ måneder.

Træning af chauffører
Med overgang til elbusdrift opstod et behov hos operatørerne for at have tid til at give chauffører
træning i at køre elbusserne forud for driftsstart. Det fremgår af Movias udbudsbetingelser, at hvis
en operatør overtager busdriften fra en anden operatør, skal virksomhedsoverdragelsesloven være
gældende i forhold til overdragelse af medarbejdere. Movia aftalte derfor en række vilkår med den
operatør, som risikerede at måtte afgive driften for Roskilde Kommunes bybuslinjer omkring udlån
af medarbejdere forud for operatørens eventuelle ophør af drift på disse linjer – dvs. forud for driftsstart med elbusser.

Grund til etablering af garageanlæg
Beliggenheden af et garageanlæg kan være et væsentligt konkurrenceparameter i udbud af eldrift,
da en placering nær buslinjernes endestationer giver mindre tomkørsel og dermed færre omkostninger til chaufførlønninger og drivmiddel. Det kan være vanskeligt for operatørerne at finde egnede
grunde på grund af afstandskrav til støjfølsom bebyggelse, og kommunal prioritering af grunde til
andet end busdepoter.

4.1.5 Forhandlingsrunder
Ni tilbudsgivere blev prækvalificeret til at afgive tilbud på driften af Roskilde Kommunes bybuslinjer.
Udbuddet omfattede to forhandlingsrunder. Tilbudsgiverne afgav tilbud forud for første og anden
forhandlingsrunde og et endeligt tilbud. Det var alene det endelige tilbud, som var bindende. I de to
forhandlingsrunder fik tilbudsgiverne feedback på deres tilbud og en vurdering af, hvordan tilbuddet
lå i forhold til det på daværende tidspunkt økonomisk mest fordelagtige tilbud.
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Tildelingskriteriet i A16 var det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret som bedste forhold
mellem pris og kvalitet. Tilbuddene blev evalueret på baggrund af de vægtede point for underkriterierne:





Pris (vægt 40 %)
Kvalitet af drift (vægt 35 %)
Miljø (vægt 10 %)
Kvalitet af materiel (vægt 15 %)

I underkriteriet Miljø blev indvendig og udvendig støj tillagt en høj værdi. Tilbudsgiverne havde mulighed for at anvende brugte busser de første 2½ måned på linje 201A og 202A, og brugte busser
de første 2 år for de øvrige bybuslinjer. Ved at tilbyde eldrift fra driftsstart opnåede tilbudsgiveren en
højere score for bussernes øvrige miljøegenskaber (CO2-udledning og udledning af NOx og partikler). Idéen bag at give tilbudsgiverne mulighed for at anvende brugte dieselbusser var at håndtere
eventuelle udfordringer for producenterne med at levere elbusserne til driftsstart, og dermed sikre
den bedst mulige konkurrence blandt busleverandørerne.
Under Kvalitet af drift blev det tillagt en positiv værdi, hvis tilbudsgiverne tilbød fleksibilitet i driftsafviklingen med elbusser. Hermed menes, at operatørerne tilbød et bussystem, som tillod Movia at
ændre og udvide omfanget af busdriften.
Under Kvalitet af materiel blev det tillagt en positiv værdi, hvis anvendte ladestationer i byrummet
havde høj designkvalitet. Roskilde Kommune ville, som ovenfor beskrevet, opstille Siemens’ ladeinfrastrukturløsning i byrummet, hvis den vindende tilbudsgiver lagde Roskilde Kommunes ladeløsning til grund for sit tilbud. Siemens’ løsning for ladeinfrastruktur i byrummet og eventuelle egne løsninger, som tilbudsgivere selv måtte tilbyde, blev evalueret ud fra samme kriterier. Etablering af ladeinfrastruktur i byrummet blev af Roskilde Kommune opfattet som et nødvendigt ”onde”, og løsninger uden ladeinfrastruktur i byrummet blev tillagt den højst mulige score for designkvalitet af ladestation i byrummet. Der var altså her nogle sikre point at opnå ved at tilbyde depotopladede busser.
Da det var første gang, at Movia udbød elbusdrift med 12 m elbusser, ønskede Movia at sikre sig,
at tilbudsgiverne havde den nødvendige viden om elbusser til succesfuldt af afvikle driften med elbusser. I vurdering af et tilbuddet blev det derfor vurderet positivt, hvis tilbudsgiver fremlagde velbeskrevne og veldokumenterede tilgange til implementeringen af elbusløsningen, nødvendigt antal af
reservebusser, beskrivelse af den daglige drift, forebyggelse af fejl, udbedring af fejl og beskrivelse
af opladning af busserne. I forbindelse med gennemførsel af de to forhandlingsrunder blev forventninger til gennemførelse af elbusdrift afstemt mellem tilbudsgivere og Movia. Kravet om at tilbudsgiver skulle beskrive disse særlige elbusrelaterede forhold blev af Movia opfattet som væsentlige for
en vellykket udbudsproces. I takt med at udbudsforretningen skred frem, blev tilbudsgivernes redegørelse for elbusdriften højnet til et niveau, hvor der kun var mindre forskelle mellem de tilbudte løsninger.
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Fremgangsmåden ved udbud med forhandling med prækvalifikation reguleres af artikel 47
forsyningsvirksomhedsdirektivet7.

4.1.6 Resultat
I februar 2018 blev driften af Roskilde Kommunes bybuslinjer tildelt operatøren Umove Øst, som
tilbød en løsning med kinesiske Yutong-elbusser med depotopladning, hvor de valgte at placere garageanlægget og busdepot på den grund, som Roskilde Kommune stillede til rådighed. D. 28. februar 2018 fravalgte Roskilde Kommune den tilbudte option på dieseldrift, og dermed besluttede
kommunen, at al busdrift på kommunens bybuslinjer skulle gennemføres med eldrift.
Driften af de 20 elbusser blev som planlagt igangsat den 14. april 2019. Den årlige merpris for Roskilde Kommune i forhold til den tidligere kontrakt med dieseldrift var på DKK 1 mio. årligt svarende
til 2 % af kontraktsummen. Roskilde Kommune kunne dog have opnået en besparelse på DKK 1,7
mio. årligt, hvis man havde valgt dieseloptionen for linje 203, 204, 205, 206, 208, 209 og 212. Da
Umove ikke baserer sin elbusløsning på opladning i byrummet, var der ingen initialomkostning forbundet hermed for kommunen. Den faktiske omkostning for elbusdrift har altså vist sig at være betydeligt lavere end den forud for udbuddet estimerede merpris.
Fordi det vindende tilbud ikke inkluderede opladning i byrummet, lavede Movia og Umove en ny aftale for de særlige vilkår for udgået kørsel i indkøringsperioden, da der ikke ville være særlige forhold ved den tilbudte elbusløsning, der taler for, at operatøren behøvede særlige vilkår i forhold til
forsinkelser. De særlige vilkår ville kun gælde ved udgået kørsel som følge af problemer med bussernes højspændingssystem (fx batteri og motor).

4.1.7 Evaluering af processen
Styregruppe
Såvel Roskilde Kommune som Movia er enige om, at etableringen af en styregruppe i forbindelse
med A16-udbuddet har været afgørende for hele udviklingsprocessen af udbudsmaterialet og gennemførelsen af udbuddet. Styregruppen bestod, som nævnt, af repræsentanter fra Movia og Roskilde Kommune, som både havde den nødvendige faglige indsigt og beslutningskraft. Denne sammensætning viste sig at være vigtig for fremdriften. Det har betydet, at styregruppen effektivt har
kunnet definere og diskutere problemstillinger, der opstod undervejs, og bruge diskussionerne til at
træffe beslutninger om, hvordan udbuddet skulle udformes. Styregruppekonstellationen var derfor
også med til at sikre, at alle var på ’den samme side’, og at man arbejdede for en fælles løsning.
Det var, med andre ord, et forum hvor spørgsmål, principper og løsningsmodeller for A16 og udbuddet vedr. etablering af ladestationer i byrummet kunne blive drøftet.

7

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse
af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv
2004/17/EF.
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Det tætte samarbejde mellem Roskilde Kommune og Movia var afgørende for processens forløb,
da det var første gang, man ville udbyde elbusser på hele linjer, og man derfor var nødt til at ændre
på en række af de eksisterende kontraktforhold for at reducere operatørernes oplevede risici. Disse
ændringer betød dog samtidig, at Roskilde Kommune skulle påtage sig øgede risici herunder etablering af ladeinfrastruktur i byrummet og mindre fleksibilitet i forhold til tilpasning af omfanget af busdriften. Ved at gennemgå udviklingsprocessen i styregruppeform sikrede man, at Roskilde Kommune forstod nødvendigheden og betydningen af de ændrede kontraktvilkår, og at Roskilde Kommune bakkede op om de valgte løsninger.
Afgrænset case til udvikling
En anden central læring fra A16 er, at det er en fordel for udviklingsarbejdet med nye udbudsprincipper og modeller, hvis det foregår inden for én kommune. Det var kun Roskilde kommune, der var
relevant for A16-udbuddet, fordi de udbudte buslinjer alene skulle køre indenfor Roskilde Kommune. En sådan afgrænsning betyder, at der er færre interessenter involveret i udviklingsarbejdet
og beslutningsprocesserne. Ligeledes betød det også, at de politiske ambitioner om elbusdrift var
tydelige. Roskilde Kommune udtrykker også selv en tilfredshed med samarbejdet, og ser det som
en fordel, at de også selv har brugt ressourcer på at engagere sig udviklingsarbejdet:

”

Kombinationen af at vores vilje til at rykke på nogle standarder, og Movias vilje til at høre på,
hvad vi havde at sige, sammen med deres viden om, hvad der hidtil har fungeret, har været en god
kombination

”

Ivan Hyllested Pedersen, vejchef, Roskilde Kommune

Som Ivan Hyllested, vejchef i Roskilde Kommune, her påpeger, var begge parter interesserede i at
skabe et godt samarbejde og opnå et godt resultat. Begge parters villighed og klare linjer vurderes
at være en styrke for processens forløb.
Markedsdialog
Både leverandører og operatører sidder i dag med en oplevelse af, at dialogen med Roskilde Kommune og Movia har været positiv. Her tænkes der både på fyraftensmødet, markedsdialogen og, for
den vindende operatør, den efterfølgende dialog. Oplevelsen er også, at Roskilde Kommune –
modsat andre kommuner – selv er meget langt fremme i deres forståelse af nulemissionsbusdrift,
og hvad det har af konsekvenser, og hvad det kræver. Både Movia og Roskilde Kommune har
ifølge den vindende operatør været meget forstående over for den proces, de som operatør har
skullet igennem:

”

Det har været positivt, at vi kom med i dialogen med Roskilde Kommune, og at vi har kunnet
komme med vores input. Selvom vi er længere fremme på teknologien, adskiller Roskilde Kommune sig, fordi de selv er så meget med og langt fremme. Så det har givet et rigtig godt samarbejde

”

Johnny B. Hansen, adm. direktør, Umove Øst

Ændringer af kontraktvilkår
For de tilbudsgivende operatører blev det opfattet som positivt, at Movia var villige til at ændre på
traditionelle kontraktvilkår, og at Roskilde Kommune ligeledes var villige til at påtage sig en øget risiko. Ligeledes har den løbende dialog med markedet betydet, at operatørerne har oplevet, at deres
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bekymringer og input er blevet hørt og tage til eftertanke i de ændringer af udbudsbetingelserne,
der er blevet foretaget. Et af de forhold, der blandt nævnes, er kontraktforlængelse fra 6 til 10 år.
Ændringen har betydet, at operatørerne har afgivet tilbud til en bedre pris, og at risici ved at byde
på A16 opleves som lavere. Det påpeges dog samtidig, at en 10-årige kontraktlængde kan være
med til at fastlåse en løsning på et marked i en tid, hvor teknologien er under hurtig udvikling. Opfattelsen er, at denne model er det sikre valg fremfor en udbudsmodel, der fordrer en øget innovation.
Set fra Movias synspunkt er vurderingen dog, at det er vigtigere at udforme en holdbar og sikker
kontraktmodel, hvor den daglige busdrift er sikret for kommunens borgere, og hvor merprisen ved
elbusdrift begrænses.
Et kontraktpunkt, der påpeges af tilbudsgivere som uhensigtsmæssigt, er måden, hvorpå dele af
bod og bonus er bygget op omkring kundetilfredsheden på samme vis som ved kontrakter for dieselbusser. En vurdering, der afhænger af kundernes respons på en række spørgsmål. Her påpeges
blandt andet vurderingen af støjniveau, som for elbusser er markant anderledes end for dieselbusser. Bekymringen blandt operatørerne er, at støjniveauet på elbusser bliver kundernes ’nye normal’,
selvom vurderingsskalaen forbliver uændret. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at vurdere, hvorvidt disse bekymringer er berettigede.
A16 ses som et eksempel på ’the perfect storm’ med god timing både hvad angår den politiske villighed, den teknologiske udvikling og Movias parathed til at gå ind i arbejdet omkring nulemission.
Udviklingsprocessen har været kendetegnet ved åbenhed og villighed til at dele viden om elbusdrift
og risikoelementer herved, samtidig med at de involverede parter har været villige til at afsætte de
nødvendige ressourcer i udviklingsarbejdet.

