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04 Godkendelse af tilføjelse i forretningsorden

Indstilling

Det indstilles at,  

 bestyrelsen godkender forretningsordenen tilrettes, så sekretariatschefen fremover kan deltage i 
bestyrelsesmøderne

 bestyrelsen godkender forretningsordenen tilrettes, så benævnelsen hovedsamarbejdsudvalget er-
stattes med hovedudvalget

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Rammerne for arbejdet i Movias bestyrelse reguleres i forretningsordenen. 

Forretningsordenen blev senest revideret på bestyrelsesmødet 25. februar 2022, hvor videomøder, køns-
neutrale stedord og fremgangsmåden ved underskrift blev indskrevet. I samme ombæring blev sekretariats-
chefen udskrevet af bestyrelsesmødernes deltagerkreds, da stillingen på daværende tidspunkt var nedlagt. 

I forbindelse med en omstrukturering i Movia, blev der pr. 1. september 2022 ansat en sekretariatschef for 
direktionssekretariatet. For at sekretariatschefen kan understøtte arbejdet i direktionssekretariatet bedst 
muligt, anbefales en tilføjelse i forretningsordenens § 4, således at sekretariatschefen igen kan deltage i 
bestyrelsesmøderne. Den øvrige deltagerkreds forbliver uændret. 

Forretningsordenens § 4 opdateres endvidere, så Movias samarbejdsorganisation benævnes Hovedudval-
get fremfor som nu Hovedsamarbejdsudvalget. Forretningsordenen for Movias bestyrelse, markeret med 
de anbefalede tilføjelser i § 4, er bilagt dagsordenen. 

Økonomi:

Ingen

Åbent/lukket punkt:

Åben

Kommunikation:

Ingen

Dokumentnummer
1445560 

Bestyrelsen

Mødedato: 
3. november 2022
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Bilag:

 04.1 Forretningsorden for Movias bestyrelse.

mailto:movia@moviatrafik.dk


Bestyrelsesmøde 3. november 2022 / Punkt 04 / Bilag 1

Forretningsorden for Movias bestyrelse

A. Bestyrelsens møder

§ 1
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der 
fastsættes inden 1. oktober en mødeplan for 
bestyrelsens ordinære møder det følgende år. 

Stk. 2
Formanden eller 3 medlemmer kan begære 
ekstraordinære møder. Ekstraordinære møder 
indkaldes af formanden så vidt muligt med en frist på 
mindst 7 dage. Ekstraordinære møder kan endvidere 
aftales under et bestyrelsesmøde med en kortere frist. 
Afholdes et ekstraordinært møde som videomøde eller 
telefonmøde jf. § 2, stk. 2, kan indkaldelsesfristen 
ligeledes være kortere end 7 dage. 

§ 2
Bestyrelsens møder holdes som udgangspunkt på 
selskabets adresse, med mindre andet besluttes af 
formanden i det enkelte tilfælde, eksempelvis at holde 
mødet som et videomøde.

Stk.2
Ekstraordinære møder kan efter formandens beslutning 
indkaldes helt eller delvist som videomøder eller 
telefonmøder. Er et møde indkaldt som videomøde eller 
telefonmøde, indledes mødet med godkendelse af 
mødets indkaldelse.

Stk. 3
Bestyrelsen kan ved enighed beslutte, at en 
enkeltstående sag kan afgøres ved skriftlig votering 
mellem to bestyrelsesmøder. Materialet til en skriftlig 
votering sendes til medlemmerne med en frist på 7 
dage til at afgive stillingtagen pr. mail. Resultatet af en 
skriftlig votering konkluderes af formanden og meddeles 
bestyrelsen straks herefter.

§ 3
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler 
denne dette til formanden eller bestyrelsens sekretariat 

snarest muligt forud for mødet. Formanden foranlediger 
via sekretariatet stedfortræderen indkaldt. 

§ 4
Til stede ved bestyrelsesmøder er ud over bestyrelsens 
medlemmer den administrerende direktør, 
medlemmerne af direktionen, sekretariatschefen, en 
sekretariatsmedarbejder samt en observatør udpeget af 
hovedudvalget hovedsamarbejdsudvalget (besluttes 
særskilt af bestyrelsen). Revisionen er til stede ved det 
møde, hvor årsregnskabet fremlægges. 

Den administrerende direktør kan efter aftale med 
formanden indkalde chefer eller særlige medarbejdere i 
forbindelse med bestyrelsens behandling af konkrete 
sager.

B. Dagsorden

§ 5
Formanden sætter dagsordenen for bestyrelsens 
møder. Ethvert medlem kan med en frist på 8 dage 
inden et ordinært møde anmode formanden om, at en 
sag sættes på dagsordenen.

§ 6
Formanden foranlediger, at dagsorden med bilag 
udsendes til medlemmerne og disses suppleanter. 
Udsendelse til bestyrelsen sker som hovedregel 
elektronisk i systemet First Agenda 7 dage før mødet. 
Suppleanter får materialet tilsendt pr. mail og pdf-fil 7 
dage inden mødet. Formanden kan tillade, at 
dagsordensmateriale vedr. enkelte dagsordenspunkter 
udsendes efter ovennævnte frister. Hvert medlem kan 
angive en eller flere personer i vedkommendes 
administrative bagland, som ligeledes modtager den 
fulde dagsorden. De almindeligt gældende regler om 
bestyrelsesmaterialets fortrolige karakter, herunder som 
de fremgår af bestyrelsens forretningsorden, finder 
tilsvarende anvendelse for disse personer.



