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1 Sammenfatning

De fleste af de busser, som Movias operatører anvender til afvikling af busdriften i københavnsområdet, er 
garageret i Ring 3-korridoren. Udviklingen i Ring 3-korridoren går mod en stigende efterspørgsel efter 
grunde, samtidigt med at udbuddet er faldende. Operatørerne er primært i konkurrence med andre virk-
somheder inden for transport- og logistikbranchen om adgang til egnede grunde. Bl.a. som følge af vækst i 
særlig city-logistik og deraf følgende etablering af lagerfaciliteter er efterspørgsel efter jord stigende og ud-
buddet faldende.

I utidssvarende erhvervsområder sker der i disse år en omdannelse af erhvervsområder til bolig eller kom-
bineret erhverv og bolig. Byomdannelsen af erhvervsområder vil betyde, at det for mange af de lokationer, 
hvor operatørernes anlæg i dag er placeret, ikke bliver muligt at nyetablere garageanlæg til rutebusser. 
Kommunerne understøtter byomdannelse gennem deres kommune- og lokalplaner.

Som følge af muligheden for etablering af bygninger med anden anvendelse f.eks. butikker og bolig vil 
grundprisen for garageanlæg, som er placeret i erhvervsområder med byomdannelse, stige voldsomt. Det 
kan på sigt betyde, at operatører vælger at afvikle deres anlæg for at kapitalisere værdistigningen. Movia er 
bekymret for en udvikling, hvor operatørerne i fremtiden ser sig nødsaget til at etablere nye anlæg på 
grunde som er mindre strategisk velplacerede i forhold til busserne linjeføring, da dette vil medføre betyde-
lige meromkostninger for kommuner og regioner til tomkørsel. Movias beregninger viser, at en øget køretid 
mellem garageanlæg og rutenettet på 10 min kan øge tilskudsbehovet for busdriften med 2,5 pct., og at en 
placering af garageanlæg for linje 6A og 7A i Høje Taastrup i stedet for hhv. Gladsaxe og Glostrup vil be-
tyde en meromkostning på 3 mio. kr. pr. år.

Movia kan bidrage til at tilvejebringe viden om støjudledning fra garageanlæg som anvendes til elbusser. 
Denne viden vil kunne hjælpe kommunerne ved sagsbehandling af ansøgninger om etablering af nye gara-
geanlæg til elbusser, således at kommunerne ikke kommer til at stille for restriktive afstandskrav til støjføl-
somme bebyggelse.

Movia anbefaler, at den nuværende ejerskabsmodel, hvor ejerskab til garageanlæg ligger hos operatøren 
fastholdes, og at Movia løbende følger udviklingen i københavnsområdet. Hvis udviklingen går mod sti-
gende priser som følge af placering af garageanlæg længere væk fra buslinjernes ruteføring, vil Movia 
genoverveje ejerskabsmodellen.

I forhold til etablering af BRT-buslinjer bør det overvejes at ændre den nuværende forretningsmodel, såle-
des at Movia for BRT-linjer anviser en grund, hvor operatøren skal etablere nyt garageanlæg. Ved kontrak-
tophør vil ny operatør skulle anvende anlægget. Vilkår for operatørens anvendelse af garageanlægget vil 
skulle afklares, herunder hvem som skal have ejerskab til grund og garageanlæg.

2 Baggrund

Siden 2002 har al Movias busdrift været udbudt i konkurrence til private busoperatører. Movia står for rute-
planlægning og udbyder busdriften, og operatørerne er ansvarlige for at anskaffe, vedligeholde og rengøre 
busser, hyre chauffører og indkøbe drivmiddel. En vigtig del af operatørernes virksomhed er også at tilveje-
bringe de nødvendige anlæg til garagering af busserne. På garageanlægget rengøres og vaskes busserne 
og påfyldes drivmiddel. Ofte finder service, vedligehold og reparationer af busserne også sted på anlæg-
get. I mange tilfælde ejer operatørerne selv deres garageanlæg, men i nogle tilfælde lejer de sig ind.

Før busdriften blev privatiseret, ejede trafikselskaberne på Sjælland som hovedregel også garageanlæg-
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gene. I løbet af 1990’erne og 2000’erne skete der et frasalg af disse ejendomme. I dag ejer Movia alene to 
garageanlæg, et anlæg på Columbusvej i Gladsaxe og et anlæg på Stationsvej i Frederiksværk. Begge an-
læg er udlejet til operatører.

Dette notat beskriver en række udfordringer i forhold til placering af garageanlæg i københavnsområdet, 
som Movia har identificeret, samt mulige tiltag, som Movia og kommunerne i københavnsområdet kan 
iværksætte for at sikre den fremtidige tilgængelighed af garageringsmuligheder for rutebusser.

Ved københavnsområdet forstås området i og indenfor Ring 3-koridoren, og som ligger i følgende kommu-
ner: København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, 
Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj.

3 Garageanlæg i københavnsområdet

I dag har de fleste af Movias operatører anlæg til garagering af rutebusser placeret i københavnsområdet. 
Garageanlæg er lokaliseret på Avedøre Holme (Hvidovre Kommune), i Hersted Industripark (Albertslund 
Kommune), i Ejby (Glostrup Kommune) i Gladsaxe Industrikvarter og Bagsværd Bypark (Gladsaxe Kom-
mune), i Ishøj Erhvervspark (Ishøj Kommune) og Skovlytoften (Rudersdal Kommune). Placering af opera-
tørernes anlæg fremgår af Figur 1.
Forklaring: Cirklens størrelse angiver den relative størrelse af de enkelte garageanlæg (opgjort ud fra grundareal).