ERFARINGER FRA A16
Det er en klar fordel for trafikselskabet at nedsætte en styregruppe, der samler
relevante nøglepersoner fra trafikselskabet og kommuner, så der en fælles forståelse for udfordringer og nødvendigheden for alternative løsninger.

Det er en fordel for udviklingsarbejdet med nye udbudsprincipper og modeller,
hvis det er afgrænset til én kommune med klare politiske mål og økonomiske prioriteringer.

En tæt dialog med markedet om deres oplevede risici og udfordringer ved ny teknologi skaber dels en styrket samarbejdsrelation og dels en opmærksomhed for
kontraktvilkår der kan være problematiske.

28

Kortlægning og evaluering af nulemissionsudbud

4.2 Aktiviteter i forbindelse med udbud af rammeaftale for ladeinfrastruktur i
byrummet
For at kunne håndtere kommuners- og regioners krav om nulemission blev det relevant at finde en
model for håndteringen af ladeinfrastruktur i byrummet. Ladeinfrastruktur i byrummet (ved endestationer) giver mulighed for at hurtiglade elbusserne undervejs, og derved øge bussernes rækkevidde
uden at skulle returnere til depotet for opladning. Løsninger til opladning af elbusser i byrummet har
været under stor udvikling, og ladestandere fra en række leverandører findes i flere europæiske
lande. Movia havde derfor flere steder at kigge hen for inspiration til de teknologiske muligheder.
Der var dog endnu ikke byer eller trafikselskaber, som havde baseret en forretningsmodel for ladeinfrastruktur i byrummet på en rammeaftale. Movia stod derfor på uprøvet territorium.
Behovet for en rammeaftale blev allerede synligt i forbindelse med A16-udbuddet, hvor Movia
havde løbende dialog med operatørerne om blandt andet ladeinfrastruktur i byrummet. Indtil A16udbuddet havde der været en tydelig arbejdsdeling mellem Movia og operatørerne, hvor Movia stod
for planlægningen af ruter, køreplaner og lignende, og operatørerne udførte driften. Operatørerne
var derfor også ansvarlige for ethvert forhold, der handlede om at få busserne til at køre. Igennem
dialogen meldte operatørerne klart ud: Hvis opgaverne vedrørende etablering og drift af ladeinfrastruktur i byrummet tilfaldt dem, ville det afholde flere operatører fra at afgive tilbud på drift med elbusser, som skulle oplades i byrummet.
Det var tydeligt for Movia, at man var nødt til at finde en model for, hvordan opgaven med ladeinfrastruktur skulle håndteres, og hvordan samarbejdet mellem de involverede parter skulle reguleres.
Først og fremmest betød opgaven med at etablere ladeinfrastruktur i byrummet, at en leverandør af
ladestationer ville blive involveret som tredjepart i samarbejdet mellem Movia og operatørerne. Derudover ville opsætning af ladestationer i byrummet stille krav til et større samarbejde mellem Movia
og kommunerne. En del af Movias udviklingsarbejde med rammeaftalen bestod derfor i at etablere
retningslinjer for de forpligtelser, de involverede parter skulle påtage sig.
Nedenstående figur viser et kronologisk overblik over aktiviteter i forbindelse med udviklingen af udbudsmaterialet samt udbudsprocessen for rammeaftalen. Efterfølgende vil de enkelte aktiviteter uddybes.
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Figur 3: Tidslinje for aktiviteter i forbindelse med rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet fra beslutning om
udbud bliver taget

4.2.1 Udvikling i arbejdsgruppen
Som en del af projektet nedsatte Movia en arbejdsgruppe, der havde til formål at samle repræsentanter for de relevante parter, til drøftelser af retningslinjer og principper for ladeinfrastruktur i byrummet.
Arbejdsgruppens medlemmer blev nøje udvalgt af Movia ud fra kvalitative kriterier såsom viden om
og forståelse for området, interesse i at finde løsninger og vilje til at være kompromissøgende.
Hverken operatører eller leverandører var inkluderet i arbejdsgruppen. I stedet var en repræsentant
fra Dansk Elbil Alliance, der ligger under brancheorganisationen Dansk Energi, en del af arbejdsgruppen som repræsentant for leverandørerne. Dette skyldtes, at man ønskede et indblik i leverandørernes mulighedsrammer uden at risikere konkurrenceforvridning. Arbejdsgruppen bestod af:





Movia (kontrakter, infrastruktur og jura)
Region Hovedstaden
Københavns Kommune
Dansk Elbil Alliance, Dansk Energi

Herudover blev der nedsat en styregruppe bestående af Movias direktion, der havde til formål at
gennemse og godkende den udbudsmodel, der blev foreslået.
Gennem 6-7 måneder diskuterede arbejdsgruppen en lang række problematikker vedrørende ladeinfrastruktur i byrummet. Der var løbende idé- og konceptudvikling med henblik på at finde realistiske løsninger for både leverandører, operatører, kommuner og Movia. I arbejdsgruppen behandlede man blandt andet spørgsmål vedrørende:








Ejerskab af ladeinfrastruktur i byrummet.
Driftssikkerhed.
Håndtering af service og vedligeholdelse.
Opretholdelse af konkurrence mellem leverandørerne ved udbud af en rammeaftale.
Opretholdelse af konkurrence i forbindelse med alle dele af rammeaftalen.
Sikring af ens forhold for operatørerne i forhold til at anvende rammeaftalen.
Sikring af lave priser.
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Markedsundersøgelse
Som en del af arbejdsgruppens arbejde, gennemførte Movia en markedsundersøgelse, hvor man
forsøgte at indhente feedback fra de europæiske leverandører med det formål at undersøge markedsforholdene. Responsen var begrænset, og Movia trak derfor i højere grad på sine erfaringer fra
forsøg med endestationsopladte busser på linje 3A i København, input fra Dansk Elbils Alliance på
vegne af markedet og dialogen med operatørerne. Derudover indgik Movia i dialog med Radius’
projektafdeling vedrørende tilslutning til elnettet.
Dialog med operatørerne
Mod slutningen af arbejdsgruppens arbejde gennemførte Movia en dialog med operatørerne for at
afdække operatørernes lyst og evne til at løfte etableringen af ladeinfrastruktur i byrummet. Ligeledes ønskede Movia også at få operatørernes input til en udbudsmodel for en rammeaftale om ladeinfrastruktur fra en tredjepartsleverandør. Operatørerne pegede på, at de ikke havde den nødvendige ekspertise til at håndtere ladeinfrastruktur på det kommunal-tekniske niveau i forhold til at få
godkendt design, tilladelse til placering af ladere i byrummet og lign. Ligeledes var erfaringer fra
A16-udbuddet i Roskilde Kommune, at leverandørerne af ladestationer afgav forskellige tilbud på
pris og serviceniveau, alt efter operatørernes størrelse. Arbejdsgruppen søgte derfor også at finde
en løsning, hvor operatørerne fik de samme forudsætninger for at byde ind på fremtidens elbusdrift.
Udbudsmodel
Movias bestyrelse besluttede i februar 2017, at Movia skulle gennemføre et udbud af rammeaftale
om etablering og drift af ladestationer til opladning af elbusser i byrummet. Udbudsmaterialet tog
udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger.
Den underliggende forretningsmodel var udformet efter de involverede parters ekspertise og således, at deres forpligtelser var baseret på hver enkelt parts kerneydelser. Movia ville derfor udbyde
en rammeaftale for en standardløsning og pris for ladestationer i byrummet, der gav leverandøren
ansvaret for levering og opstilling samt service og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen. En rammeaftale for ladeinfrastruktur ville betyde, at Movia sikrede en forpligtelse på pris, ydelse og service
fra en systemleverandør gældende for alle operatører, som ville benytte endestationsopladning i
tilbud på elbusdrift. Ligeledes påtog Movia sig ansvaret for det kommunale samarbejde i forhold til
det anlægstekniske i at opsætte ladere i byrummet. Dermed kunne operatørerne koncentrere sig
om at drifte elbusserne.

4.2.2 Forhandlings- og udbudsproces
I juli 2017 blev første version af udbudsmaterialet offentliggjort, og i starten af september 2017 indledte Movia forhandlinger med tre leverandører. Der blev gennemgået fire forhandlingsrunder, hvor
udbudsmaterialet løbende blev justeret.
I forhandlingsrunderne blev hele udbudsmaterialet gennemgået, dog var der en række punkter som
dominerede. Et centralt emne var spørgsmålet om finansiering. Movia ønskede en rammeaftale
med løbende afbetaling over 12 år på ladestationer, hvilket viste sig at være regnskabsmæssigt
uhåndterbart for leverandørerne. Som følge af en stor usikkerhed for omfanget af faktisk leverede

31

Kortlægning og evaluering af nulemissionsudbud

ydelser (fra 0 og 100 ladestationer) kunne leverandørerne ikke håndtere finansieringen af ladestationerne. Dertil er det for stor en kapital, der bindes over potentielt 8 år (kontraktens maksimale løbetid), og som måske slet ikke anvendes.
Efter lange forhandlinger og afsøgninger valgte Movia at arbejde videre med finansiel leasing håndteret af Movia via en leasinggiver. Movia indgik efterfølgende en leasingrammeaftale med KommuneLeasing.
Leasingrammeaftalen muliggør, at kommuner og regioner kan finansiere omkostningen til ladestationer i byrummet over deres løbende tilskud til busdriften, og de kan dermed budgetmæssigt håndtere betalingen. Kun de færreste kommuner kan håndtere at lægge et millionbeløb i forbindelse
med opstart af en kontrakt for busdrift.
Øvrige dominerende emner var bl.a. oppetidskrav, bodsregime og håndtering af driftssikkerhed, designvurdering, priser ved gravearbejde mv., forsikring og ansvarsfordeling ved fejl mellem leverandøren, operatøren og Movia.
Kontrakten om rammeaftalen blev tildelt foreløbigt den 20. december 2017 med en efterfølgende
stand-still periode på 10 dage. I løbet af denne periode blev der indgivet en klage fra en af tilbudsgiverne til Klagenævnet for Udbud vedrørende adgang til at forhandle finansieringen af ladestationerne. Klagen handlede om, at der indgik en finansieringsforpligtelse i det oprindelige udbudsmateriale, og at det var en væsentlig ændring, at denne finansieringsforpligtelse blev bortforhandlet undervejs. I februar 2018 afsagde klagenævnet sin kendelse og fandt, at der var adgang til at forhandle om en reduktion i tilbudsgivernes finansiering men ikke til at bortforhandle den helt.
Efterfølgende besluttede Movia at annullere tildelingsbeslutningen og kort tid efter sende rammeaftalen i genudbud, herunder med hensigtsmæssige justeringer i udbudsmaterialet. Ændringerne var dog ikke større, end at Movia kunne genudbyde rammeaftalen uden forhandlinger, og
gøre det inden for den kortest mulige frist i henhold til EU-udbudsregler. Den korte frist var nødvendig for, at rammeaftalen kunne træde i kraft til det kommende A17-udbud, og for at give Movia og
den vindende leverandør tid til at udføre de nødvendige forberedende aktiviteter.
Genudbuddet gav, som beskrevet, mulighed for at lave en række hensigtsmæssige justeringer af
udbudsmaterialet, og førte til en reduktion på 30 % i de tilbudte priser.
Nedenstående tabel viser et overblik over de ændringer, der blev lavet i udbudsmaterialet gennem
hele forhandlingsprocessen.
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Tabel 2: Udfordringer og ændringer til særlige udbudsvilkår

Oprindeligt udbudsmateriale

Baggrund for ændringerne

Ændringer af udbudsvilkår

Opstillingsaftale for 10+2 år

Ønske om større fleksibilitet i
forhold til tilpasninger til fremadrettede ændringer i operatørkontrakter.