§ 7
Bestyrelsens møder er lukkede for offentligheden. 
Bestyrelsen kan dog beslutte at åbne for offentlig 
adgang til behandlingen af de åbne dagsordenspunkter. 
Dagsorden gøres tilgængelig på selskabets 
hjemmeside 2 dage inden mødet. Medmindre bilag 
anses for og er mærket som fortrolige, offentliggøres 
disse sammen med dagsordenen på hjemmesiden. 
Lukkede dagsordenspunkter fremgår alene af 
dagsordenen med angivelse af titel samt kort 
beskrivelse. Sager kan indstilles til bestyrelsen til 
behandling som ”dobbeltlukket”, således at titel og 
beskrivelse ikke fremgår af den offentlige dagsorden. I 
de tilfælde, hvor bestyrelsen ikke tiltræder 
administrationens indstilling, vil punktet efterfølgende 
blive enten åbnet helt eller delvist som almindeligt 
lukket punkt.  

Stk. 2
Bilag vedrørende fortrolige sager, dvs. sager der 
behandles som lukkede eller dobbeltlukkede punkter på 
dagsordenen, offentliggøres ikke. Fortrolige bilag 
omfatter bl.a. fortrolige sager, herunder:

 Personsager
 Sager om køb og salg af fast ejendom
 Sager om afgørelse af udbud og licitationer og 

indgåelse af kontrakter 
 Øvrige sager med højt diskretionsbehov, eller 

hvor særlige hensyn til øvrige parter i den 
kollektive trafik gør sig gældende.

Formanden kan beslutte, at andre sager, oplysninger 
og materiale, som er omfattet af forretningsordenens § 
12, stk. 2, ej heller offentliggøres inden 
bestyrelsesmødet. Enhver sag til behandling i 
bestyrelsen ledsages af administrationens indstilling om 
offentlighed.

C. Beslutningsdygtighed og mødeledelse

§ 8
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 
af medlemmerne er til stede, deriblandt mindst et 
medlem udpeget af regionsrådene samt formanden 
eller næstformanden. 

§ 9
Formanden leder bestyrelsens møder. I formandens 

fravær ledes mødet af næstformanden.
Mødelederen formulerer afstemningerne i de sager, 
hvorom der skal stemmes.

§ 10
Formanden kan fravige den sagsrækkefølge, der 
fremgår af den udsendte dagsorden. 3 medlemmer kan 
begære afstemning om rækkefølgen. 

D. Særlige udvalg

§ 11
Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til behandling 
af en sag forinden endelig afgørelse i bestyrelsen. 
Bestyrelsen beslutter kommissoriet for hvert særligt 
udvalg efter forslag fra formanden.

§ 12 
Oplysninger og materiale, som et bestyrelsesmedlem 
eller dennes administrative bagland modtager, og som 
er mærket ”fortroligt”, er fortrolige og underlagt de 
almindelige regler om tavshedspligt. 

Stk. 2. 
Materiale, herunder interne arbejdsdokumenter 
udarbejdet af administrationen eller bestyrelsen til 
Movias eget brug, samt skriftlige og mundtlige 
oplysninger om sager, som er omfattet af 
forretningsordenens § 7, stk. 2 eller som behandles på 
et lukket punkt på bestyrelsens dagsorden, er tillige 
fortrolige og underlagt de almindelige regler om 
tavshedspligt.

E. Habilitet

§13 
Hvis et medlem finder, at der er forhold i en sag, der 
gør medlemmet inhabil i sagens forhandling og 
afgørelse, har medlemmet pligt til at oplyse om dette, 
inden sagsforhandlingen starter. Bestyrelsen træffer der 
på afgørelse om medlemmets habilitet. Et medlem, der 
er inhabilt, skal forlade lokalet under forhandlingen og 
afstemningen af sagen, men er ikke afskåret fra at 
deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om, 
hvorvidt denne skal vige sit sæde under den 
pågældende sags behandling. Hvis et medlem er i tvivl 
om sin habilitet, har medlemmet ligeledes pligt til at 
oplyse herom, hvorefter bestyrelsen træffer afgørelse 
om medlemmets habilitet.



Stk. 2
Hvis et medlem finder, at der kan være tvivl om eller er 
bekendt med, at der er forhold i en sag, der gør et 
andet medlem af bestyrelsen inhabilt, har 
vedkommende pligt til at oplyse dette inden 
sagsforhandlingen starter. Bestyrelsen træffer herefter 
afgørelse om den rejste habilitetsindsigelse.

F. Afstemning

§ 14
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens 
afstemninger, når de personligt deltager under disse. 

§ 15
Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt 
der ikke i lovgivningen eller selskabets vedtægt er krav 
om kvalificeret flertal. 

§ 16
Finder formanden, at en sags afgørelse er så åbenbar, 
at afstemning ikke er nødvendig, udtaler formanden 
dette med angivelse af sin opfattelse af sagens 
afgørelse. 

Stk. 2
Der skal foretages afstemning, hvis blot ét medlem 
begærer dette.

§ 17
Afstemning sker ved håndsoprækning, jf. dog § 2, stk.2.

§ 18
Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, 
der tilvejebringes og udleveres af formanden. Finder 
formanden det sandsynligt, at bestyrelsen vil vælge en 
bestemt kandidat, kan formanden foreslå, at den 
pågældende vælges uden afstemning. Den 
pågældende er herefter valgt, hvis intet medlem kræver 
afstemning.

§ 19
Hvis bestyrelsen skal vælge 2 eller flere medlemmer til 
udvalg, kommissioner, bestyrelser eller lignende, sker 
det ved forholdstalsvalg (d’Hondts), med mindre der er 
enighed om formandens eller andre medlemmers 
eventuelle forslag til valg af bestemte kandidater.