Der er i dag en god spredning i placering af operatørernes garageanlæg, som sikrer at busdriften kan gen-
nemføres med en moderat andel af tomkørsel. Med tomkørsel forstås den nødvendige trafik af busser 
uden passager mellem operatørens garageanlæg og buslinjernes endestationer. Tomkørsel udgør for al 
Movias busdrift i gennemsnit en andel på ca. 10 pct. af bussernes rutekilometer (kørsel med passagerer). 
En høj andel af tomkørsel bidrager til højere operatøromkostninger primært som følge af øgede omkostnin-
ger til chaufførløn og i mindre grad som følge af omkostning til drivmiddel og reparation og vedligehold af 

Figur 1. Placering af operatørernes garageanlæg i københavnsområdet
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busserne. 

Garageanlæggenes størrelse varierer fra 4.000 m2 til 32.000 m2, men med flest anlæg på 10.000-16.000 
m2. 

4 Kommuneplaner

Kommunerne skal hver fjerde år udarbejde en kommuneplan. Kommuneplanen omfatter kommunens over-
ordnede planlægning for de kommende 12 år, herunder fastlægges rammer for lokalplaner. Kommunepla-
nen omfatter en kommuneplanramme, hvor kommunens areal udlægges til forskellig anvendelse (bolig, bo-
lig/erhverv, erhverv, center, rekreative område, offentlige formål mv.). Kommuneplanrammen angiver kom-
munens ønsker til fremtidig arealanvendelse, men de konkrete anvendelsesmuligheder kan være begræn-
set af lokalplaner. Ved at ændre kommune- og lokalplanen kan nye virksomheder blive forhindret i at etab-
lere sig i området. Eksisterende virksomheders miljøgodkendelse ændres ikke som følge af ændringer i 
kommunalplansrammen, og de kan fortsætte driften, så længe driften ikke ændrer karakter. Eksisterende 
virksomheder kan også handles og videreføres med uændret drift.

For de enkelte erhvervsområder fremgår det hvilke typer erhvervsmæssige aktiviteter, som området kan 
omfatte (f.eks. handel og kontor, let industri, tung industri, produktionsvirksomheder transport- og logistik-
virksomheder). Nogle kommuner angiver i kommuneplanrammen miljøklasse for de erhvervsmæssige akti-
viteter, som kan omfattes, hvor andre kommuner vurderer miljøklasse på en ad hoc basis.

4.1 Garageanlæg og miljøklasse
For at et område kan anvendes til etablering af garageanlæg, skal lokalplanen tillade denne type erhvervs-
mæssig anvendelse. Alternativt skal der være udlagt rammer til tekniske anlæg af offentlig og almen karakter, 
såsom trafik- og kommunikationsanlæg, forsynings-, miljø- og andre tekniske driftsanlæg. I november 2022 
afviklede Arriva sit anlæg i Ryvang på Østerbro i København1. Anlægget lå i en ramme til tekniske formål. 
Øvrige garageanlæg i københavnsområdet ligger i rammer, der tillader erhvervsformål.

Miljøstyrelsen har som hjælpemiddel til kommunernes planlægning udarbejdet en virksomhedsklassifikation, 
hvor virksomheder inddeles i 7 forskellige klasser. De mindst forurenede virksomheder er klasse 1-virksom-
heder og de mest forurenede klasse 7. Jo mere forurenende en virksomhed er, desto større krav stilles der 
til afstand til nærmeste bolig. Afstandskravene er skønsmæssigt fastsat, og afspejler alene Miljøstyrelsens 
anbefalinger. Klassificeringen vurderes at gælde for en typisk virksomhed inden for den pågældende type. 
Garageanlæg er omfattet af virksomhedstypen transportvirksomhed, hvor den væsentligste miljøpåvirkning 
(lokaliseringsfaktor) er støj. Transportvirksomheder klassificeres typisk som klasse 4-virksomheder, men 
store vognmandsvirksomheder med aktiviteter om natten klassificeres som klasse 6- og 7-virksomheder.2 
Afstandskravet til nærmeste beboelse er for klasse 4-virksomheder 100 m, hvor det for klasse 6 er 300 m og 
for klasse 7 hele 500 m. Det er altså ganske afgørende for muligheden for etablering af et garageanlæg, 
hvilken klasse virksomheden klassificeres som. Kommunerne anvender betegnelsen miljøklasse for oven-
stående virksomhedsklassificering.

Movia har undersøgt, hvilken miljøklasse, som kommunerne vil klassificere et garageanlæg til rutekørsel 
med nataktivitet til. Krav til miljøklasse spænder fra miljøklasse 4 til 6. I forhold til klassificering af et anlæg, 
som alene omfatter emissionsfri busser (el- og brintbusser), vurderer en række kommuner, at det vil være 
muligt at klassificere dette som en klasse 4-virksomhed. Bevæggrunden for den lavere miljøklasse for gara-

1 Ryvang-anlægget er ejet af Deutsche Bahn.
2 Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne, Miljøstyrelsen, 2008.
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geanlæg med emissionsfri busser er den betydeligt lavere støjudledning fra el- og brintbusser sammenlignet 
med dieselbusser. Andre kommuner vurderer, at krav til virksomheder med garageanlæg til emissionsfri bus-
ser vil være miljøklasse 5 eller 6.

Movia har på baggrund af interviews med de berørte kommuner og kommunernes kommuneplanrammer 
identificeret de erhvervsområder i københavnsområdet, hvor det anses muligt at etablere et garageanlæg 
til rutebusser. Der er industriområder i halvdelen af københavnsområdets kommuner, hvor nye garagean-
læg til rutebusser vil kunne etableres, jf. Tabel 1. Det vil dog være muligt i andre industriområder at over-
tage eksisterende anlæg, som tidligere er brugt af f.eks. lastbilvognmænd.