Opstillingsaftale 6 år med
mulighed for Movia for forlængelse i yderligere 2+2+2
år m. mulighed for kortere
opstillingsaftaler i tilknytning
til eksisterende ladestationer.

Den overordnede vægtning
af kriterier: pris 45 %, kvalitet
55 %, æstetik bestået-ikke
bestået.

Løsninger kunne udelukkes
pba. ringe æstetik. Det er
samtidigt vigtigt, at ladestanderens design får en vægt i
tildelingen. Behovet for at få
en velfungerende løsning af
høj kvalitet, hvor opportunister med en lav pris og kvalitet får det svært.

Den overordnede vægtning
ændres til: pris 40 %, kvalitet
45 %, æstetik 15% (herunder
vurdering af løsningens fleksibilitet ift. byrum).

Den underliggende vægtning
af pris: grundpris på 65 %, el
20 % og optioner 15 %.

Elektricitetsavancen har en
for stor vægtning ift. den økonomiske andel af det evalueringstekniske beløb.

Den underliggende vægtning
af pris ændres, så den afspejler den enkelte pris’ andel af den samlede sum:
grundpris på 80 %, el 5 % og
optioner 15 %.

4

Kun mulighed for anvendelse
af diesel til en midlertidig ladestation med en generator
til produktion af el.

HVO-biodiesel giver mulighed for at en linjes CO2-udledning forbliver nul trods anvendelse af en generator,
hvilket har betydning for
kommunernes miljøregnskab
og linjens miljøprofil.

Efterspørgsel efter anvendelse af HVO til en midlertidige ladestation med en generator til produktion af el.

5

Leverandøren er forpligtet til
at opretholde og opdatere
Movia-databasen. Tab af
data anses for et indirekte
tab.

Behov for en sikring mod
uhensigtsmæssigt datatab
fra ladestationerne i forbindelse med nedetid og servicevinduer

Krav til at data skabt i perioder med nedetid eller servicevinduer ikke må gå tabt
og skal være tilgængelig efter nedetidens eller servicevinduernes ophør.

6

Ingen krav eller forventninger
til tilkoblingstiden (tidsforbruget til at sænke og hæve
pantografen)

Betydelige forskelle i tilkoblingstiden fra system til system

Tilkoblingstiden indgår som
et underlæggende element i
vurderingen

1

2

3
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4.2.3 Samarbejdsaftale med kommuner og regioner
Rammeaftalen giver et øget samarbejde mellem Movia og kommunerne omkring etableringen af
ladestationer, der opføres på kommunale arealer eller tredjeparts vej- og grundarealer. Det skyldes,
at Movia med rammeaftalen påtog sig ansvaret for at koordinere det forberedende arbejde med at
besigtige mulige placeringer af ladeinfrastruktur forud for udbud af busdriften, herunder at finde
plads til ladestationerne og afgøre behovet for evt. fysiske tilpasninger af byrummet i forbindelse
med opstilling af ladestationer.
Etablering og drift af ladeinfrastruktur til elbusser på buslinjer, herunder linjer som går på tværs af
kommunegrænser, stiller særlige krav til samarbejdet mellem de berørte myndigheder. For at etablere et ensartet sæt spilleregler for de kommuner og regioner, som deler ansvaret for buslinjer, der
bliver udbudt med krav om nulemission, udarbejdede Movia derfor en Samarbejdsaftale for etablering af infrastruktur til opladning af elbusser og plugin-hybridbusser i byrummet. Samarbejdsaftalen skal underskrives af alle de kommuner og regioner, der ønsker linjer udbudt som nulemission.
Nogle af de vigtigste punkter i samarbejdsaftalen vedrører:





Kommuner og regioners forpligtelse til i fællesskab med Movia og leverandøren at undersøge og besigtige mulige lokaliteter for etableringen af ladestationer. Besigtigelsen vil efterfølgende danne grundlag for leverandørens pris, som operatører kan benytte i deres tilbudsgivning.
Kommuner og regioners forpligtelse til vedlagsfrit at stille passende arealer til rådighed for
Movia til brug for placering af ladestationer.
Fordeling af omkostninger mellem kommuner og regioner til etablering og drift af ladestationer samt i forbindelse med evt. flytning af disse.

4.2.4 Resultat
Efter genudbuddet blev rammeaftalen tildelt Siemens A/S i marts 2018. Siemens fik dermed eksklusivitet for etablering og drift af ladestationer i byrummet og leverance af el gennem kontraktperioden
til brug for kollektiv rutekørsel foranstaltet af Movia. Rammeaftalen løber i tre år med mulighed for
forlængelse i fem gange et år. De enkelte opstillingsaftaler, der laves under rammeaftalen, løber separat i op til 12 år og følger busoperatørens specifikke kontrakt.
Forretningsmodel for ladeinfrastruktur i byrummet
Med rammeaftalen introduceredes en ny forretningsmodel i Movia, hvor leverandøren af ladeinfrastruktur, Siemens A/S, kommer ind som en tredjepart i samarbejdet mellem Movia og busoperatøren. Rollefordelingen er sådan, at:




Leverandøren er ansvarlig for levering, opsætning og vedligeholdelse af ladestationer i byrummet samt levering af elektricitet. Leverandøren er ansvarlig for ethvert forhold frem til, at
pantografen bevæger sig ned til bussen og afgiver den fornødne elektricitet, og skal endvidere dække strømtab i effektelektronik og evt. standby-elforbrug.
Busoperatøren er, som før, ansvarlig for busdriften (herunder indkøbe og betjene busser),
garageanlæg inkl. ladeinfrastruktur på disse. Operatøren er ansvarlig for at placere bussen
korrekt i forhold til lademasten, så pantografen kan tilsluttes bussens højspændingssystem.
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Operatøren betaler for forbruget af elektricitet til busserne og afregner dette direkte med leverandøren.
Movia er kontraktansvarlig, bestiller og fungerer som bindeled til kommunerne. Movia er
desuden ansvarlig for koordinere besigtigelser af mulige placeringer af ladestationer i byrummet.

Figur 4: Samarbejdsrelation mellem interessenter ifb. med ladeinfrastruktur i byrummet

Finansiering og ejerskab af ladeinfrastrukturen
Ved bestilling af ladeinfrastruktur i byrummet kan kommuner og regioner vælge imellem følgende
finansieringsmuligheder:



Finansiel leasing gennem offentligt leasingselskab (KommuneLeasing), hvor der betales en
månedlig leasingydelse.
Up-front betaling til leverandøren. Ved enighed blandt de finansierende parter kan hele eller
dele af etableringsomkostningerne til ladestationer afregnes ved initial betaling.

Vælger de pågældende kommuner og regioner en løsning, hvor finansieringen af ladeinfrastruktur
sker henover kontraktperioden, indgås en leasingaftale med KommuneLeasing. KommuneLeasing
stiller i samme kontraktperiode som ’Rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet’ et beløb til rådighed til finansiel leasing af anskaffelse af ladeinfrastruktur, herunder ladestandere, teknikskabe,
nedgravede kabelforbindelser, nettilslutning, fysiske tilpasninger på endestationerne mv. Under leasingrammen indgås konkrete leasingaftaler, der i praksis vil svare til indhold og omkostninger for de
opstillingsaftaler, der indgås med leverandøren. Det vil således være KommuneLeasing, der ejer
ladeinfrastrukturen.
Såfremt de relevante kommuner og regioner ønsker at betale ladeinfrastrukturen up-front, ejes den
af leverandøren indtil afslutning på kontrakten med operatøren. Movia kan ved kontraktudløb vælge
at overtage ladestationen uden omkostninger, eller få leverandøren til at skrotte den.
Placering og bestilling af ladestationer




Movia beslutter i dialog med de relevante kommuner og leverandøren den præcise placering
og antal af ladestationer, der tilbydes de enkelte linjer i udbud med krav om nulemission.
Derefter indhentes pristilbud fra leverandøren.
Lademasten kan placeres fra 50 til 250 cm fra kantstenen og kan bestilles i forskellige farver.
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Særlige tilkøb i form af andre ønsker til design, glans, indpakning af teknikskabe, begrønning mv. betales af kommunen som en engangsbetaling.
Herefter kan operatørerne vælge at afgive tilbud for elbusdrift med ladeinfrastruktur i byrummet, herunder det ønskede antal ladestationer og effekten af disse på henholdsvis 150 kW,
300 kW eller 450 kW.
Movia indgår en opstillingsaftale med leverandøren om ladeinfrastruktur i byrummet til den
givne linje med elbus, som operatøren har budt med.

I afsnit 4.3.4 beskrives implementeringen af rammeaftalen i forbindelse med et konkret udbud
(A17).