Stk. 2
Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: 
Bestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori 

medlemmerne har anmeldt for formanden at ville 
stemme sammen ved det pågældende valg. Hver 
gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter 
fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken 
de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er 
to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen 
ved lodtrækning, der foretages af formanden. Når det 
antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, 
er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, 
hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. 
Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere 
repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem 
de andre grupper på den foran givne måde.

Stk. 3
Ved bestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, 
kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori 
formanden skal have sæde, regnes formandens plads 
som den ene af de pladser, der kan tilkomme den 
gruppe inden for bestyrelsen, til hvilken formanden 
hører.

G. Beslutningsprotokol

§ 20
Bestyrelsens beslutninger indføres under møderne i 
beslutningsprotokollen, jf. styrelseslovens § 13. 
Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2
Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange 
sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen 
og ved sager, der skal fremsendes til anden 
myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt 
med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende 
medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage 
denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal 
denne meddele dette til formanden, der fastsætter en 
frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3
Underskriftbladet til beslutningsprotokollen underskrives 
af alle medlemmer ved mødets afslutning. Ved møder, 
der afholdes som videomøder eller telefonmøder, kan 
underskriften af underskriftbladet ske som godkendelse 
pr. mail.  

Stk. 4
Bestyrelsens beslutninger offentliggøres på selskabets 



hjemmeside med skyldig hensyntagen til de fortrolige 
sager jf. § 7.

Stk. 5

Beslutningsprotokollen og det relevante mødemateriale 
vedrørende den åbne dagsorden sendes til 
repræsentantskabets og til kommuners og regioners 

orientering.

H. Ikrafttræden

§ 21
[Denne forretningsorden er vedtaget af Movias 
bestyrelse på møde 25. februar 2022 og træder i kraft 
umiddelbart herefter.]
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Punkt 05. Godkendelse af estimat 2 2022

Indstilling

Det indstilles, at: 

 bestyrelsen godkender estimat 2 for 2022 som gældende forventning til Movias regnskab 2022.

 bestyrelsen godkender, at kommuner og regioner får mulighed for at indbetale den forventede ef-
terregulering for 2022 eller dele heraf i 2022, hvis en kommune eller region ønsker dette.

Beslutning:

Resume:
På bestyrelsesmødet 30. juni 2022 behandlede bestyrelsen estimat 1 2022, som viste et øget tilskudsbe-
hov på 362 mio. kr. i forhold til budget 2022. På bestyrelsesmødet 19. september 2022 behandlede besty-
relsen en opfølgning på Movias økonomi, som viste at forventningen til stigningen i tilskudsbehovet var ste-
get til 590 mio. kr. Stigningen i forhold til estimat 1 skyldtes hovedsageligt en forventning om højere priser 
på diesel, el og rente i forhold til estimat 1. 

I estimat 2 2022 er tilskudsbehovet er 521 mio. kr. højere end budget 2022. Årsagen til at tilskudsbehovet 
stiger mindre end ved opdateringen fra 19. september 2022 er, at der er forventning om lidt lavere prisstig-
ninger på diesel, el og rente, samt at passagerernes tilbagevenden til busser og bane efter coronanedluk-
ningerne ser ud til at ske lidt hurtigere end forventet.

Stigningen i estimat 2 2022 i forhold til budget 2022 på 521 mio. kr. skyldes hovedsageligt to forhold: 
 Covid-19 og de lavere passagerindtægter, samt at udgifter til ekstra rengøring betyder en Covid-reg-

ning på 156 mio. kr. 
 priserne på brændstof mv. har betydet, at der er stigninger i operatørudgifterne til bus, bane og flextra-

fik på 366 mio. kr.

Ud af den forventede Covid-regning på 156 mio. kr. forventes 111 mio. kr. kompenseret af staten, mens 
den resterende del på 44 mio. kr., skal dækkes af kommuner og regioner. Movia har iværksat en række ini-
tiativer for at nedbringe kommuner og regioners tilskudsbehov, hvilket reducerer ejernes betalinger til Movia 
med 42 mio. kr. Tiltagene fremgår på side 3 i afsnittet om forventet efterregulering.

For at sikre trafikselskabets likviditet har kommuner og regioner desuden ekstraordinært indbetalt 149 
mio.kr. per 1. oktober 2022 til Movia. Desuden betaler kommuner og regioner løbende de højere udgifter til 
flextrafikken.

Statskompensation til delvis dækning af covid-regningen, de ekstraordinære indbetalinger fra kommuner og 

Dokumentnummer
1436954 

Bestyrelsen

Mødedato:
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regioner samt Movias tiltag betyder, at den forventede efterregulering for kommuner og regioner forventes 
at blive 136 mio. kr.

Sagsfremstilling:
I det følgende beskrives udviklingen i estimatet i forhold til budget 2022 opdelt på hhv. Covid-19 og passa-
gerudvikling, prisstigninger og omkostningsudvikling, forventet efterregulering og likviditet. Hertil redegøres 
der mere detaljeret om udviklingen fordelt på bus, bane, fællesudgifter og flextrafik i bilag 05.1. 

Covid-19 og passagerudvikling
Af det ekstra tilskudsbehov på 521 mio. kr. skyldes 156 mio. kr. Covid-19 meromkostninger. Det er primært 
færre passagerindtægter i bus og bane på 144 mio. kr., men også udgifter til ekstra rengøring på cirka 12 
mio. kr. i første halvår af 2022. Passagernes tilbagevenden til busser og bane har været hurtigere end for-
ventet. Det bemærkes således, at de realiserede passagertal i 2. og 3. kvartal 2022 er højere end forudsat i 
E1/2022, og det har nedsat det forventede indtægtstab fra 180 mio. kr. i E1/2022 til 144 mio. kr.