Tabel 1. Industriområder i københavnsområdet med mulighed for nyetablering af garageanlæg

Kommune Relevante erhvervsområder
Albertslund Ingen
Ballerup Industriparken
Brøndby Regnesminde, Ved ramper til Motorring
Dragør Ingen
Frederiksberg Ingen
Gentofte Ingen
Gladsaxe Bagsværd Industrikvarter, Gladsaxe Industrikvarter
Glostrup Ejby, muligvis andre
Herlev Erhvervsområdet ved Marielundvej 
Hvidovre Avedøre Holme
Ishøj Winthersminde Erhvervsområde, Ishøj Erhvervspark
København Ingen
Lyngby-Taarbæk Ingen
Rødovre Islevdal Erhvervskvarter 
Tårnby Ingen
Vallensbæk Ingen

Movia har i begyndelsen af 2022 spurgt kommunerne i københavnsområdet, om der vurderes at være 
grundlag for at muliggøre og tillade etablering nye garageanlæg til rutebusser. Det var ikke alle kommuner, 
som det lykkedes at få svar fra. Undersøgelsen tegnede et meget blandet billede, hvor det i nogle kommu-
ner er muligt at etablere nye garageanlæg og forventning om at muligheden kan fastholdes. I andre kom-
muner beror det på en individuel vurdering, og i nogle kommuner forventes det ikke at det vil blive priorite-
ret at tillade etablering af nye garageanlæg.

5 Byomdannelse

Der sker i disse år omdannelse af erhvervsområder til bolig i utidssvarende erhvervsområder, og mange 
kommuner i københavnsområdet understøtter gennem deres kommuneplaner byomdannelse af erhvervs-
områder til boliger eller til blandet bolig og erhverv. Omdannelsen sker de fleste steder i et moderat tempo, 
hvor byomdannelsen primært finder sted i kanterne af erhvervsområderne og ikke i centrum. Da den fremti-
dige byomdannelse vil være præget af boligbyggeri, kan potentielle konflikter mellem bolig og erhverv i 
fremtiden stige. F.eks. beskriver Glostrup Kommune dette således i Kommuneplanstrategi 2020:

”Tendenser i erhvervsområderne tegner der sig to forskellige retninger:
 Eksisterende erhverv som ønsker at konsolidere deres virksomhed eller omstille til nye er-

hverv/lejere ved at tilpasse eller udvide de fysiske rammer. Disse virksomheder ønsker investe-
ringssikkerhed og sikkerhed for, at nye boliger i nærheden ikke kommer til at påvirke den eksiste-
rende og fremtidige drift af virksomheden.
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 Lodsejere og udviklere, som ønsker at omdanne erhvervsejendomme til etageboliger.”3

Det meste af de relevante erhvervsområder i københavnsområdet er allerede fuldt udbyggede, og etable-
ring af et nyt anlæg vil mange stedet forudsætte nedrivning af eksisterende bygninger. Udviklingen i Ring 
3-korridoren går mod en stigende efterspørgsel efter grunde samtidig med at udbuddet er faldende. 

Eksempler på områder, som allerede er helt eller delvist omdannet, er Nordhavnen, Sydhavnen og Tuborg 
Havn. Delvis omdannelse af erhvervsområder finder bl.a. sted i industrikvartererne i Gladsaxe og Bags-
værd, Kirkebjerg i Brøndby/Glostrup, Glostrup Syd og Bykernen i Rødovre. I 2020 vedtog Albertslund Kom-
mune Masterplan Hersted 20454, som fastlægger de overordnede principper for omdannelse af området til 
hhv. bolig og blandet erhverv og bolig. Albertslund Kommune vedtog i juni 2022 kommuneplan for perioden 
2022-2034, hvor en betydelig del af Hersted Industripark udlægges til byomdannelsesområde. Med etable-
ring af Letbanen i Ring 3 og stationen Hersted Industripark ser kommunen mulighed for at skabe et nyt, at-
traktivt byområde i industriområdet.5 Dele af Hersted Industripark er udlagt til transport- og logistikvirksom-
hed i miljøklasse 1-3. Det må derfor forventes, at det ikke længere vil være muligt at etablere nye garage-
anlæg til rutebusser.

Tre af Movias operatører (Keolis, Nobina og Umove) har garageanlæg placeret i Hersted Industripark. Ma-
sterplanen angiver, at Naverland, hvor Keolis’ anlæg ligger, er omfattet af første fase af byomdannelsen, 
som forventes finde sted fra 2025. Farverland, som omfatter Umoves anlæg, forventes omdannet i fase 2 
og Fabriksparken, hvor Nobinas anlæg ligger, er omfattet af projektets tredje fase, som forventes afsluttet i 
2045. Det område, som er udlagt til byomdannelse i Albertslund Kommunes kommuneplan 2022-2034, om-
fatter dog ingen af de områder, hvor operatørerne i dag har anlæg.

Byomdannelse til blandet erhverv og bolig betyder ikke, at operatørerne skal afvikle deres anlæg, men 
grundprisen kan forventes at stige markant, hvilket også vil medføre en øget grundbeskatning. I en artikel i 
Berlingske Tidende fra november 2021 problematiserede Keolis’ administrerende direktør, der også er for-
mand for Dansk Industri Hovedstaden, samplacering af busdrift og legende børn på vejen. Byomdannelse 
medfører en usikkerhed for virksomhedsleder i forhold til at langtidsplanlægge og investere i sine grunde.6

3 Kommuneplanstrategi 2020. Glostrup - en forstad i udvikling, Glostrup Kommune, 2020. 
4 Masterplan Hersted 2045, Albertslund Kommune, 2019.
5 Kommuneplan 2022 - 2034, Albertslund Kommune, 2022.
6 Lokalpolitikere vil opføre boliger i områder, hvor der i årevis har ligget virksomheder: ”Vi føler os som en uønsket dreng”, Berlingske 
Tidende, 15-11-2021.
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Tabel 2. Mulighed for at nyetablere garageanlæg i ved eksisterende operatørs placering

Operatør Anlæg Anvendelsesmulighed 
ved nyetablering

Kommune-
planramme Kilde

Arriva Sibeliusgade 84 Er ikke udlagt til industri 
men til tekniske formål

T2 Lokalplan nr. 15. "Borgervænget", Køben-
havns Kommune, 1980.