4.2.5 Evaluering af processen
Gunstige forhold for operatørerne
Fra Movias synspunkt er rammeaftalen et afgørende led i omstillingen til en fremtid med nulemissionsbusser, da man giver operatørerne bedre forudsætninger for at benytte endestationsopladningsteknologien i deres tilbudsgivning. Movia har med aftalen bestræbt sig på at skabe gunstige forhold
for operatørerne, så de ikke påtvinges ansvar for områder, de ikke har kompetencer til, når der laves udbud af linjer med om krav om nulemission. De fleste operatører giver udtryk for, at rammeaftalen giver dem flere muligheder, når de skal vurdere, hvilken teknologisk løsning, der er den bedste løsning i det konkrete tilfælde. Nogle få operatører føler sig rustet til selv at påtage sig hele opgaven. Der er dog bred enighed blandt operatørerne om, at en af rammeaftalens centrale fordele
for dem er, at de fritages for samarbejde med kommuner om etableringen af ladeinfrastruktur i byrummet, og at de kan påregne en fast pris og faste kriterier for den praktiske håndtering i driften.
Hvor det for nogle operatører åbner op for nye muligheder i tilbudsgivningen, argumenterer andre
operatører for, at rammeaftalen sætter en bremse for den innovative udvikling af nye teknologier for
drivmidler, fordi operatørerne har en fast aftale de kan læne sig op ad i stedet for at finde nye og
smartere løsninger. I operatørernes optik er der altså en række praktiske og prismæssige fordele
ved en sådan rammeaftale, som er med til at gøre brugen af ladestationer i byrummet nemmere i
deres tilbudsgivning og videre drift. Vurderingen hos Movia er derfor, at rammeaftalen har medført,
og fremtidig vil medføre, en række positive effekter, herunder:








En øget konkurrence blandt operatørerne ved at sikre ensartede betingelser og priser på
tværs af operatørerne, store som små.
Øgede muligheder for nulemissionsløsninger, hvor operatører frit kan vælge, hvilken teknologi de vil anvende.
Designmæssig ensartethed i bybilledet, da leverandøren har eksklusiv ret på opstilling i Movias område.
En ensartet teknisk løsning for ladestandere i byrummet.
Øget effektivitet ved at indgå i forpligtende aftaler om, at aktørerne løser opgaver og løfter
ansvar inden for deres respektive kerneområder.
Lavere priser ved at udnytte Movias størrelse til at konkurrenceudsætte priserne via udbud.
Smidig håndtering af opstillingen af ladeinfrastruktur i byrummet.
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Arbejdsgruppen
Det er ydermere evaluators vurdering, at den nedsatte arbejdsgruppe har haft en afgørende betydning for rammeaftalens udfald. Særligt har arbejdsgruppen været med til at kickstarte den nye samarbejdskonstellation mellem Movia, kommune, region, operatør og systemleverandør. I denne forbindelse påpeger Movia vigtigheden af at udpege de rigtige repræsentanter for organisationer baseret på deres kompetencer og kendskab til markedet og en grundlæggende interesse i at finde løsning og vilje til at være kompromissøgende.
Alternativ finansiering
Den samme kompromissøgende tilgang har også gjort sig gældende i selve udbudsprocessen, hvor
udfordringer ved finansiering har spillet den største rolle. Movias ønske om løbende betaling af ladeinfrastrukturen var ikke en mulighed for systemleverandørerne. Fremfor at pålægge operatørerne
risikoen ved investeringen, arbejdede Movia for en alternativ løsning i form af leasingfinansiering,
der kunne tilgodese alle parters ønsker.
På samme vis forsøgte man hos Movia at gøre det nemmere for leverandørerne at indgå i en rammeaftale, hvor Movia ikke kunne tilbyde en bestillingsgaranti til leverandøren, som derfor potentielt
kunne stå med et underskud, hvis rammeaftalen kun blev benyttet i et lille omfang. Movia anlagde
en åben og konstruktiv tilgang, hvor leverandørerne oplevede at blive hørt og taget alvorligt igennem hele udbudsprocessen. Det betød, at Movia allerede i denne proces påbegyndte relationsopbygningen til leverandøren som en ny samarbejdspartner. Og netop i dette tilfælde er gode relationer afgørende, fordi rammeaftalen ikke er en selvstændig leverance men en leverance, der kommer
i spil i kraft af andre udbudsprocesser, og forudsætter et samarbejde mellem de involverede parter.
ERFARINGER FRA RAMMEAFTALEN

Ved at lave en rammeaftale for etableringen af ladeinfrastruktur skaber trafikselskabet gunstige forhold og lige konkurrence for operatørerne på markedet.

Klare og formelle aftaler sikrer, at de involverede interessenter forpligter sig, og
gør det nemmere for trafikselskabet at navigere i nye samarbejdskonstellationer.

Involvering af repræsentanter for alle relevante interessenter i udviklingen af nye
former for udbud betyder, at trafikselskabet kan gå ud med et realistisk og gennemarbejdet udbudsmateriale. Det resulterer i sidste ende i et bedre slutresultat
for udbudsprocessen.
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4.3

Aktiviteter i forbindelse med A17-udbuddet

Sideløbende med afrundingen af A16-udbuddet i Roskilde Kommune startede Movia op på A17udbuddet, der omfattede linje 2A og 18 i Københavns og Frederiksberg kommuner samt linje 147,
157 og 156 i Ballerup og Egedal kommuner. Her var der også ønsker om en nulemissionsløsning.
Modsat A16-udbuddet involverede A17-udbuddet flere kommuner, der skulle blive enige om de miljøkrav, som skulle stilles til busdriften.
Københavns Kommune besluttede i budgetaftalen for 2017, at: ”Movias kommende udbud af busdrift i København, så vidt muligt stiller krav om betjening med elbusser eller andre busser, der for så
vidt angår nul-emission af CO2, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer samme positive effekter som elbusser”8. I budgetaftalen fra 2019 besluttede Københavns
Kommune yderligere, at alle buslinjer, der helt eller delvist finansieres af Københavns Kommune,
senest i 2025, så vidt muligt, skal omlægges til elbusser. Og at der så vidt muligt skal sikres opbakning hertil fra de øvrige kommuner, der medfinansierer buslinjer i Københavns Kommuner9. Ligeledes vedtog Frederiksberg Kommune i 2018, at al fremtidige udbud af busdrift skal være med krav
om nulemission. Kommunes mål er, at 100 % af den kollektive bustrafik i kommunen benytter el eller brint i 203010. I Ballerup Kommune var der også et stærkt ønske om nulemission, og her besluttede man, at der skulle stilles krav om nulemissionsdrift på bybuslinjer og fossilfri drift på øvrige
buslinjer ved kommende udbud11. Den sidste involverede kommune, Egedal Kommune, havde ikke
på samme vis et politisk mål om prioritering af nulemission i kommunen. Den manglende enighed
blandt kommunerne betød, at Movia og operatørerne gik en mere udfordrende proces i møde rent
udbudsteknisk, da man skulle inkludere optioner i udbuddet, således at kommunerne kunne vente
med at træffe beslutningen om, hvorvidt de ville have eldrift til den vindende tilbudsgiver blev fundet.
På samme vis som for A16 arbejdede Movia med optioner for konventionel busdrift, så der i praksis
blev udbudt to løsninger, nemlig en med nulemission og en med fossilfrihed. På den måde var kommunerne i stand til at vurdere merprisen ved at vælge nulemission. Udbudsmaterialet for A17 var
generelt meget lig udbudsmaterialet for A16, da Movia allerede havde gennemgået et omfattende
udviklingsarbejde i forbindelse med A16, der havde givet Movia en række erfaringer og dialog med
markedet, som blev bragt videre i processen med A17:

”

Vi har haft en fordel ved, at alt udviklingsarbejdet blev lavet i dialog med Roskilde kommune,
så vi allerede havde en færdig model, vi kunne præsentere for dem og sige: det er cirka sådan her,
det skal gribes an

”

Jeppe Gaard, Kontraktchef, Movia

8

Budgetaftale 2017: GRØN BY OG INFRASTRUKTUR, Københavns Kommune.
Budgetaftale 2019: REN LUFT I ET GRØNT KØBENHAVN, Københavns Kommune.
10
Frederiksberg ELBILBY NR.1. Nu og frem mod 2030, Frederiksberg Kommune, 2019
11
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus, Ballerup Kommune, 2018
9
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Som det fremgår af nedenstående tidslinje over aktiviteter i forbindelse med A17, var processen betydelig kortere end ved A16.
Figur 5: Tidslinje for aktiviteter og beslutninger i forbindelse med A17-udbuddet

4.3.1 Tilpasning af udbudsvilkårene fra A16 til A17
Grundlæggende var øvelsen med A17-udbuddet meget lig den proces Movia gennemgik i A16, og
de overordnede linjer i udbudsmaterialet gik igen. Movia brugte sine erfaringer og læringer fra A16
til at tilpasse udbudsvilkårene for A17.
Håndtering af fleksibilitet i driftsafviklingen
I A16-udbuddet havde Movia givet operatørerne en række forskellige punkter, som de kunne opnå
point for i tilbudsgivningen fx for, hvordan man ville håndtere elbusdriften, reservemateriel, service
og vedligeholdelse af busserne. Et af disse punkter var point for den fleksibilitet i driftsafviklingen,
operatøren kunne tilbyde. Movia vurderede fleksibiliteten ud fra nogle frihedsgrader på baggrund af
information fra operatørerne om bl.a. hvor lang tid, bussen var om at lade, bussens rækkevidde, og
hvor mange kilometer man kunne udvide driften med. Igennem A16-processen fandt Movia ud af, at
metoden var usystematisk, hvilket gjorde det vanskeligt for Movia at sammenligne den tilbudte fleksibilitet i driftsafviklingen på tværs af de tilbudte løsninger.
For at Movia kunne sikre den nødvendige fleksibilitet til at udvide buslinjerne var man nødt til at
finde en anden vurderingsmodel. Løsning blev en model, der var baseret på linjeføring, som var kilometerafhængig. Konkret fastsatte Movia krav til, at det skulle være muligt at udvide med 10 % af
linjeføringen. Ligeledes blev driftsfleksibiliteten gjort til et evalueringskriterium, så tilbudsgiverne
kunne opnå point ved at tilbyde en højere driftsfleksibilitet, hvis de kunne tilbyde mulighed for udvidelse af linjeføringen over 10 %12. Det betød, at operatørerne skulle ind og vurdere, hvilken betydning udvidelsen ville få for bussystemet i forhold til batterikapacitet og ladebehov. Movia kunne herefter nemt vurdere de tilbudte løsningers driftsfleksibilitet. Fra Movias synspunkt havde denne model en yderligere fordel ved at internalisere udgifter forbundet med en evt. senere udvidelse af linjeføringen.

12

Tilbudsgiverne kunne opnå point for at tilbyde en mulighed for udvidelse af op til 30 % af linjeføringen.
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Fra et operatørsynspunkt handler kravet om nulemission ikke bare om at skifte fra et drivmiddel til
et andet. Det handler også om at drive driften på en helt ny måde, og nogle operatører oplevede
kravet om fleksibilitet som fordyrende, da det førte til en overdimensionering af bussystemet. Samtidig fortæller operatører, der både bød på A16 og A17, at der også for dem har været en stejl læringskurve, og at de, da de skulle byde på A17, havde langt bedre viden om de tekniske muligheder. Sagt på en anden måde havde operatørerne fået opbygget den nødvendige tekniske viden til
at vurdere, hvilken driftsfleksibilitet de forskellige busløsninger kunne tilbyde. Det var ikke længere
helt uafprøvet land.
Nedbringelse af bod for for sen levering
En af Movias bekymringer i forhold til A16 handlede om udbuddets progressive bod, hvor der var
risiko for, at en operatør kunne komme op på DKK 7.000 pr. bus. pr. dag. Ved konventionel busdrift
ligger det DKK 2.000. Vurderingen var, at et så højt bodsniveau kunne få busleverandørerne tillægge en risikopræmie ind for leverancen af busser til operatørerne, der ville betyde en højere pris i
deres tilbud. Movia besluttede derfor, at man i A17 indførte samme bodsniveau som for dieselbusser. Man vurderede, at det var nok til skabe incitament til at undgå for sen levering.
Indførsel af teknologineutralitet
En af de væsentlige ændringer fra A16- til A17-udbuddet var et skift fra tekniske krav om elbusser til
et teknologineutralt funktionskrav om ”nulemission”. Da Movia udbød elbusdrift i A16, satte man et
teknisk krav til, at busdriften skulle være baseret på el. Baggrunden for dette var, at Movia på daværende tidspunkt ikke vurderede brint til at være et reelt kommercielt alternativ, da det var en dyr og
for umoden teknologi. Et krav om el ville derfor ikke reducere konkurrencen på markedet. Movia stillede altså ikke krav til, hvilken teknologi der skulle bydes med. I stedet lagde man beslutningen om
den tekniske løsning ud til operatøren. Det betød, at det nu var muligt at byde ind med brintbusser:

”