Tabel 1. Passagerforventninger (indeks 100 = Budget uden Covid-19)
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bus 72 78 80 83 86 85 92 92 92 93 93 93
Bane 75 84 90 92 98 93 98 93 94 95 96 97
Vægtet gennemsnit 72 78 81 83 87 85 92 92 92 93 93 93
Vægtet gennemsnit ift. E1 0 0 0 +1 +4 0 +6 +5 +3 +3 +1 0
Anm.: 1. halvår 2022 er realiserede passagertal, mens der for juli og august er realiserede passagertal for hverdage. Årets sidste 4 
måneder af 2022 er prognose.

I aftalerne fra 8. og 10. juni 2022 om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 er KL, Danske Regio-
ner og regeringen enige om udbetaling af Covid-kompensation på samlet 150 mio. kr. til de regionale trafik-
selskaber baseret på den estimerede Covid-meromkostning for januar og februar 2022. Dette er implemen-
teret ved Akt 346 af 7. september 2022 med ca. 64 mio. kr. i kompensation til Movia. 20. september 2022 
besluttede regeringen en yderligere kompensation til de regionale trafikselskaber på 125 mio. kr., hvoraf ca. 
47 mio. kr. pt. forventes at tilfalde Movia. Movia forventer, at midlerne i lighed med kompensationen for ja-
nuar og februar måned skal udmøntes ved aktstykke, som skal godkendes i Folketingets Finansudvalg. I 
E2/2022 er indarbejdet en samlet Covid-kompensation på 111 mio. kr. ud af Movias estimerede Covid-reg-
ning på 156 mio. kr. 

Prisstigninger og omkostningsudvikling
2022 har været præget af markante prisstigninger, der giver væsentlige stigninger i de omkostningsindeks, 
som regulerer operatørbetalingerne og medfører markant højere kørselsudgifter. 

Omkostningsudviklingen i 2022 ud over Covid-regningen er estimeret til at udgøre 366 mio. kr., som pri-
mært skyldes prisudviklingen, hvor højere prisindeks, særligt for diesel, el og renter, har medført markant 
stigende operatørudgifter. 98 mio. kr. af merudgiften er på flextrafikken, hvor kommuner og regioner lø-
bende betaler efter forbrug. 

Ændringer som følge af Covid-19 og den øvrige udvikling ift. budget 2022 er vist i tabel 2 nedenfor.

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Tabel 2. Udvikling B2022 – E2/2022 opdelt på Covid-19 relaterede og øvrige effekter. Mio. kr.
 Covid- Øvrig Udvikling 

regning udvikling B2022 - E2/2022
Indtægter bus og bane 144 -4 141
Udgifter bus og bane og fællesudgifter 12 271 283
Indtægter flextrafik 0 -8 -8
Udgifter flextrafik 0 106 106
Øget tilskudsbehov 156 366 521

På grund af både Covid-19 og de historisk store stigninger i indeks er estimatets forudsætninger markant 
mere usikre end sædvanligt ved estimat 2.

Forventet efterregulering
I estimat 2 forventes en samlet efterregulering på 136 mio. kr., når den samlede statskompensation, ekstra 
indbetaling fra kommuner og regioner samt tiltag fra Movia indregnes, jf. tabel 3 nedenfor. Efterreguleringen 
vedrører bus, bane og fællesudgifter. Flextrafikken bliver afregnet efter forbrug, hvorfor efterreguleringen 
forventes at være minimal.

På bestyrelsesmødet d. 30. juni 2022 besluttede bestyrelsen, at kommuner og regioner 1. oktober ekstraor-
dinært skulle indbetale 149 mio. kr. til dækning af stigende priser som forudsat i estimat 1 2022. Den ek-
straordinære merbetaling var nødvendig for at sikre Movias likviditet og betaling af de operatører, som ud-
fører kørslen for Movia.

Movia har endvidere taget tiltag for at reducere den ekstra omkostning for kommuner og regioner. Disse til-
tag reducerer samlet ejernes betalinger til Movia med 42 mio. kr. i 2022. Tiltagene er beskrevet nedenfor.

Movia tiltag til nedbringelse af kommuner og regioners tilskudsbehov:
 Omdisponering af 25 mio. kr. fra delvis finansiering af rejsekort strategi til dækning af Covid-19 omkost-

ninger, jf. bestyrelsesbeslutning af 30. juni  
 Andre driftsudgifter under bus og fællesudgifter reduceres med 10 mio. kr. i 2022. Besparelsen er mu-

liggjort af svigtende og forsinkede vareleverancer i 2022 samt længere perioder med ledige stillinger in-
den genbesættelse. 

 Indtægter forhøjes med 4 mio. kr. som følge af øget kontrolafgiftsniveau fra 1. oktober.
 Indsatsen i billetkontrollen - både i busserne og i inddrivelsen - er effektiviseret, hvilket forventes at re-

sultere i øgede indtægter på 3 mio. kr.

Omdisponeringen på 25 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel 3 under finansiering mens de øvrige tiltag 
indgår i tilskudsbehovet og derfor ikke vises særskilt i tabellen.
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Tabel 3. Opgørelse af den forventede efterregulering
 Total
Øget tilskudsbehov pga. Covid 156
Øget tilskudsbehov, øvrig udvikling (inflation) 366
Øget tilskudsbehov i alt 521

Finansiering
Statskompensation, Akt 346 (udmøntning af økonomiaftaler) -64
Statskompensation, 20. september 2022 -47
Ekstra betaling fra kommuner og regioner 1. oktober, jf. E1/2022 -149
Ændringer i a conto pga. ændret drift ift. budget -3
Løbende ekstrabetaling fra kommuner og regioner for flextrafik pga. øgede omkostninger -98
Omdisponering fra rejsekortstrategi -25
Øget finansiering i alt -386

Forventet efterregulering 136

I bilag 05.1 redegøres mere detaljeret for den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2022, 
herunder usikkerheder og datagrundlaget.