Umove Farverland 7 Tillader anvendelse som 
klasse 4-virksomheda

E33 Kommuneplan 2022 - 2034, Kommune-
planrammer, Albertslund Kommune, 2022
Byplanvedtægt 5

Arriva Ejby industrivej 76 Tillader anvendelse som 
garageanlæg

EE10 Byplanvedtægt E2, for et område nord for 
Jyllingevej og øst for Ringvej B 3, Glo-
strup Kommune, 1990.

Keolis Naverland 20 Ikke udlagt til transport. 
Tillader ikke nyetablering 
af klasse 4-virksomheda

E31 Kommuneplan 2022 - 2034, Kommune-
planrammer, Albertslund Kommune, 2022

Nobina Fabriksparken 18 Tillader ikke nyetablering 
af klasse 4-virksomheda

E34 Kommuneplan 2022 - 2034, Kommune-
planrammer Albertslund Kommune, 2022

Vikingbus Baldershøj 3 Tillader mindre industri-
formål og produktion, ikke 
sandsynligt at der kan ny-
etableres garageanlæg

3.E.14 Lokalplan 1.86 - Erhvervsområdet, Ishøj 
Kommune, 2021

Anchersen Jernholmen 20 Tillader anvendelse som 
garageanlæg

5E2 Lokalplan 507 TILLÆG*NR. 7 TIL KOM-
MUNEPLAN 1995-2005 Industrikvarteret 
Avedøre Holme, Hvidovre Kommune

Keolis Industriholmen 39 Tillader anvendelse som 
garageanlæg

5E2 Lokalplan 507 TILLÆG*NR. 7 TIL KOM-
MUNEPLAN 1995-2005 Industrikvarteret 
Avedøre Holme, Hvidovre Kommune

Keolis Stamholmen 217 Tillader anvendelse som 
garageanlæg

5E2 Lokalplan 507 TILLÆG*NR. 7 TIL KOM-
MUNEPLAN 1995-2005 Industrikvarteret 
Avedøre Holme, Hvidovre Kommune

Umove Brudelysvej 17 Byomdannelsesområde, 
nyetablering af garagean-
læg ikke muligtb

18BE3 Vidensbyen 18BE3, kommuneplanram-
mer, Kommuneplan 2021, høringsver-
sion, Gladsaxe Kommune

Nobina Skovlytoften 36 Tillader ikke nyetablering 
af klasse 4-virksomhed

Ho.E1 Lokalplan 79 for erhvervsområdet ved 
Skovlytoften og Sættekæret i Øverød, 
Søllerød Kommune, 1987

Arriva Columbusvej 6 Byomdannelsesområde, 
nyetablering af garagean-
læg ikke muligt

17E1 og 
17E5

Ringbyen 17E1 og Erhvervsparken 17E5, 
kommuneplanrammer, Kommuneplan 
2021, høringsversion, Gladsaxe Kom-
mune. 

a) Garageanlæggene i Hersted Industripark er omfattet af lokalplanen Byplanvedtægt nr. 5, 1964, Albertslund 
Kommune. Det fremgår af lokalplanen, at området kan anvendes til industri, og der angives i modsætning til 
kommunalplansrammen ikke begrænsninger i anvendelsen i form af miljøklassekrav e.l. Det må derfor anta-
ges, at det indtil lokalplanen ændres, fortsat vil være muligt for kommunen at give tilladelse til etablering af ga-
rageanlæg i området, hvis kommunen ønsker dette.

b) Området er omfattet af Lokalplan 15.08, 1986, Gladsaxe Kommune, hvoraf det fremgår, at området kan be-
nyttes til transport. Lokalplanen angiver ikke begrænsninger i forhold til hvilke miljøklasser, som tillades. I 
2010 har Gladsaxe Kommune lavet et tillæg til lokalplanen, Tillæg 1 til lokalplan 15.08, hvor anvendelsesmu-
lighederne alene udvides til bolig, kultur mv. Det må derfor antages, at det indtil lokalplanen ændres, fortsat vil 
være muligt for kommunen at give tilladelse til etablering af garageanlæg i området, hvis kommunen ønsker 
dette. 

Tabel 2 angiver de muligheder, der vil være for nyetablering af garageanlæg på de arealer, hvor busopera-
tørerne i dag har garageanlæg til rutebusser. Som følge af byomdannelse vil det ikke være muligt at etab-
lere et nyt anlæg til garagering af rutebusser på hovedparten af de arealer, som i dag benyttes som gara-
geanlæg.

Byomdannelse synes dermed klart at have en betydning for, hvor det i fremtiden vil være muligt at nyetab-
lere garageanlæg.
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5.1 Udbud af grunde egnet til garageanlæg
Der har i de seneste år været en kraftig vækst i efterspørgslen fra transport- og logistikvirksomheder til 
etablering terminaler og lagerbygninger. Hvor mange terminaler primært etableres langs Køge Bugt Motor-
vejen og Holbækmotorvejen, er efterspørgslen efter arealer til lagerfaciliteter stor i Ring 3-korridoren, og 
der forventes fremover en stigende efterspørgsel efter arealer til citynær logistik.7

Tabel 3. Udbud og efterspørgsel af hhv. ejendomme og jord til transport- og logistik

Moderne ejendomme Ældre ejendomme Jord
Område

Efterspørgsel Udbud Efterspørgsel Udbud Efterspørgsel Udbud

Ring 3-korridoren 5 / ↑ 3 / → 4 / ↓ 3 / ↑ 5 / ↑ 1 / →

Håndfladen 4 / → 1 / → 3 / → 1 / → 4 / → 1 / ↓

Forklaring: skala på 1 til 5 (hvor 5 er højest). Pilen viser trenden. Håndfladen omfatter området indenfor Ring 3-korri-
doren.

Kilde: Analyse af erhvervslokalisering i hovedstadsområdet, COWI, 2018.

Tabel 3 viser udbud og efterspørgsel af hhv. jord og bygninger for virksomheder i transport- og logistikbran-
chen i københavnsområdet. Særligt i forhold til jord er situationen kendetegnet ved lavt udbud og stor efter-
spørgsel. Operatørerne er primært i konkurrence med virksomheder inden for transport- og logistik om ad-
gang til egnede grunde. Bl.a. som følge af vækst i særlig city-logistik og deraf følgende etablering af lager-
faciliteter er efterspørgsel efter jord stor og udbuddet lille.