Ved A16 var vi en situation, hvor vi mente, at brint ikke var et reelt kommercielt alternativt. Det
ville derfor ikke reducere konkurrencen at lave et udbud med et teknisk krav til elbusser, for det var
alligevel det, markedet var til. Den grundlæggende ændring i A17 var, at vi gav operatøren muligheden for at byde ind med brintbusser. På den måde lagde vi beslutningen om den tekniske løsning
ud til operatørerne

”

Victor Hug, projektleder, Movia

Det betød også, at kompensationsmodellen blev lavet om fra at være en fast pris ved udvidelse og
reduktion til en procentsats af anskaffelsesprisen for bussen, som gives i kompensation. Nedenstående figur viser udregningen for den nye kompensationsmodel:
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Figur 6: Kompensationsmodel for A17-udbuddet
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Mulighed for at tilbyde midlertidige fossilfri busser fungerede ikke efter hensigten
Movia valgte at udbyde linje 18 med krav om 18 vognløb med nulemissionsbusser fra driftsstart
med mulighed for, at operatørerne kunne byde ind med fossilfri busser på de øvrige 5 myldretidsvognløb. Samtidig var det skrevet ind i udbuddet, at Movia har en særlig mulighed for at beskære
linje 18 med disse 5 busser frem til december 2022 uden kompensation til operatøren. Dette skyldtes, at Movias busnet skulle omlægges i efteråret 2019 i forbindelse med åbningen af den nye Metro Cityring i København. Eftersom linje 18 var en ny buslinje, var Movia usikker på hvor mange
passagerer, som ville benytte buslinjen efter Cityringes åbning. Derfor havde Movia behov for en
øget fleksibilitet til at beskære myldretidsvognløbet, som udmøntede sig i kravet om mulighed for
reduktion af busser. Movia ville til gengæld gerne undgå at pålægge operatørerne den ekstra risiko,
der kunne være forbundet med en evt. beskæring af 5 nulemissionsbusser. Man valgte derfor at
give operatørerne mulighed for at byde ind med busser, som anvendte et fossilfrit drivmiddel for de
5 myldretidsvognløb. Det måtte også gerne være brugte busser. Movia ville således acceptere, at
ikke alle busser var nulemissionsbusser frem til december 2022, og tilbudsgiverne kunne således
udskyde anskaffelsen af de sidste 5 nulemissionsbusser.
Det viste sig dog, at flere tilbudsgivere ikke så en fordel i at tilbyde (brugte) fossilfri busser i stedet
for nye nulemissionsbusser. Det skyldtes, at en senere indsættelse af nulemissionsbusser ville give
kortere tid til at afskrive busserne, samtidigt med at de fossilfri busser ville anvende et dyrere drivmiddel end el. En anden udfordring var, at operatøren kun måtte anvende ikke-emissionsfri busser
på myldretidsløbene. Dermed kunne operatøren ikke rotere disse busser på de øvrige busvognløb i
løbet af driftsdøgnet. I tilfælde af at en operatør ville byde ind udelukkende med elbusser på linje 18
forventede Movia, at operatøren helt eller delvist ville afdække risikoen for, at Movia frem til december 2022 kan beskære op til 5 elbusser uden at give kompensation gennem et risikotillæg i sit tilbud.
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Opsummering af tilpasset udbudsvilkårene fra A16 til A17
1

Håndtering af fleksibilitet i driftsafviklingen

2

Nedbringelse af bod for levering

3

Indførsel af teknologineutralitet

4

Mulighed for at anvende dieselbusser blev ikke benyttet

4.3.2 Drøftelse af emissionsfri kabineopvarmning
Et af de punkter, der blev diskuteret i løbet af forhandlingerne, var spørgsmålet om miljøkravene til
kabineopvarmning. Det var et ønske fra Københavns og Frederiksberg kommuner, at kabineopvarmningen i nulemissionsbussers også skulle være emissionsfri. Movia var usikker på, hvilken betydning et krav om emissionsfri kabineopvarmning ville have for de tilbudte løsninger, og i hvilket
omfang et sådant krav ville fordyre busdriften. Movia aftalte med de to kommuner, at linje 2A og
linje 18 blev udbudt med krav om emissionsfri kabineopvarmning, men at Movia som led i forhandlingerne med tilbudsgiverne undersøgte de økonomiske konsekvenser af dette krav.
Operatørerne pegede på, at kravet om emissionsfri kabineopvarmning ved lave udetemperaturer
ville medføre et betydelig øget elforbrug, hvilket ville være en udfordring ved elbusdrift. Det gjaldt
især for løsninger baseret på opladning af busserne ved operatørens garageanlæg, fordi det øget
elforbrug ved kabineopvarmning potentielt kunne medføre et behov for 1-2 flere elbusser, end hvis
man ikke stillede krav om emissionsfri kabineopvarmning.
I foråret 2018 gennemførte FORCE Technology en undersøgelse af udledning af NOx og partikler
fra dieselfyr, der anvender hhv. almindelig diesel, biodiesel (FAME) og HVO-biodiesel for Movia.
Analysen viste, at anvendelse af særligt HVO, men også biodiesel, reducerer udledning af partikler
betydeligt i forhold til almindelig diesel. Movia undersøgte desuden, hvor mange dage om året, at
temperaturen i København er under hhv. 0°C og 5°C.
Movias vurdering var, at man ved at stille krav til emissionsfri kabineopvarmning ville bevæge sig ud
i uprøvet land, og at kravet ville reducere konkurrencen mellem operatørerne, da nogle elbusløsninger ikke ville være gangbare. Ligeledes forventede man, at kravet ville betyde væsentlige højere
priser i tilbudsgivningen. Movia anbefalede derfor Københavns og Frederiksberg kommuner, at kravet til emissionsfri kabineopvarmning bortfaldt, og blev erstattet med et krav om emissionsfri kabineopvarmning ved udetemperaturer over 5°C. Ved en udetemperatur på 5°C eller derunder blev det
tilladt, at kabineopvarmningen kunne ske ved anvendelse af et 2. generations biobrændstof fx HVO.
Begge kommunerne bakkede op om Movias anbefaling, der blev indskrevet i udbudsbetingelserne.

4.3.3 Resultat
Busdriften på linje 2A i Københavns og Frederiksberg kommuner og linje 147, 157 og 156 i Ballerup
og Egedal kommuner blev tildelt Arriva. Arriva tilbød en elbusløsning med endestationsladning for
linje 2A, en elbusløsning med depotopladning for linje 147, 157 og 156 og en løsning med HVO-biodiesel for optionen for linje 147, 157 og 156. Begge elbusser var af mærket VDL. Linje 18 blev tildelt
Anchersen, som tilbød en løsning med depotopladte elbusser af mærket BYD.

42

Kortlægning og evaluering af nulemissionsudbud

Efter tildeling af kontrakten til operatøren skulle Ballerup og Egedal kommuner beslutte, om man
ønskede at anvende optionen på fossilfrihed og dermed fravælge nulemission. Merprisen for elbusdrift i forhold til anvendelse af HVO-biodiesel var DKK 1,9 mio. årligt, hvilket svarede til 13 % af kontraktsummen. I forhold til omkostningsniveauet for den eksisterende dieselkontrakt blev merprisen
dog kun 11 % ved eldrift, hvilket betød, at kommunerne ville have opnået en lavere omkostning ved
drift med HVO-biodiesel i forhold til omkostningsniveauet for den eksisterende kontrakt. Der var
enighed mellem kommunerne om at vælge en løsning med elbusser.
Det er vanskeligt at estimere meromkostningen for elbusdrift på linje 2A og linje 18, da der dels er
tale om nye eller omlagte ruter, og dels da linjestrækningerne betjenes med busser med en anden
kapacitet før og efter omstilling til elbusser.

4.3.4 Anvendelse og implementering af rammeaftalen
Movia ønskede at benytte rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet til A17-udbuddet. På grund
af et genudbud skete den endelige tildeling af rammeaftalen dog først i marts 2018, og udbudsmaterialet for A17 blev offentliggjort i samme måned. Det efterlod et kort tidsrum, hvor Movia, leverandøren og kommunerne kunne lave besigtigelser af de lokaliteter, hvor der skulle gives mulighed for
opsætning af ladeinfrastruktur. Leverandøren skulle bruge besigtigelserne til at udarbejde pristilbud
for de enkelte lokationer, der skulle indgå i A17-udbuddet.
Den korte tidsramme i kombination med, at det var første gang rammeaftalen skulle anvendes i
praksis, skabte en presset situation. Der var begrænset tid til at introducere nye parter for hinanden
og planlægge arbejdet. Movia var ikke helt sikre på, hvilke personer og kompetencer, der skulle involveres på hvilket tidspunkt i processen. Det betød, at der ved de første besigtigelser var mange
flere personer til stede end nødvendigt, hvilket gjorde det sværere at samle op på, hvad resultatet af
bestigelsen var. Det resulterede i, at der efterfølgende opstod usikkerhed om præcis hvad, der var
besluttet, og Movia måtte bruge ekstra tid på at afklare dette med de involverede parter.
Besigtigelserne og det efterfølgende arbejde med at beskrive præcis, hvad der skulle foretages på
en given lokation, viste sig at være meget mere tidskrævende end forventet. Det skyldes, at der i
forbindelse med besigtigelserne, og det efterfølgende arbejde, skulle tages højde for bl.a.:





Ejerforhold for de arealer, der ønskedes anvendt til ladeinfrastruktur.
Den generelle trafikafvikling på endestationen og evt. nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med tilpasning af en endestation til ladeinfrastrukturen.
Udviklings- og/eller lokalplaner for området og evt. kommende ændringer af endestationen.
Elementer til støtte for buschaufførerne ift. korrekt placering af elbussen ved lademast, herunder hvad vejmyndigheden ville tillade.

På baggrund af erfaringerne fra A17 blev Movia bevidst om, at der var behov for mere afklaring af
rollefordeling og arbejdsgange. For at kunne forbedre processen med at forberede og opstille ladeinfrastruktur i byrummet, og samtidig tydeliggøre denne for både de interne og eksterne samarbejdspartnere, lavede Movia derfor løbende opsamling af erfaringer og justeringer af processen i et
”Proces- og ansvarsdokument”. Dokumentet blev udviklet for at give Movia et overblik over roller og
ansvar i de forskellige faser fra forberedelse til udbud, implementering og drift, som man kunne
trække på i fremtidige processer.
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Hvis tilbudsgiverne valgte at benytte rammeaftalen til at etablere ladeinfrastruktur i byrummet i deres tilbud, blev omkostningen til ladeinfrastrukturen over en 10-årig periode lagt til tilbudsgivers tilbudte kontraktsum for busdriften ved evaluering af tilbuddet. Dermed blev løsninger med og uden
ladeinfrastruktur i byrummet evalueret på lige vilkår. For linje 2A blev et statsligt tilskud til Københavns og Frederiksberg kommuner på op til DKK 5 mio. til etablering af ladeinfrastruktur i byrummet
dog fratrukket den samlede tilbudssum.
De udfordringer, der opstod igennem den første proces med implementeringen af rammeaftale i forbindelse med A17-udbuddet, har medført en række vigtige læringspunkter:












Nye samarbejdspartnere og arbejdsgange kræver tid, tilpasninger og en fleksibel indstilling hos alle involverede. I nye samarbejdskonstellationer skal man forvente det uventede og
samle op på sine erfaringer løbende.
Der vil være en indkøringsfase, når organisationer, der grundlæggende taler forskellige
sprog, skal til at samarbejde. Movia har i forbindelse med den praktiske implementering af
rammeaftalen skulle forholde sig til en række nye forhold bl.a. håndtering af bygherreansvar,
eksisterende ledninger i jorden, uforudsete omkostninger og risici, bestilling af nettilslutning
mv. Omvendt har leverandøren været udfordret af bl.a. Movias behov for allerede tidligt i
processen at kende de præcise omkostninger til opstilling af ladeinfrastruktur på en given
lokation.
Tydelig forventningsafstemning med kommunerne i forhold til det nødvendige arbejde,
der vil være for dem både op til, under og efter besigtigelser af lokationer til ladeinfrastruktur
samt evt. hensyn til politiske processer, der kræver tid.
Samarbejdsaftalen med kommunerne var vigtig for, at ansvarsfordelingen blev aftalt på
forhånd. Ligeledes skabte den tydelighed omkring kommunernes ansvar i forhold til at sikre
at det nødvendige areal blev stillet til rådighed for ladeinfrastruktur i 12 år, og at dette areal
skal sikres inden offentliggørelsen af et udbud.
Ladeinfrastrukturen skal fungere på en busterminal/endestation, og for at få trafikken til
at fungere kan det være nødvendigt med mindre eller større fysiske tilpasninger. Det skal i
den forbindelse være tydeligt, hvem der tegner, laver kørekurver og prissætter disse ændringer, og hvem der udfører det efterfølgende.
God kontakt til vejmyndigheden under forberedelse og opstilling sikrer et smidigt forløb,
og at evt. udfordringer bliver løst hurtigt.