Likviditet 
Covid-19 og senest den stigende inflation har de seneste år udfordret Movias likviditet. Det er lykkedes 
Movia at forblive likvid ved hjælp af henholdsvis statskompensation og kommuner/regioners velvilje til frem-
rykninger af betalinger udover den af bestyrelsen besluttede ekstraindbetaling. Frem mod udgangen af 
2022 forventes Movias likviditet fortsat at være presset som følge af det nuværende høje prisniveau. 

For at give kommuner og regioner mest mulig fleksibiltet indstilles det, at kommuner og regioner med ud-
gangspunkt i estimat 2/2022 får mulighed for at betale hele eller dele af den forventede efterregulering for 
regnskab 2022 allerede i 2022 i stedet for at betale via den normale efterregulering af regnskab 2022 i ja-
nuar 2024. Efter bestyrelsesbehandlingen udsender Movias administration orientering til kommuner og re-
gioners administrationer om den frivillige betalingsmulighed.

I bilag 05.2 findes oversigt over den forventede efterregulering opgjort pr. kommune og region.
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Figur 1: Realiseret likviditet pr. september samt prognose 2022 

Økonomi:

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

E2/2022 offentliggøres på Movias hjemmeside, og efter bestyrelsesmødet orienteres kommuner og regio-
ner herom. Kommune-/regionsspecifikke opgørelser af estimatet vil ligeledes fremgå af Movias hjem-
meside.

Movias økonomikontakter i kommuner og regioner informeres om muligheden for at kunne betale hele eller 
dele af den forventede efterregulering for regnskab 2022 allerede i 2022 i stedet for at betale via den nor-
male efterregulering af regnskab 2022 i januar 2024.

Bilag:

05.1 Økonomioversigt E2/2022
05.2 Forventet efterregulering opdelt på kommuner og regioner
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Økonomioversigt E2 2022 

I dette bilag redegøres mere detaljeret for den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2022, 
herunder usikkerheder og datagrundlaget.

Tabel 1 viser Movias økonomioversigt opdelt på bus, bane, flextrafik og fællesudgifter. 

Tabel 1. Økonomioversigt, Mio. kr.
 B2022 Forskel B2022 Heraf heraf
 u. covid E2/2022 E2/2022 Covid-regning Øvrig udvikling
Bus      
Indtægter -1.636 -1.505 131 134 -4
Operatørudgifter 3.138 3.401 263 10 253
Andre driftsudgifter 200 200 0 2 -2
Bus i alt 1.702 2.095 394 146 248
Bane  
Indtægter -200 -190 10 10 0
Operatørudgifter 527 560 32 0 32
Andre driftsudgifter 12 12 0 0 0
Anlæg 0 0 0 0 0
Lokalbaner i alt 340 382 42 10 32
Flextrafik  
Indtægter -52 -60 -8 0 -8
Operatørudgifter 690 796 106 0 106
Andre driftsudgifter 87 87 0 0 0
Flextrafik i alt 725 823 98 0 98
Fællesudgifter  
Andre driftsudgifter 322 314 -8 0 -8
Pensioner 29 29 0 0 0
Finansielle poster 15 12 -3 0 -3
Fællesudgifter i alt 367 355 -12 0 -12
Samlet 
tilskudsbehov 3.134 3.655 521 156 366

Tilskudsbehov bus
Det fremgår af tabel 1, at tilskudsbehovet til bus er 394 mio. kr. højere end forudsat i budget 2022 svarende 
til cirka 23 pct.

Operatørudgifterne er som anført 263 mio. kr. højere end i budget 2022, hvoraf langt størstedelen (253 
mio. kr.) skyldes højere prisindeks end budgetteret. Særligt er prisindeks for diesel, el og rente samt løn 
langt højere end forventet, ligesom væsentligt højere priser på HVO-diesel er indregnet. Hertil forventes 
Covid-19 relaterede udgifter på 10 mio. kr. til ekstra rengøring af busserne i første halvår af 2022. 

Indtægterne er 131 mio. kr. lavere end budgetteret, idet der på grund af Covid-19 og den deraf lavere akti-
vitet i samfundet særligt i starten af året har været færre passagerer. Det estimerede passagertal for hele 
2022 forventes at være 14 pct. lavere end, hvis der ikke havde været Covid-19. Prognosen for antallet af 
passagerer er vist i tabel 1 i sagsfremstillingen og er baseret på officielle passagertællinger til og med au-
gust 2022. Udviklingen i resten af året er baseret på en forventning om en gradvis tilbagevenden af passa-
gerer frem mod december 2022, således at antallet af passagerer i december når et niveau på 93 pct. set i 
forhold til en situation uden Covid-19. Prognosen forudsætter, at der ikke sker endnu en nedlukning af 



2

samfundet og er forbundet med væsentlig usikkerhed omkring passagernes fremadrettede adfærd.

Under øvrig udvikling i estimerede indtægter indgår en merindtægt på 4 mio. kr. fra højere kontrolafgifter 
fra oktober 2022. 