Den høje aktivitet for lager- og logistikmarkedet giver sig udslag i en lav tomgang (andel ledige lejemål). I 
Region Hovedstaden var tomgangen 2,76% i 2021 Q3, hvilket var det laveste niveau siden udgangen af 
2008.8

Nordicals har i december 2021 lavet en analyse for Movia af tilgængelighed af grunde i Ring 3-korridoren, 
som er egnede til etablering af garageanlæg for rutebusser, samt prisen for køb af egnede erhvervsgrunde. 
De erhvervsgrunde, som Nordicals har undersøgt, er på mellem 10.000 m2 og 25.000 m2 svarende til hhv. 
et mellem og stort garageanlæg. Nordicals identificerede 428 matrikler i erhvervsområder. Det største antal 
ejendomme og matrikulært areal ligger i Høje-Taastrup, Hvidovre, Albertslund og Brøndby Kommuner. 
Langt hovedparten af grunde er privatejet. De få offentligt ejede grunde er typisk anvendt til materielgårde 
og lignende. Nordicals mæglere havde i december 2021 (tidspunktet for udarbejdelse af Nordicals rapport) 
ikke kendskab til erhvervsgrunde, som var til salg eller leje i københavnsområdet, og som var egnede til 
etablering af garageanlæg. Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre at finde arealer til etablering af 
garageanlæg, men det er vanskeligt.

Nordicals undersøgte, hvor mange offentligt ejede ejendomme med relevante lokalplaner, som vil kunne 
anvendes som garageanlæg. Nordicals konkluderede: ”udbuddet [af] offentligt ejede ejendomme i områder 
med relevante lokalplaner samt størrelsesorden i Ring 3-kommunerne er yderst begrænset, nær ikke eksi-
sterende. Det er dog ikke utænkeligt, at der findes potentielle, relevante emner, som er større end 25.000 
m2, der fx er beliggende i landområder, eller ved udmatrikulering af større ejendomme.”9

Movia har forespurgt kommuner i københavnsområdet, om de ejer egnede grunde, som vil kunne anven-
des til etablering af garageanlæg. Om end det ikke er lykkedes at få svar fra alle kommuner, tegner der sig 

7 Analyse af erhvervslokalisering i hovedstadsområdet, COWI, 2018.
8 Analyse af markedet for erhvervsgrunde og garageanlæg. RING 3, Nordicals, 2021.
9 Analyse af markedet for erhvervsgrunde og garageanlæg. Ring 3, Nordicals, 2021.
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et klart billede af, at kommunerne ikke ejer sådanne grunde, hvilket underbygger Nordicals analyse.10

6 Udfordringer

6.1 Grundpriser
Prisen for en erhvervsgrund afhænger af markedsværdien af byggemuligheden på grunden også benævnt 
”byggeretsværdi”. Byggeretsværdien er den pris, en investor vil betale for hver m2-bygning, der må opføres 
på grunden. Byggeretsværdien beregnes ud fra, hvad en developer er villig til at betale for retten til at op-
føre én etagemeter ejendom. Værdien af byggeretten afhænger af slutproduktet: bolig, kontor, detailhan-
del, industri, lager og logistik, tekniske anlæg, osv.11

Nordicals estimerede byggeretspriser i Ring 3-korridoren fremgår af Tabel 4.

Tabel 4. Byggeretspriser i Ring 3-korridoren

Byggeret for: kr./m2

Butiksejendom 10.000-12.000

Bolig 6.500-10.000

Kontor 2.500-3.000

Lager og logistik ca. 1.500

Landbrugsgrunde og grusgrave ca. 500

Kilde: Analyse af markedet for erhvervsgrunde og garageanlæg. Ring 3, Nordicals, 2021.

Den høje pris for byggeret til boliger og butikker betyder, at prisen for grundarealer i byomdannelsesområ-
der kan forventes at blive betydeligt højere end i erhvervsområder uden mulighed for etablering af boliger 
og butikker eller kombineret bolig, butikker og kontorer (ofte benævnt blandet bolig og erhverv). 

En grund på 10.000 m2 med mulighed for at opføre 20.000 m2 butikscenter (med en bebyggelsesprocent 
på 200) giver en grundpris på 20.000-24.000 kr./m2. Tilsvarende vil den samme grund på 10.000 m2 med 
mulighed for at opføre 10.000 m2 lager (med en bebyggelsesprocent på 100) få en grundpris på 1.500 
kr./m2. Grundprisen (kr./m2) beregnes som byggeretspris gange bebyggelsesprocent. 

Nordicals vurderer, at omkostning til erhvervelse af grund til garageanlæg i Ring 3-koridoren er sammenlig-
nelig med omkostning for lager- og logistikbyggeretter og altså i størrelsesordenen 1.500 kr./m2. Da det 
imidlertid ikke har været muligt for Nordicals at finde sammenlignelige handler med grunde til garageanlæg, 
er der en vis usikkerhed forbundet med prisskønnet. I forhold til prisudvikling i perioden 2023-2033 forven-
ter Nordicals, at udbuddet af grunde egnet til garageanlæg forsat vil være meget begrænset. Nordicals vur-
derer, at prisudviklingen vil følge den generelle pris- og inflationsudvikling.12

En kraftig stigning i grundværdien kan medføre, at nogle operatører beslutter at sælge garageanlægget for 
at kapitalisere værdistigningen. Anlægget vil i sagens natur herefter ikke længere være anvendeligt til gara-
gering af rutebusser.