4.3.5 Evaluering af processen
Erfaring og viden om nulemission
Udbudsprocessen for A17 bar præg af, at en stor del af udviklingsarbejdet med at implementere
krav om nulemission i busudbud var blevet udført i forbindelse med A16-udbuddet. Movia havde allerede rammerne for et udbudsmateriale, der var tilpasset markedets udvikling og de teknologisk
mulige miljøkrav. Ligeledes havde operatørerne været igennem en proces med tilpasning af deres
måde at afgive tilbud på, så de kunne leve op til kravet om nulemission. Operatørerne gav udtryk
for, at da de skulle byde på A17, var de både blevet mere fortrolige med udbudsmaterialet og teknologien. Erfaringsgrundlaget for både Movia og operatørerne betød, at udbudsprocessen for A17
blev kortere. Der blev foretaget mindre justeringer i udbudsmaterialet baseret, dels på Movias erfaringer med A16, dels på grund af at konteksten for udbuddet var anderledes. Udbuddet involverede
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blandt andet flere kommuner og enheder, hvor A16 kun involverede én udbudsenhed med krav om
elbusdrift, og hvor elbusdriften var begrænset til én kommune. Ændringerne fik ikke operatørerne til
afholde sig fra at afgive tilbud, og de oplevede ikke ændringer i kontraktvilkårene som problematiske.
Navigering i den politiske kontekst
Det største knudepunkt i processen omhandlende spørgsmålet om kabineopvarmningen, der opstod i forbindelse med Københavns og Frederiksberg kommuners specifikke ønske til helt emissionsfrie busser. Et krav, som var vanskeligt for Movia at håndtere. Movias systematiske analysearbejde med at teste udledning ved anvendelse af hhv. diesel, biodiesel og HVO og analyse af hvor
mange dage om året at fyret kunne forventes at være i drift, samt en grundig markedsdialog om
omkostninger ved at stille kravet var afgørende for at levere solide argumenter til kommunerne. Movia havde opbygget et stærkt argumentationsgrundlag, der vurderes som afgørende for, at kommunerne indvilligede i at ændre kravet om fuldstændig emissionsfrihed til et afgræsningskriterie for anvendelse af et fyr, som anvender biobrændstof.
A17-processen viser ligeledes, at det politiske interessentbillede har indflydelse på udbudsprocessens forløb. Movia skulle igennem processen navigere mellem de forskellige kommuners politiske
ambitioner og målsætninger for grøn omstilling. Tydeligst kunne det ses i forbindelse med linje 147,
157 og 156, der involverede Egedal og Ballerup kommuner, hvor der ikke var enighed de to kommuner imellem om betalingsvillighed for nulemission. Det medførte en tungere arbejdsproces for
Movia end ved A16. Ligeledes nødvendiggjorde det, at der også skulle gives tilbud på en option for
fossilfrihed, der gjorde processen tungere både for tilbudsgiverne og for Movia.
Det er Movias ønske, at det på sigt er muligt at reducere kompleksiteten i udbuddet ved at kommuner og regioner kan stille mere præcise krav til bussernes miljøydelse – altså henholdsvis krav om
nulemission eller fossilfrihed. Det kræver dog, at Movia bliver i stand til at rådgive kommuner og regioner mere præcist om meromkostning ved hhv. nulemission og fossilfrihed samt hvilke budgetmæssige konsekvenser, de enkelte løsninger vil have. Dertil er Movias erfaringsgrundlag på nuværende tidspunkt for spinkelt, hvilket betyder, at Movia i dag ved rådgivning af kommuner og regioner
angiver et ret stort spænd for merprisen ved nulemissionsløsninger.
Det vil bidrage til at mindske kompleksiteten i udbuddene, hvis kommuner og regioner stiller klare
miljømål og laver den nødvendige økonomisk prioritering for at nå målene.
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ERFARINGER FRA A17
Både Movia og operatørerne har fået opbygget en solid erfaring med udbud, der
stiller krav om nulemission, men området er stadig under udvikling, hvilket kan
kræve ændringer af gængse kontraktforhold eller udbudskrav.

Det er nemmere for trafikselskabet at arbejde med udbud, der sætter krav om
nulemission, hvis de politiske interessenter er enige om klare politiske mål og
økonomiske prioritereringer.

Den løbende refleksion over samarbejdsprocesserne med parter involveret i anvendelse af rammeaftalen for infrastruktur i byrummet kan hjælpe med effektivisere processerne fremadrettet.
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4.4

Aktiviteter i forbindelse med H5-udbuddet

De første havnebusser blev etableret i København i år 2000 og betjente strækningen mellem det
Kongelige Bibliotek og Nordre Toldbod. Efterfølgende er ruten blevet udvidet ad flere omgange, og i
dag sejles der mellem Teglholmen og Refshaleøen. Siden etableringen har havnebusserne været
populære og et københavnsk ikon. Med forsat stigende passagertal var det nemt at fortælle den
gode historie om de københavnske havnebusser, og selvom de siden 2016 har oplevet stor konkurrence fra nye cykelbroer, kommende metro og buslinjer, er havnebusserne stadig en politisk vindersag.

”

Havnebussen er virkelig en del af Københavns DNA. Du ser jo ikke et indslag om København,
hverken fra danske eller udenlandske Tv-stationer uden der sejler en havnebus forbi

”

Gert Højbjerg Mortensen, chefkonsulent, Movia
Siden 2018 er der blevet anvendt HVO-biodiesel i de nuværende havnebusser, hvilket reducerer
partikelforureningen fra havnebusserne med 30-40 %. Før anvendelse af HVO i havnebusserne
stod de for næsten to tredjedele af den samlede partikeludledning fra busdriften i København, så da
driften stod til at skulle i udbud igen, undersøgte både Movia og Københavns Kommune potentialerne for en omlægning til grønnere havnebusser. Københavns Kommune fik lavet en rapport fra
konsulenthuset NIRAS, hvis indledende undersøgelser havde en entydig konklusion: en omstilling
til grønne havnebusser kunne kun blive en succes. Det fremgår af nedenstående grafer, som
NIRAS udarbejdede i forbindelse med at kortlægge potentialerne for grøn havnebusdrift. Graferne
viser, at hybrid- og el-løsninger giver et markant lavere CO2-, NOx- og partikeludledning i forhold til
den nuværende drift, samtidig med at investeringsomkostningerne er på samme niveau som for dieselbåde – og de løbende omkostninger vil endda være lavere.
Figur 7: Resultater fra analyse udarbejdet af NIRAS for Københavns Kommune (Kilde: Lars-Chr. Sørensen, Martin
Herse-Lyngsø, Rikke Aavang Andersen, Erik Wormslav, NIRAS, for Københavns Kommune, 2017)

CO2 equivalents [kg/year]
250000
200000
150000
100000
50000
0

205000

1900

77000

NOx [kg/year]
1200

1500

127000

1000
44000

41000

520

500

80

30

Plug-in
hybrid

Electricity

0
Diesel

4

2000

Diesel
electric

Hybrid

Plug-in Electricity
hybrid

Diesel

Diesel
electric

Hybrid

Partikler [kg/år]
3

2

1,9

1,7

1,6

1,6

Dieselelektrisk

Hybrid

Plug-in hybrid

El

0
Diesel

47

Kortlægning og evaluering af nulemissionsudbud

Financial overview [DKK million]
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Med denne indsigt i baghånden blev Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti
enige om at afsætte DKK 6 mio. årligt fra 2020 og DKK 10 mio. til anlæg i Københavns Kommunes
budgetaftale for 2018 til en markant forbedring af havnebussernes miljøprofil både hvad angår støj,
CO2, partikeludledning og NOx13. Det var ud fra disse politiske ambitioner, at Movia skulle lave udbudsmaterialet for havnebusserne.
Nedenstående figur giver et overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med udbuddet af H5. De
respektive aktiviteter vil efterfølgende blive uddybet.
Figur 8: Tidslinje for aktiviteter og beslutninger i forbindelse med H5-udbuddet

4.4.1 Indledende afsøgning af muligheder for nulemission
Movia ønskede, at H5-udbuddet på samme vis som udbud inden for busdrift blev strømlinet i henhold til Movias klima- og miljømål. Det kommende udbud skulle derfor tage udgangspunkt i de teknologiske muligheder og anvendelige drivmidler for havnebusser. Til dette formål hyrede Movia
konsulenthuset Rambøll til at undersøge drift af havnebusser og udviklingen inden for bådbranchen
i forhold til fx drivmidler, skibsmateriel og anløb. Denne viden skulle bidrage til, at Movia kunne
være præcise i kravspecifikationen af de tekniske områder, hvad angår miljøhensyn, havnebus-materiel og kvalitet af driften af havnebusserne. Nedenstående tabel giver et overblik over rapportens
hovedkonklusioner.

13

Budget 2018, Københavns Kommune
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Tabel 3: erfaringer fra casebyer baseret på Rambøll-rapport

Erfaringer fra Amsterdam og Göteborg

1

Organisationsstruktur og ejerform
Kontraktlængde på ca. 12 år + forlængelsesmulighed
Specialbåde ejes af private trafikselskaber og ikke operatører, da det vurderes at være en
for stor risikoomkostning for operatører
80 % tilskud til driftsomkostninger

2

Udbud på bådene
Moderat konkurrence på markedet for miljørigtige fremdriftsløsninger for havnebusser
Muligt at stille høje krav til udledning af forurening og fremdriftssystemer
Nemt at få tilbud på hybridbåde, der er fremtidssikret til eldrift

3

Havnetrafikken generelt
Både med høj manøvredygtighed
Hastighed på ml. 6-10 knob

4

Bådene
Bygget i stål
Propeller i begge ender

5

Besætning og sikkerhed
Min. 2 personer med skipperuddannelse

6

Drivmiddel
Afhænger af hvilke miljøkrav man sætter.
Størst erfaring med hybridbåde. Endnu ikke både på ren el.
Indkøb af nye både skal have mulighed for fremtidig omstilling til hybrid eller fuldt elektrificeret drivmiddel.

7

Forurening
Partikelfiltre kan være problematiske, da de stopper til, dog erfarer GVB i Amsterdam, at en
hybridløsning gør brugen af partikelfiltre mere effektivt.
Det er dyrt, men muligt at måle udledning fra partikelfiltre og røgrensningssystemer på bådene.

8

Anløb
Dobbeltender-både er effektive med hensyn til cykler og hurtig af- og påstigning.
Duc d’alber er hensigtsmæssigt uanset hvilken måde, man ønsker at lægge båden til stoppestedet (motorkraft eller krog).