Tilskudsbehov bane
I E2/2022 forventes tilskudsbehovet til lokalbanedriften, som betales af regionerne at stige med 42 mio. kr. 
svarende til 12 pct. i forhold til budget 2022 uden Covid-19. Dels forventes indtægterne at være 10 mio. kr. 
lavere som følge af Covid-19 pandemiens påvirkning på antallet af passagerer, dels forventes udgifterne at 
stige ca. 32 mio. kr. som følge af prisudviklingen i 2022, som giver stigninger i de indeks, der regulerer 
kontraktbetalingen til lokaltog. Der er generelt stigninger i alle priser, men særligt stigende dieselpriser dri-
ver den samlede udgiftsstigning.

E2/2022 omfatter ikke udgifter til store anlægsprojekter. Anlæg af Favrholm station i Region Hovedstaden 
og sporrenovering af Østbanen i Region Sjælland afregnes løbende med de to regioner.

Tilskudsbehov fællesudgifter 
Andre driftsudgifter under fællesudgifter er i E2 nedjusteret med 8 mio. kr. i forhold til budget 2022. Hertil 
kommer en nedjustering af andre driftsudgifter under bus med 2 mio. kr., således at andre driftsudgifter 
totalt er nedjusteret med 10 mio. kr. De nedjusterede forventninger til 2022 skyldes svigtende vareleveran-
cer i 2022 og en større personaleomsætning med heraf følgende større vakance-besparelse, da arbejds-
markedet er under pres i øjeblikket. 

Finansielle udgifter forventes som i estimat 1 reduceret 3 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes primært 
en øget effektivitet i billetkontrollen, der resulterer i øgede kontrolafgifter og øgede gebyrindtægter på for 
sent betalte kontrolafgifter.

Tilskudsbehov flextrafik
Tilskudsbehovet til flextrafik forventes at blive 98 mio. kr. svarende til 14 pct. højere end budget 2022. Det 
skyldes primært en forventet højere stigning i omkostningsindeks end budgetteret, men også udfordringer 
med forsyningssikkerheden har betydning for den høje omkostningsstigning.

Antallet af passagerer forventes marginalt lavere end budget 2022. Der forventes fremgang i flexrute og 
flexhandicap, mens der forventes en mindre tilbagegang i de øvrige ordninger flextur, plustur, flexkommune 
og flexpatient i forhold til budget 2022.

Operatørudgifterne i flextrafikken forventes i gennemsnit 17 pct. højere end budget 2022. 

I flexrute forventes omkostning pr. passager realiseret tæt på det budgetterede. Udviklingen i omkostnings-
indeks for flexrute har været højere end budgetteret, men det forventes modsvaret af en reduktion i om-
kostningerne, når det nye udbud FR18 (flexrute) sættes i drift i oktober 2022. 

For de øvrige ordninger – flexkørsel – forventes en stigning på 24 pct. i omkostning pr. passager. Udover 
den direkte effekt af den høje prisudvikling har de høje priser givet udfordringer for operatørerne med at 
levere den nødvendige kapacitet, hvilket har øget omkostningerne yderligere.

Movias kontrakter med operatørerne i flextrafik har ikke tidligere været indeksreguleret i de ordinære kon-
traktperioder. Det har været begrundet i de korte kontraktperioder på 1-2 år og har fungeret godt i en tid 
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med lav inflation. Stigningen i brændstofpriser har – på grund af forsyningssikkerheden - gjort det nødven-
digt at indføre en særlig diesel-indeksregulering fra 1. marts 2022 på eksisterende kontrakter (kontrakter i 
FG10, FG11 og FV11). Det har givet en ekstraudgift på disse kontrakter på i gennemsnit 4 pct. i perioden 
marts-august 2022. Indeksreguleringen begrundet i dieselpriserne fortsætter så længe, der er en ekstraor-
dinær situation med krig i Ukraine og dieselindekset er højere end februar 2022.  Den ekstraordinære in-
deksregulering vil under alle omstændigheder blive gradvist udfaset. Al drift i FG11 er ophørt pr. 18. juni 
2022, FG10 overgår til ordinær indeksering pr. 1. oktober 2022, og FV11 udløber d. 28. februar 2023. Alle 
fremtidige flextrafikkontrakter vil blive indeksreguleret i henhold til Trafikselskabernes omkostningsindeks.

Den forventede udvikling i tilskudsbehov (operatørudgifter plus administrative udgifter minus passagerind-
tægter) opgjort pr. ordning fremgår af tabel 3. 

Tabel 3. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2022, mio. kr.
 Tilskudsbehov B2022 – E2/2022  Passager  Pris
 B2022 E2/2022 ∆ % Effekt (mio. kr.) Effekt (mio. kr.)
Flexrute 265 274 9 3% 10 -1
Flexpatient 189 225 37 20% -28 65
Flexhandicap 142 185 43 30% 9 34
Flextur 55 67 12 21% -1 13
Flexkommune 71 69 -2 -3% -15 13
Plustur 3 2 0 -16% -1 1
Flextrafik i alt 725 823 98 14% -12 110

Usikkerheder i E2/2022
På grund af den ekstraordinære Covid-19 situation samt kraftige stigninger i de prisindeks, der regulerer 
operatørbetalingerne, er estimatet fortsat præget af højere grad af usikkerhed end sædvanligt på dette 
tidspunkt, hvor den realiserede udvikling i størstedelen af året er kendt. 

Tekstboks 1: Data og antagelser til E2/2022

Indtægter bus og bane: Indtægterne er baseret på en opdateret prognose, hvor der er taget højde for de 
væsentligt reducerede passagertal pga. Covid-19. Passagerernes rejsemønstre, brug af billetter samt rej-
selængder er baseret på data frem til august 2022.