10 Interview/e-mail korrespondance med Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Københavns, Lyngby-Taarbæk og Vallensbæk Kommuner, de-
cember 2021.
11 Analyse af erhvervslokalisering i hovedstadsområdet, COWI, 2018.
12 Analyse af markedet for erhvervsgrunde og garageanlæg. Ring 3, Nordicals, 2021.
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7 Etablering af nye garageanlæg

I dag ser Movia, at operatørerne kan finde løsning til at finde nye lokation til garageanlæg i Ring 3-koori-
doren. Senest har en operatør i 2021 etableret et garageanlæg på en grund i Bagsværd Bypark, som tidli-
gere er anvendt af en lastbilvognmand. Som følge af den tiltagende byomdannelse er Movia imidlertid be-
kymret for den fremtidige udvikling i københavnsområdet. Med en udvikling som går mod stadig færre om-
råder, hvor operatører kan nyetablere garageanlæg, vil operatørerne blive stadig mere afhængig af at etab-
lere sig på grunde, som tidligere har været anvendt som garageanlæg. Hvis disse grunde gradvis omdan-
nes til boliger eller blandet bolig og erhverv, vil operatørernes mulighed for at etablere sig på strategisk at-
traktive grunde reduceres.

Konsekvensen heraf vil være, at operatørernes anlæg koncentreres i de tilbageværende erhvervsområder, 
hvor det er muligt at nyetablere garageanlæg, eller at garageanlæggene flyttes længere væk fra Køben-
havn.

7.1 Økonomiske konsekvenser af øget tomkørsel
Når bussernes garagering flyttes længere væk fra busruternes endestationer, øges bussernes tomkørsel. 
Movia har regnet på betydningen for tomkørsel ved at flytte garagering af linje 6A (Buddinge St. - Nørreport 
St. og linje 7A (Rødovrehallen - Ny Ellebjerg St.).

Den 13. februar 2022 overgik linje 6A og 7A fra Arriva til Anchersen. Hvor Arriva garagerede busserne på 
Columbusvej i Gladsaxe og Ejby Industrivej i Glostrup, garagerer Anchersen sine linje 6A- og 7A-busser på 
operatørens anlæg på Jernholmen i Hvidovre. Tomkørsel for linje 7A er tilsvarende fra Arrivas anlæg på 
Eiby Industrivej og Anchersens anlæg på Jernholmen. Flytning af linje 6A fra Gladsaxe til Hvidovre har til 
gengæld i betydelig grad øget bussernes tomkørsel. Movias beregninger viser, at garageskiftet medfører 
en øget omkostning til tomkørsel på ca. 1,1 mio. kr. pr. år.

Var linje 6A og 7A i stedet flyttet til en placering i Høje-Taastrup TransportCenter, som er et af de erhvervs-
områder længere væk fra København, hvor operatørerne vil kunne etablere nye garageanlæg, vil det med-
føre en øget omkostning for tomkørsel sammenholdt med en placering på Columbusvej (linje 6A) og Eiby 
Industrivej (linje 7A) i størrelsesordenen 3 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til 2,5-3 pct. af de samlede operatør-
omkostninger.

I 2021 estimerede Movia, hvilken betydning en ringere placering af garageanlæg i Køge-området vil have 
for omkostning for tomkørsel for Køge Kommunes busdrift i udbud A21. Movia konkluderede, at en place-
ring af garageanlæg, som medfører yderligere 10 min tomkørsel til/fra Køge St., vil medfør en meromkost-
ning på 1-1,5 mio. kr. årligt, hvilket svarer til en stigning i kommunens tilskudsbehov på 2,5 pct.13

Der er også andre forhold end tomkørsel, som er forbundet med etablering og placering af garageanlæg, 
som har en betydning for operatørernes omkostninger og derigennem det tilbudte prisniveau for busdriften. 
Herunder grundpris, mulighed for at anvende eksisterende bygninger og installationer på anlægget, ejen-
domsskatter mv. Omkostninger til tomkørsel har dog en væsentlig betydning for de priser, som operatø-
rerne kan tilbyde.

8 Ejerskabsmodeller til garageanlæg

Alle garageanlæg i Movias område bortset fra anlæggene på Columbusvej og i Frederiksværk er operatø-

13 Mulige perspektiver ved at Køge Kommune udlejer en grund til depot i forbindelse med udbud A21 – foreløbige input, dok.nr. 
1220943, Movia, 2021.
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rejede. Herved menes, at operatøren selv har sørget for adgang til garageanlægget og normalt både ejer 
grund, bygninger, tank-/ladeinfrastruktur mv. I nogle tilfælde lejer operatørens sig ind. Operatørerne fore-
trækker dog generelt at eje grunden selv.

I forbindelse med udbud af Roskilde Kommunes bybusser med krav om elbusdrift (udbud A16) udbød 
Roskilde Kommune en erhvervsgrund, som tilbudsgiverne kunne lægge til grund for deres tilbud på eldrift 
af kommunens bybuslinjer. Formålet var at gøre det attraktivt for alle operatører at byde på busdriften og 
dermed sikre en god konkurrence blandt tilbudsgiverne, samtidigt med at omfanget af tomkørsel blev redu-
ceret. En række operatører valgte at indgå en betinget købsaftale med kommunen om en grund på Lykke-
gårdsvej i Roskilde, hvor den vindende operatør siden valgte at etablere sit garageanlæg.

Movia har efterfølgende anbefalet, at de kommuner, hvis busdrift blev udbudt med krav om emissionsfri-
hed, undersøgte muligheden for tilsvarende at give vindende operatør adgang til at købe eller leje en 
grund, der i forhold til placering, størrelse og lokalplanforhold var egnet til etablering af garageanlæg. I ud-
bud A17 udbød Københavns Kommune en erhvervsgrund, som tilbudsgiverne for linje 2A kunne lægge til 
grund for deres tilbud. Kommunen kunne alene tilbyde en lejeaftale for en grund på Forlandet i København. 
Vilkårene i lejeaftalen var dog ikke attraktive for tilbudsgiverne, idet kommunen ikke kunne sikre uopsigelig-
hed gennem hele kontraktperiode, og alle bygninger og installationer skulle fjernes fra grunden ved ophør 
af lejeaftalen.