9

Ruter
Gratis havnebusser skaber stor passagerfremgang
Primært henvendt til pendlere som alternativer til broer

Passagerer
10 Stærk passagerfremgang og høj kundetilfredshed i begge byer
Optælling af passagererne sker forskelligt (manuelt eller m. video)
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Københavns Kommunes og Movias undersøgelser vinklede problemstillingerne forskelligt, og
opgaverne der blev stillet til heholdsvis NIRAS og Rambøll supplerede derfor hinanden på
udmærket vis. Rapporternes resultater gav imidletid samme billede, nemlig at 100 % el-både var
billigst, bedst og mest miljøvenligt. Begge rapporter understregede samtidig, at resultaterne var
behæftet med store usikkerheder, og rapporterne kunne derfor ikke betrygge Movia i, at en 100 %
el-løsning var den rette vej at gå med udbuddet. Movia var dog sikker på, at der fandtes en løsning
for, hvordan havnebusserne kunne gennemgå en grøn omstilling. Udfordringen lå i at finde ud af,
hvordan en sådan løsning skulle skrues sammen. Man valgte derfor at lade markedet hjælpe med
at finde frem til den rigtige løsning gennem en konkurrencepræget dialog som udbudsmodel.
Fremgangsmåden ved konkurrencepræget dialog reguleres af artikel 48 i
forsyningsvirksomhedsdirektivet14.

4.4.2 Dialogfase
På baggrund af viden fra konsulentrapporterne udviklede Movia et udbud med foreløbige udbudsbetingelser, der skulle skabe grundlag for dialog mellem Movia og tilbudsgivere. Movia stillede krav
til en hel eller delvis emissionsfri drift. Det var således muligt for tilbudsgiverne at tilbyde ren eldrift
eller en løsning med delvis eldrift, hvor bådens batterier blev opladet dels ved tilslutning til elnettet,
dels gennem en generator drevet af en forbrændingsmotor. Udbudsprocessens dialog skulle føre
frem til, at tilbudsgiverne kunne afgive et fyldestgørende endeligt tilbud.
I november 2017 blev fem tilbudsgivere prækvalificeret til H5-udbuddet, og ultimo december indsendte de deres første dialogoplæg. Tre af de fem prækvalificerede tilbudsgivere valgte at deltage i
de efterfølgende dialogrunder, som blev indledt i januar 2018. Dialogfasen fungerede således, at
Movia tog en dialog med den enkelte tilbudsgiver på baggrund af det indsendte dialogoplæg. I hver
dialogrunde var der stor vægt på, at parterne gav hinanden en god og fyldestgørende feedback, så
uklarheder og udfordringer i udbudsmaterialet kunne elimineres.
I perioden januar – maj 2018 blev dialogprocessen gentaget de maksimalt tre gange, der var beskrevet i udbudsmaterialet. Herefter vurderede Movia, at tilbudsgivernes dialogoplæg var fyldestgørende ud fra udbuddets behov. Tilbudsgiverne blev derfor opfordret til at afgive endelige tilbud. Nedenstående figur illustrerer denne proces:
Figur 9: Dialogproces for H5-udbuddet

14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv
2004/17/EF.
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Områder der blev drøftet i dialogfasen:
















Optioner og sejladsomfang: mulighed for at udvide driften med to både med op til 3.500
driftstimer pr. driftsbåd.
Bådmateriel: Movia ønskede, at der kunne opnås sejltilladelse til at medtage mindst 20 stående passagerer. Det ville indgå positivt i tilbudsevalueringen, hvis de tilbudte både kunne
opnå sejltilladelse til mere end det nævnte antal siddende passagerer.
Enmandsbetjening af bådene: Movia ønskede en dialog om muligheden for at operere
med enmandsbetjening, herunder hvorledes operatøren kunne sikres incitament til at forfølge en sådan mulighed.
Air draught: tilpasset således at den udbudte sejlads var mulig.
Isforstærkning: sejlads i 5 cm nyis.
Kapacitet og indretning: min. 60 siddende passagerer i tørvejr, 20 stående passagerer, et
plus hvis der var plads til flere siddende.
Indeklima og ruder: drøftelse af vinduer samt positiv vægtning af udsynsmuligheder ift.
passagerkomfort.
Toiletfaciliteter for passagerer.
Anlægsfaciliteter: dialog vedr. ombygning af eksisterende stoppesteder.
Bådoverdragelse ved kontraktudløb: drøftelse af forpligtende bådoverdragelse herunder
økonomisk kompensation til tilbudsgiveren, således at der ikke blev indregnet en unødig risikopræmie i tilbuddet.
Emissioner: Dialog med tilbudsgiverne vedr. grænseværdier for udledning af partikler og
NOx.
Støj: De nærmere vilkår for gennemførelse af støjmåling og beregning af støjudledningen
blev fastlagt af Movia i dialogfasen.

I første dialogrunde bød tilbudsgiverne ind med meget forskellige løsninger både i forhold til drivmiddel og materiel. En forskellighed, der fortsatte gennem dialogrunderne. Emissioner var en central del af diskussionen i dialogerne, og tilbudsgiverne brugte især dialogen til at spore sig ind på,
hvilke tekniske definitioner og grænser for udledning Movia arbejdede ud fra. Blandt andet var definitionen på hybriddrift en udfordring, fordi det er svært at sammenligne to løsninger, hvor den ene
løsning anvender en stor generator, der kører i kort tid, og den anden løsning anvender en lille generator, der kører i lang tid. Beslutningen blev at sammenligne, hvor stor en andel af den samlede
energi, der blev leveret af generatoren (ikke-emissionsfri drift), og hvor stor en andel, der kom fra elnettet (emissionsfri drift).
For hver dialogfase specificerede og skærpede Movia kravene yderligere. Ved anden runde ønskede Movia hel eller delvis emissionsfri drift i forhold til udledning af NOx og partikler, og 50 % af
bådenes samlede energiforbrug skulle komme fra emissionsfrie drivmidler. Dermed blev de næste
dialogoplæg fokuseret på løsninger, der kunne levere dette.
Movia så stadig udfordringer med udledningen af lokal luftforurening fra bådenes generatorer og
forsøgte at definere den maksimale udledning ud fra forskellige branchestandarder. Det ledte til en
dialogrunde med fokus på detaljerne. På daværende tidspunkt fandtes der på det maritime område
ikke entydige standarder til fastlæggelse af ikke-emissionsfri drift (generatordrift). Movia fandt heller
ikke standarder, der beskrev en tilstrækkelig lav udledningen fra generatoren. Igennem dialogrunderne blev det mere tydeligt for tilbudsgiverne, hvad Movias ønsker var, og hvilke af disse ønsker
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tilbudsgiverne var i stand til at imødekomme. Især blev det klart, at sandsynligheden for, at tilbudsgiverne kunne levere en 100 % elløsning steg. Movia var dog stadig ikke helt sikre på, at en ren elløsning kunne lade sig gøre inden for en acceptabel økonomisk ramme og ville derfor ikke kræve
100 % eldrift i de endelige udbudsbetingelser. Nedenfor vises de krav, Movia stillede i det endelige
udbudsmateriale på baggrund af dialogrunderne.
Tabel 4: Vilkår i det endelige udbudsmateriale

Emissioner
For hver båd gælder:


For bådene samlet gælder:

Min. 10% af bådens energiforbrug skal komme fra 
emissionsfrie drivmidler
Maks. 90% af bådens energiforbrug må komme 
fra ikke emissionsfrie drivmidler



Min. 55% af bådens energiforbrug skal komme fra
emissionsfrie drivmidler
Maks. 45% af bådens energiforbrug må komme
fra ikke emissionsfrie drivmidler

Grænseværdier for udledning af partikelantal (PN) og NOX
Måleparameter

Målebetingelser

Grænseværdi*

NOx

Angives som tør gas

100 ppm

PN

Angives ved aktuel temperatur og
fugt i udeluften

2,5·10 antal/cm

5

3

4.4.3 Resultat
I juli 2018 blev udbuddet afgjort, og Arriva genvandt driften af de københavnske havnebusser med
et tilbud, der indebar:









4 driftsbåde + en reservebåd. Alle nybygninger.
En 100 % eldrevet løsning, hvor bådene skal lade ved endestationerne. Ladeinfrastruktur
anlægges og finansieres af tilbudsgiver.
Plads til 80 personer, hvilket var 20 mere end minimumskravet
Plads til 8 cykler
Ingen stående passagerer, da det ikke kunne opnå godkendelse hos Søfartsstyrelsen på
tidspunktet for kontraktindgåelse.
En hensigtserklæring om at arbejde frem mod enmandsbetjening, samt en aftale om fordeling af økonomiske konsekvenser i den sammenhæng. Enmandsbetjening kunne ikke opnå
godkendelse hos Søfartsstyrelsen på tidspunktet for kontraktindgåelse.
Option på yderligere to både med op til 3.500 sejlplantimer per båd. Optionen er ikke prissat,
da prisudviklingen på bådene er svært forudsigelige. Prissætningen på optionen skal ske
efter samme principper, som er anvendt i basiskontrakten.

Det vindende tilbud var prismæssigt på niveau med den eksisterende drift med dieselbåde, og dermed under det budgetterede omkostningsniveau.
Københavns Kommune valgte at anvende det ubenyttede budget til at udvide havnebusbetjeningen. Københavns Kommune har derfor med budget 2019 afsat midler til en udvidelse af havnebusdriften omfattende betjening af Nordhavn og yderligere to stoppesteder i Sydhavn, hvilket udløser
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optionen på de to driftsbåde. Udvidelsen og den deraf følgende ændring i sejlmønsteret betyder, at
der også skal ændres i konfigureringen af ladeinfrastruktur og antal både i den allerede indgåede
kontrakt med deraf følgende omkostninger. Efter udvidelsen ligger kontraktbetalingen på niveau
med det budgetterede.

4.4.3 Evaluering af processen
Ren interessentsituation og politisk prioritering
Det har været afgørende for processen, at H5-udbuddet var præget af en ren interessentsituation,
der kun involverede Københavns Kommune. Der var én bestiller med et meget tydeligt politisk mandat og økonomisk prioritering i kommunens budget. Movia har derfor ikke skullet orientere sig mod
flere forskellige kommuner, men man kunne koncentrere sig om at finde den bedste løsning inden
for Københavns Kommunes ønsker.
Opsøge nødvendig viden og ressource
Det var første gang Movia gennemførte en udbudsproces som konkurrencepræget dialog, der både
er en tids- og ressourcekrævende proces. Samtidig var Movias viden om havnebusdrift begrænset
af, at den type udbud ikke forekommer så ofte. Udbudsprocessen krævede derfor helt andre ressourcer end, Movia normalt er vant til, og som man var nødt til at indhente udenfor organisationen.
Advokatbistanden med støtte fra ELENA guidede Movia igennem den for dem uafprøvede udbudsproces. Konsulentbistanden fra Rambøll gav Movia et indblik i, hvor markedet stod henne på daværende tidspunkt og hvilke casebyer, der var relevante at indhente erfaringer fra. Den faglige støtte
fra Odense Maritime sikrede det teknisk faglige niveau i udbudsprocessen på udbydersiden. Vurderingen er, at Movias bevidsthed om behovet for eksterne ressourcer i kombination med muligheden
for få den nødvendige hjælp har været med til at skabe en mere effektiv og gnidningsfri udbudsproces på trods af en tidskrævende udbudsform.
Konkurrencepræget dialog
For Movia og de tilbudsgiverne, der deltog i dialogfasen, blev den konkurrenceprægede dialog oplevet som en god og konstruktiv udbudsmodel. Der var en bevidsthed hos Movia om, at kompetencer
til at udvikle det bedste udbudsmateriale ikke lå internt i organisationen, men at markedet besad en
langt dybere viden og erfaring med båddrift. Movias vurdering er derfor, at den valgte udbudsmodel,
der sikrer tæt dialog med markedet, førte til et slutresultat udover Movias oprindelige forventninger:

”

Jeg er meget glad for processen, fordi vi er endt på et resultat, som vi ikke havde turdet
drømme om på baggrund af Rambøll-rapporten. Det er jo blevet ren eldrift, hvor vi nok havde forventet en form for kombineret løsning med noget hybrid […] Så den konkurrenceprægede dialog
har helt sikkert bragt os længere, end vi har kunnet håbe på

”

Jeppe Gaard, kontraktchef, Movia

Bevidstheden om behovet for markedets involvering i udviklingsprocessen har virket tilbage på de
operatører, der deltog i dialogfasen. Ifølge de involverede tilbudsgivere er både et helt andet område end busser, som i højere grad kan opfattes som ’hyldevarer’. Både bygges specifikt til den pågældende by eller havn, de skal sejle i. Med andre ord kræver båddrift en større teknisk specialiseringsgrad i forhold til de miljøer, de skal sejle i og de teknologiske muligheder for nulemission. Mo-
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vias valg om at gennemføre H5-udbuddet som konkurrencepræget dialog opfattes blandt tilbudsgiverne som et positivt tiltag. Alle de involverede parter vurderede, at der var en klar fordel i den konkurrenceprægede dialog, og de var derfor villige til at lægge de nødvendige ressourcer i arbejdet for
at finde den bedste løsning. Resultatet heraf var et miljømæssigt ambitiøst tilbud inden for bestillers
rammer.