Udgifter bus og bane: De prisindeks, der regulerer betalingerne til operatørerne, er i E2/2022 baseret på 
den realiserede udvikling frem til og med august, fremskrevet med den seneste trend i de realiserede del-
indeks. Med de kraftige stigninger hen over året, særligt i foråret og sommer 2022, er prognoserne forbun-
det med øget usikkerhed. Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i estimatet baseret på køreplaner 
for 2022.
 
Flextrafik: Den forventede udvikling i passagertal og omkostninger er baseret på realiserede passagertal 
og omkostninger til og med august 2022 tillagt et estimat for resten af året.  
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Tabel 1: Forventet efterregulering, efter indregning af ekstraordinært tilskud på 149 mio. kr. samt 
udækket Covid-19 statskompensation

Forventet efterregulering mio. kr.

KOMMUNER OG REGIONER TOTAL 135,6

KOMMUNER TOTAL 100,0

KOMMUNER I REGION H 72,5
København 26,0
Frederiksberg 2,7
Albertslund 1,1
Ballerup 2,1
Brøndby 1,3
Dragør 0,4
Gentofte 2,8
Gladsaxe 4,5
Glostrup 1,5
Herlev 3,4
Hvidovre 2,1
Høje-Taastrup 1,3
Ishøj 0,2
Egedal 1,7
Lyngby-Taarbæk 2,2
Rødovre 2,2
Rudersdal 3,0
Tårnby 1,7
Vallensbæk 0,6
Furesø 1,5
Allerød 0,9
Fredensborg 1,5
Frederikssund 1,3
Halsnæs 0,3
Gribskov 1,1
Helsingør 2,3
Hillerød 2,0
Hørsholm 1,0
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Tabel 1: Forventet efterregulering, efter indregning af ekstraordinært tilskud på 149 mio. kr. samt 
udækket Covid-19 statskompensation (fortsat)

KOMMUNER I REGION S 27,5
Lejre 0,8
Greve 0,6
Køge 2,5
Roskilde 2,5
Solrød 0,2
Stevns 0,8
Kalundborg 1,5
Sorø 0,6
Odsherred 0,6
Næstved 3,0
Slagelse 2,1
Faxe 0,2
Holbæk 1,6
Ringsted 1,8
Lolland 4,6
Vordingborg 2,6
Guldborgsund 1,4

REGIONER TOTAL 35,6
REGION HOVEDSTADEN 19,2
REGION SJÆLLAND 16,4
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06 Forretningsplan 2022 – 25

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen 

 drøfter udkast til forretningsplan 
 godkender justering af Movias mission og vision 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse og direktion udarbejder hvert fjerde år en forrentningsplan. 

Forretningsplanen rammesætter bestyrelsens forventninger til prioritering og retning i Movia. Forretnings-
planen anvendes blandt andet til at sætte fokus på udviklingstiltag og bidrager til at tydeliggøre de forvent-
ninger, ejerskabskredsen har til Movia.  

På grundlag af erfaringerne med den gældende forretningsplan og direktionens besøgsrunde hos bestyrel-
sesmedlemmerne, følger udkast til forretningsplan, jf. bilag 06.1. 

Efter bestyrelsen har drøftet udkastet, foreslås det, at forretningsplanen justeres til, med henblik på endelig 
vedtagelse på bestyrelsens møde 15. december 2022.

Movias forretningsplan understøtter Movias mobilitetsplan. Mobilitetsplanen vedtages af bestyrelsen efter 
høring af kommuner, regioner og øvrige interessenter. Ifølge Lov om Trafikselskaber udarbejder Movia 
hvert fjerde år en trafikplan. Movias seneste trafikplan (Mobilitetsplan 2020) blev, efter høring i kommuner 
og regioner, vedtaget i bestyrelsen i 2021 (Bilag 06.3 og 06.4).

Erfaringer med gældende forretningsplan

Forretningsplanen for 2018 til 2021 indeholdt 5 strategiske retninger (Bilag 06.2):

1. Movia skal skabe fælles retning for kollektiv mobilitet
2. Movia skal arbejde for kollektiv mobilitet overalt på Sjælland
3. Movia skal styrke sammenhængen på tværs
4. Movia skal dele åbne data og viden
5. Movia skal bidrage med innovation

Dokumentnummer
1437396 

Bestyrelsen

Mødedato:
 
3. november 2022
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Forretningsplanen for 2018 til 2021 har medvirket positivt til at skabe en klar retning og mening for Movias 
medarbejdere, i deres daglige arbejde. 

Med forretningsplanen 2018 - 2021 indførte man retninger fremfor konkrete mål. En stor del af Movias ud-
viklingsopgaver gennemføres i tæt samarbejde med eksterne parter (kommuner og regioner i fælles organi-
sationer som FlexDanmark, DOT og Rejsekort & Rejseplan eller med private operatører af bus- og flextra-
fik). Retninger inviterer i højere grad til samarbejde, hvor parter i fællesskab opstiller mål og succeskriterier. 
Det er i dag en del af Movias DNA, at samarbejdspartnere er med til at fastlægge mål for fælles projekter.

I arbejdet med forretningsplan 2018 til 2021 blev det drøftet, hvordan Movias kompetencer til at skabe re-
sultater i samarbejder mellem offentlige og private parter kunne bruges på tilstødende forretningsområder. 
Kerneopgaven udvikler sig fra alene at drive bus- bane- og flextrafik til mere generelt at bistå kommuner og 
regioner i samarbejdsprojekter på mobilitetsområdet.

Kommuners og regioners behov skifter, eksempelvis ift. den grønne omstilling – Movias bistand tilpasses 
løbende de ændrede behov. Nye mobilitetsløsninger udvikles i stigende grad som supplement til klassisk 
tog- bus og flextrafik.