Hovedparten af Køge Kommunes busdrift blev udbudt i 2022 (udbud A21) med krav om emissionsfrihed. 
Køge Kommune reserverede et areal, som den operatør, der blev tildelt kommunens busdrift, fik mulighed 
for at leje. Formålet var at sikre adgang til et garageanlæg med begrænset tomkørsel. Den vindende ope-
ratør fik mulighed for at leje et grundareal på 10.000-14.000 m2 til markedspris. Operatøren ville selv skulle 
forestå etablering af bygninger og anlæg. Lejeaftalen vil ophøre samtidigt med Movias kontrakt med opera-
tøren for busdriften og er gensidigt uopsigelig i perioden. Bygninger og anlæg på grunden afskrives retlinjet 
over 30 år. Ved kontraktens ophør overdrages anlæg og bygninger til ny operatør (eller til Køge Kommune) 
til den afskrevne værdi. Hvis en sagkyndig vurderer, at anlæg og bygninger ikke har den tilstand, man kan 
forvente efter det forløbne antal år, reguleres overdragelsessummen i overensstemmelse med den sagkyn-
diges vurdering. Omkostning til nettilslutning overdrages til ny lejer, hvorimod omkostninger til ladestatio-
ner/brinttankanlæg ikke overdrages. Den vindende operatør har valgt ikke at benytte tilbuddet om leje af 
grunden og i stedet valgt at købe en anden grund.

Der er også eksempler fra andre dele af Danmark på, at man har fraveget den normale model, hvor det 
alene påhviler operatøren at finde nyt garageanlæg. Eksempler herpå er Esbjerg og Aalborg.

Esbjerg Kommunes bybusser blev i december 2021 omstillet til elbusser. I forbindelse med forberedelse af 
Sydtrafiks udbud af busdriften, viste beregninger, at det ville være muligt at reducere antallet af elbusser, 
hvis det var muligt at få busserne garageret tæt på Esbjerg. For at mindske omkostningerne til elbusdrift, 
valgte Esbjerg Kommune at etablere et garageanlæg i et erhvervsområde 4-5 km fra centrum. Som et led i 
udbuddet af busdriften stillede kommunen garageanlægget til rådighed for operatøren. Hvis operatøren 
havde behov for en større nettilslutning end 2.200 A, skulle operatøren selv afholde omkostninger herfor. 
Kommunen har sammen med sin rådgiver og med input fra tilbudsgiverne designet garageanlægget.14

I forbindelse med udbud af Aalborg Kommunes busdrift med krav om emissionsfrihed (herunder kommu-
nens BRT-plusbuslinje) stillede Nordjyllands Trafikselskab (NT) som en del af udbudsbetingelserne krav 
om, at operatøren skulle etablere garageanlæg på en af NT anvist grund. Som et led i udbuddet af bustra-

14 Jørgen Fischer, Sydtrafik, interview, 15-02-2022.
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fikken havde Aalborg Kommune udpeget et areal, der er passende i størrelse og placering i forhold til rute-
nettet, og kommunen lavede en lokalplan, hvoraf det fremgår, at arealet udelukkende må anvendes til bus-
depot.

Udvalget af egnede grunde til etablering af et garageanlæg i Aalborg var yderst begrænset. Aalborg Kom-
mune var bekymret for, at det ringe udvalg af egnede grunde ville presse prisen for de faste omkostninger 
op som følge af en evt. budkrig mellem operatørerne. Da ekspropriation ikke var en mulighed, valgte man 
at leje grunden. Kommunens anlægsbudget muliggjorde ikke, at kommunen finansierede etablering af byg-
ninger og installationer. Det var desuden NT’s opfattelse, at operatøren ville være bedst egnet til at designe 
anlægget.15

NT har indgået en lejeaftale med lodsejere for arealet, og NT har på sin side lejet grunden ud til den vin-
dende operatør for kontraktperioden. Som en del af udbudsbetingelserne har en rådgiver udarbejdet detal-
jerede kravspecifikationer for etablering af garageanlægget. Det fremgår bl.a. hvilke standarder, byggeriet 
skal indfri, og hvilken forureningsgrad jorden er. Der stilles krav til, at anlæg og installationer skal designes 
og udføres, så de opfylder funktionskrav og styrkeegenskaber for en levetid på mindst 30 år. Operatøren 
skal efter kontraktperioden udløb ved tilbagelevering og overdragelse af arealer, depot og bygninger sikre, 
at disse er i en sådan stand, at der kan dokumenteres min. 20 års restlevetid. Garageanlægget inklusive 
fast inventar overdrages ved kontraktudløb til næste vindende operatør. Der gennemføres syn af en uvildig 
tredjepart som vurderer garageanlægget tilstand.16

I et nordisk perspektiv er der blandt de største trafikselskaber en stor interesse for at ejerskabet til garage-
anlægget ikke ligger hos operatøren, men at operatøren derimod lejer sig ind på garageanlæg, som er an-
vist af trafikselskabet.

Ruter, som er trafikselskabet for Oslo og dele af Viken (tidligere Akershus Fylke), har gjort det til et krav, at 
operatøren skal garagere busserne på et garageanlæg, som operatøren lejer af Ruter. Formålet er at stille 
tilbudsgivere ens i forhold til tilbudsgivning. Ruter ejer ikke garageanlæg men lejer disse fra offentlige eller 
private ejendomsejere, og lejer anlæggene ud til den operatør, som tildeles busdriften. Hvis det ikke er mu-
ligt for Ruter at få adgang til et velegnet garageanlæg, afviger man i enkeltstående tilfælde fra modellen 
ved enten at etablere en virksomhed, som etablerer anlægget, eller ved at lade tilbudsgiverne sørge for at 
tilvejebringe et garageanlæg. Ruter afholder omkostningerne til nettilslutning, hvor operatøren afholder om-
kostning til ladestationen. Ruter kan overtage ejerskab til ladestationer efter 10 år.17

SLL (Region Stockholm) ejer alle garageanlæg, som lejes ud til operatørerne. SLL overtager ligeledes ejer-
skabet til ladestationer på garageanlæg efter 10 år.18 I Skånetrafiken har der de senere år været en ten-
dens væk fra operatørejet garageanlæg henimod krav om leje af anvist garageanlæg. Eksempler er gara-
geanlæg i Helsingborg, Kristianstad og Lund. I Lund er det regionen, som ejer garageanlægget og i Hels-
ingborg er det en virksomhed med offentlige medejere, som ejer garageanlægget. Der kan være flere for-
skellige operatører på et anlæg.19 Västtrafik har en stor udfordring med at finde plads til garageanlæg i 
Göteborg.20 Västtrafik er også begyndt at etablere garageanlæg selv for at sikre adgang til strategisk vel-
placerede garageanlæg.