ERFARINGER FRA H5
Det er vigtigt for en effektiv proces, at organisationen trækker på eksterne fageksperter, når organisationen ikke selv besidder ekspertviden og kompetencer.

Konkurrencepræget dialog som udbudsmodel er gavnlig, når løsningen forventes
at eksistere i markedet, men ikke er kendt på udbudstidspunktet.

Klare politiske ønsker og økonomisk prioritering giver trafikselskabet et stærkere
mandat til at finde den bedste løsning.

Dynamisk tilpasning af udbudsmaterialet kan resultere i mere favorable tilbud
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5.

Anbefalinger og konklusioner

Nedenfor følger konklusionerne og anbefalinger på baggrund af kortlægningen og evalueringen.
Stor tilfredshed med Movias arbejde
På tværs af de fire udbud er der blandt interessenter og operatører stor tilfredshed med den måde,
som Movia er gået til opgaven om at sikre en nulemission busdrift. Tilfredsheden blandt operatørerne går især på lydhørhed og vilje til samarbejde fra Movias side.
Kommunerne giver udtryk for, at Movia har været en god sparringspartner og rådgiver. Det er oplevelsen, at Movia besidder en stor viden om de tekniske muligheder og har fulgt med i de løsningsmodeller, markedet efterhånden har udviklet. En viden som ikke nødvendigvis alle kommuner selv
sidder inde med.
Høj læringskurve hos Movia og operatørerne
Evalueringen viser, at arbejdet med nulemissionsudbud har medført en høj læringskurve både internt hos Movia og hos operatørerne. I forbindelse med A16-udbuddet var vidensniveauet hos operatørerne omkring nulemissionsbusdrift begrænset, mens det i forbindelse med A17 blev tydeligt, at
vidensniveauet og indsigten i de tekniske muligheder var på et højere niveau. Det kom både til udtryk gennem de afgivne tilbud og de spørgsmål, der blev stillet.
Medarbejdere hos Movia har formået at følge med i udviklingen på nulemissionsområdet, og er siden A16 blevet dygtigere til at sammensætte udbud, der sikrer ønsket om nulemission uden at gå
på kompromis med den fleksibilitet, som Movia og kommuner og regioner har behov for. Samtidig
har den tætte markedsdialog været med til at understøtte en solid viden og forståelse for den måde,
som operatørerne forretning fungerer på.
Det har vist sig rigtigt at arbejde med funktionsudbud og konkurrencepræget dialog
Valget af udbudsform og måden at specificere udbuddet på er afgørende for den efterfølgende proces og i sidste ende de tilbud, som Movia får ind fra tilbudsgiverne. Evalueringen viser, at funktionsudbud, som er en måde at specificere et udbud på, har været en gangbar vej. Og at udbudsformen
”konkurrencepræget dialog” er en god udbudsform, når udbuddet kræver, at der skal afsøges nye
teknologier inden for områder, hvor der kun findes lidt erfaring.
Både Movia og operatørerne er glade for funktionsudbud. Det giver en fleksibilitet og mulighed for
at tænke nye løsninger ind til fordel for både Movia og operatørerne. Ligeledes er funktionsudbud
en god metode til at inkludere mere innovation i tilbudsgivningen, da operatørerne frit kan vælge
den tekniske løsning.
En tæt dialog med markedet er blevet positivt modtaget
Dialog med markedet har vist sig at være et godt tiltag, som markedet har taget positivt imod. Det
opfattes som et tilbud om gensidig og åben dialog. Udover at det er med til at åbne udbudsprocessen op, har det også manifesteret sig i bedre løsninger og i et stærkere samarbejde med operatørerne. Det har især vist sig nyttigt i forbindelse med nyere og mindre afprøvede teknologier.
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Styregruppe og arbejdsgrupper er en gangbar model
Evalueringen viser ydermere, at styre- og arbejdsgrupper har haft en stor betydning i udviklingsarbejdet. Det er en model, som de involverede parterer alle har fundet relevant og nyttig. Det synes at
være en effektiv metode til at formalisere samarbejdet med de relevante parter i udviklingsarbejder,
og kan fremskynde vigtige beslutninger og overvejelser. Det er, med andre ord, med til at lette udbudsprocessen.

5.1 Anbefalinger
Fremadrettet peger evalueringen på nogle områder, som Movia med fordel kan arbejde videre med.
Det er samlet i en række anbefalinger nedenfor:

1

Den første anbefaling går på at sikre, at den interne organisatoriske læring bredes
mere ud internt i Movia. Det er vigtigt, at den nye viden og indsigt, som er blevet bygget op blandt de involverede medarbejdere i Movia, bredes ud til resten af organisationen. Der er allerede taget de første skridt i form af afholdelse af en workshop om særlige
forhold ved elbusdrift, men det er vigtigt at tage hensyn til, at øvrige medarbejdere skal
igennem en læringsproces, så man først arbejder med en forståelse af det nye. Når forståelsen er på plads, kan man gå videre til næste trin og arbejde med, hvordan den nye
viden, metoder mm. kan indarbejdes i centrale opgaver. Erfaringen fra andre projekter
er, at man nemt kan komme til at gå for hurtigt frem i vidensoverleveringen.

2

Den anden anbefaling omhandler prioriteringen af at følge med i den teknologiske
udvikling. Det er, at Movia fortsat afsætter ressourcer og tid til at følge med i den udvikling, der pt. foregår i markedet. Dette dels for at Movia som organisation er med på,
hvad der sker og kan være foran bolden i forhold til kommende udbud i relation til mere
omkostningseffektive teknologier, og dels i et brandingøjemed, jf. nedenfor.

3

Den tredje anbefaling går på, at Movia med fordel kan brande sig selv mod den
brede offentlighed og fortælle historien om, hvor langt Movia er med nulemission.
Movia er på mange måder foran ift. nulemissionsbusdrift, og det kan med fordel kommunikeres mere ud til Movias egne kunder og den brede offentlighed. Movia er rigtig god til
at deltage på konferencer, holde oplæg om arbejdet med nulemission og prioritere tid og
ressourcer på at modtage besøge fra udlandet, kommuner og andre trafikselskaber.
Kommunikationen og formidlingen er, med andre ord, god og solid blandt interessenter
inden for branchen. Den brede offentlighed har nødvendigvis ikke samme kendskab til
Movias store arbejde inden for nulemissionsbusser. Movia kunne derfor med fordel overveje at lave en kommunikations- og PR-indsats specifikt rettet mod den bredere offentlighed. Det kunne konkret være i form af artikler, befolkningens og passagernes oplevelser af nulemissionsbusser, SoMe aktiviteter mm. som alt sammen taler ind i en positiv
historie omkring Movias arbejde på området.

4

En fjerde og vigtig anbefaling er at fastholde funktionsudbud. Både hos Movia og
operatørerne anses funktionsudbud nyttige. Det giver en fleksibilitet og mulighed for at
tænke nye løsninger ind til fordel for alle parter. Funktionsudbud er, med andre ord, en
god metode til at inkludere mere innovation i tilbudsgivningen.
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5

Den femte anbefaling er at turde at vælge den rette type af udbudsform ud fra situationen, og ikke nødvendigvis kopiere den foregående model. Movia har haft succes med at benytte konkurrencepræget dialog som udbudsform, når udbuddet kræver at
afsøge nye teknologier, hvor der kun findes lidt erfaring. Det var første gang, at Movia
valgte denne udbudsform, hvilket involverede ukendte forhold, men som i sidste ende
viste sig at være den rette beslutning.

6

Tidlig involvering af aktører på markedet er den sjette anbefaling. Det betyder, at
Movia skal tænke over, hvornår det giver mening at gøre info- og dialogmøder til en integreret del af udviklingsarbejdet med udbudsmateriale. Umiddelbart viser evalueringen, at
det især giver mening, når der er tale om nyere og mindre afprøvede teknologier. Analysen viser nemlig, at en tæt markedsdialog gennem hele processen resulterer i bedre løsninger og stærkere samarbejde med operatørerne.

7

Den sidste og syvende anbefaling går på fortsat at benytte styre- og arbejdsgrupper i udviklingsprocesser. Som det fremgår af evalueringen, har styre- og arbejdsgrupper haft en stor betydning i udviklingsarbejdet. Det har vist sig at være en god måde
at formalisere samarbejdet med de relevante parter i udviklingsarbejder og kan fremskynde vigtige beslutninger og overvejelser.
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6.

Metode

Den indledende research har givet en solid grundforståelse af projektet og dets aktiviteter. Det har
dannet basis for at kortlægge aktiviteter og beslutninger i forbindelse med de fire udbud, der både
er beskrevet og visualiseret til Movias fremtidige brug. Ligeledes har vi herigennem identificeret videnshuller, der har guidet den efterfølgende dataindsamling. Derudover omfatter desk research
også udforskning af de tekniske bevægelser og udviklingsretninger inden for eldrift i den offentlige
transport, for at give Movia pejlemærker for det fremtidige arbejde.
Ved at supplere med interviews af Movias medarbejdere har vi kunnet koble medarbejdernes oplevelser af processerne sammen med beslutninger og projektaktiviteter. Sammen med de øvrige indsigter har vi leveret viden om, hvilken betydning beslutninger og processer får for Movias interne og
eksterne arbejdsprocesser.
Stakeholderinterviews har givet viden udefra. Viden om hvordan de nære samarbejdspartnere har
oplevet udbudsprocesserne, deres involvering og samarbejde med Movia. Det gælder både før, under og efter udbudsprocesserne.

DATAINDSAMLING OG METODE

Desk research





Udbudsversioner
Notater internt og til stakeholders
Arbejdsdokumenter
Konsulentrapporter






Tekniske analyser
Styregruppereferater
Præsentationsmateriale
Bevægelser inden for teknologien




Kontraktchef
Chefkonsulent




Arriva
Umove

Medarbejderinterviews




Projektleder
Specialkonsulent
Projektleder og konsulent (ELENA)

Stakeholderinterviews




Københavns Kommune
Roskilde Kommune
Siemens
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