15 Susan Bundgaard Jensen, NT, e-mail, 17-12-2021.
16 Bilag 12. Kravspecifikation for busdepot (KRS), NT´s 26.6 udbud, A-kontrakt, NT, 2021.
17 Jon Stenslet, Ruter, e-mail, 17-10-2019.
18 Johan Böhlin, SLL, interview, 04-11-2019.
19 Iris Rehnström, Skånetrafken, interview, 24-10-2019.
20 Hanna Björk, Västtrafik, interview, 22-10-2019.
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9 Kommunernes handlemuligheder

9.1 Miljøklasse for emissionsfri garageanlæg
Ved kommunernes behandling af ansøgninger om etablering af garageanlæg vil støjmæssige og trafikale 
påvirkninger fra anlægget have betydning for, hvor nye anlæg kan etableres. Movia kan bidrage til at tilve-
jebringe viden om støjudledning fra garageanlæg, som anvendes til elbusser. Disse data kan bidrage til, at 
kommunerne ikke kommer til at stille for restriktive afstandskrav til støjfølsomme bebyggelse.

9.2  Offentligt ejerskab til grund egnet til garageanlæg
Når buslinjer udbydes, er det vigtigt for konkurrencen, at der er flere operatører, som har eller kan få ad-
gang til strategisk velplacerede garageanlæg, således at operatøren kan give konkurrencedygtige tilbud på 
busdriften. Med en udvikling gående mod færre mulige strategisk velplacerede grunde til placering af gara-
geanlæg er der en risiko for, at konkurrencen kompromitteres, hvis ikke der også i fremtiden sikres mulig-
hed for, at operatører kan etablere nye garageanlæg.

Et alternativ til den eksisterende ejerskabsmodel er en model, hvor ejerskabet flyttes væk fra operatørerne. 
Det kan ske ved, at det gøres til krav, at operatørerne garagerer busserne på en lejet grund, og at lejeafta-
len overdrages til ny operatør ved udløb af operatørens kontrakt med Movia for den berørte rutekørsel. 
Overgang til en sådan model vil kunne ske gradvist i takt med at busdriften i et geografisk område skal ge-
nudbydes. Modellen vil kræve, at det er muligt at få adgang til egnede grunde, og det vil evt. være nødven-
digt at etablere de nødvendige faciliteter (bygninger, elinstallationer mv.). Det er i dag et vigtigt konkurren-
ceparameter for operatørerne at kunne etablere nye garageanlæg ved at have kompetencer til at bygge 
nye anlæg fra grunden eller købe eller leje eksisterende garagefaciliteter. Det er ikke givet, at det vil være 
muligt for Movia at finde alternative grunde, som er lige så velplacerede, som de grunde, hvor operatørerne 
i dag har garageanlæg. Opkøb af grund med henblik på etablering af og udlejning af garageanlæg til den 
operatør, som tildeles nusdriften i forbindelse med udbud af almindelig rutekørsel, vil kunne ske i regi af en 
offentligt ejet virksomhed.

Movia anbefaler, at den nuværende ejerskabsmodel, hvor ejerskab til garageanlæg ligger hos operatøren 
fastholdes, men at Movia løbende følger udviklingen i københavnsområdet. Hvis udviklingen går mod sti-
gende priser som følge af placering af garageanlæg længere væk fra buslinjernes ruteføring, vil Movia 
genoverveje ejerskabsmodellen.

Sammen med Vejdirektoratet, en række kommuner og Region Hovedstaden undersøges aktuelt en BRT-
linje (Bus Rapid Transit) på linje 400S. Linjen vil køre i eget tracé, og det forventes, at der indsættes lange 
busser (24 m). Operatørernes nuværende anlæg er ikke designet til at håndtere så lange busser, hvorfor 
det under alle omstændigheder vil være nødvendigt med nye værkstedsfaciliteter, vaskehal mv. Det er væ-
sentligt, at busserne garageres så tæt som muligt på linjeføringen. Det vil reducere omkostninger til tom-
kørsel, men er også vigtigt i forhold til at sikre en høj pålidelighed, idet reservebusser hurtigt vil kunne ind-
sættes i forbindelse med busnedbrud. Busserne forventes at være emissionsfri. Kort afstand fra garagean-
læg til buslinjens linjeføring vil reducere bussernes energiforbrug og dermed bidrage til at reducere behovet 
for busser og dermed reducere omkostninger til bussystemet. I forhold til mulig anvendelse af førerløs tek-
nologi er en placering tæt ved linjeføringen en absolut fordel.

Linje 400S vil med fordel kunne garageres i Høje-Taastrup f.eks. ved Høje-Taastrup TransportCenter. I 
2030-2032 forventer Movia, at der også etableres BRT på linje 200S, hvor busserne med fordel vil kunne 
garageres på Avedøre Holme i Hvidovre. I forhold til garagering af BRT-linjer vil det være en fordel, at ga-
rageanlægget placeres på en offentligt ejet grund, som er udlejet til operatøren, da dette ved et senere ge-
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nudbud af busdriften vil stille operatørens ens, og dermed sikre rammebetingelser for en god konkurrence. 
Vilkår for operatørens anvendelse af garageanlægget vil skulle afklares, herunder hvem som skal have 
ejerskab til grund og garageanlæg.
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