Udvikling medfører nye opgaver for Movia. Udvikling af ungerabat, drift af den kommende busterminal ved 
Dybbølsbro, udvikling af trafikknudepunkter og ikke mindst arbejdet med BRT. Nye opgaver løfter ambi-
tionsniveauet og sikre løbende udvikling af samfundsrelevante løsninger.

Gennem samfundskriserne

Covid-19 betød et markant tab af passagerer, som Movia nu er i gang med at vinde tilbage. Indtægtstabet 
blev dækket af staten i 2020 og 2021, men kun delvist i 2022. Det manglende statstilskud medfører en øko-
nomisk belastning af kommuner og regioner. Som følge af de markante prisstigninger på brændstof og 
strøm, er Movia nødt til at sende en ekstraregning videre til kommuner og regioner, da Movia ikke kan 
hæve priserne.

Movia er godt i gang med af at trække passagererne tilbage i bus og tog. Samtidig tilbyder Movia rådgiv-
ning til de kommuner og regioner, hvor den lokale økonomiske situation indebærer, at der må reduceres i 
serviceniveauet. 

Det er vigtigt at holde fast i ambitionerne for udviklingen af den kollektive transport, som fastlagt i mobilitets-
planen. I en tid med begrænsede økonomiske rammer, vurderes det endnu mere nødvendigt at prioritere 
indsatsen, så Movia koncentrerer sig om de initiativer, der gør allermest for at styrke mobiliteten.

Prioritering og fokus

Movia finansieres af indtægter fra salg af billetter i den kollektive transport og ved tilskud fra kommuner og 
regioner. Indtægterne afhænger af antallet af passagerer og billetpriserne. 

Kommuner og regioners økonomiske rammer har væsentlig indflydelse på hvilken service, de sammen 
med Movia kan stille til rådighed for passagerer og virksomheder.

Set i lyset af de snævre økonomiske rammer, som kommuner og regioner aktuelt står overfor, samt Movias 
aktuelle situation opstået som følge af Covid-nedlukninger, brændstofstigninger mv., anbefaler Movia med 
forretningsplan 2022 – 2025, at prioritere tre områder – og sætte særligt fokus på implementering af de 
store opgaver, der allerede er igangsat.

Det gælder blandt andet de store BRT-projekter, som der nu er statslig medfinansiering til, jf. Folketingets 
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infrastrukturaftale fra 2021, den grønne omstilling og arbejdet med reform af ungdomsrabatterne på lands-
plan, at vinde passagerne tilbage til den offentlige transport, udvikle produkter til hvor der er langt mellem 
husene, BRT, nyt IT system til flextrafikken og MaaSapp i Rejsekort/Rejseplan regi. 

Figuren illustrerer prioritering af projekter, der umiddelbart giver en høj effekt og kan omsættes til handling

Ved nye opgaver vil det være nødvendigt at foretage en prioritering, herunder af sandsynlighed for, at op-
gaverne kan omsættes til konkret handling, i overensstemmelse med forretningsplanens retninger.

Justering af Movias mission og vision

I forbindelse med behandling af forretningsplanen 2022 – 2025, anbefales en justering af Movias mission 
og vision. Således at teksten forkortes lidt og i højere grad vægter bæredygtig mobilitet.

Gældende forretningsplan Forslag til justering til ny forretningsplan

Mission Movia leverer sammenhængende transport-
løsninger, der bidrager til mobilitet og udvik-
ling i hele det sjællandske område

Movia leverer bæredygtig mobilitet, der hæn-
ger sammen for alle

Vision Vi samarbejder for at gøre offentlig transport 
til et attraktivt valg på tværs af transportfor-
mer

Vi samarbejder for at kollektiv transport er et 
attraktivt mobilitetsvalg

Forslag til ny forretningsplan

1. Movia skaber mobilitet overalt på Sjælland
Innovative og skræddersyede løsninger, der løbende tilpasses kommuner og regioners behov og kon-
tekst.

2. Movia udvikler sammenhæng for alle
Den kollektive transport er for alle og skal kunne anvendes af alle, lige fra billetkøbet til transporten. 

3. Movia prioriterer bæredygtighed og innovation
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Social og grøn bæredygtighed, samarbejde og udvikling er i fokus.

De enkelte retninger er gennemgået i bilag 06.1.

Økonomi:

Ingen med denne indstilling

Åbent/lukket punkt:

Åben

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside

Bilag:

06.1 Udkast til forretningsplan 2022 – 25
06.2 Forretningsplan 2018 – 2021
06.3 Forelæggelsesnotat Mobilitetsplan 2020
06.3 Mobilitetsplan 2020  
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Udkast til forretningsplan Movia 2022 - 25 

Grundlæggende rammer for Movias forretningsplan

Movias fireårige forretningsplan er rammesat af bestyrelsens prioriteringer for organisationens arbejde, og 
understøtter samtidig de overordnede målsætninger aftalt med kommuner og regioner i Movias fireårige 
mobilitetsplan.

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

Kundeservice, trafikinformation samt billet- og bestillingssystemer bliver koordineret gennem fælles proces-
ser med de øvrige trafikvirksomheder. 

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

Forretningsplanen udmønter sig i tre retninger – Movia udvikler mobilitet overalt på Sjælland | Movia skaber 
sammenhæng for alle | Movia prioriterer bæredygtighed og innovation – der alle tager udgangspunkt i 
Movias vision og mission: 

Mission Movia leverer bæredygtig mobilitet, der hænger sammen for alle

Vision Vi samarbejder for, at kollektiv transport er et attraktivt mobilitetsvalg

Den kollektive trafik er et borgerrettet servicetilbud, der i takt med ændringer i borgernes behov og kommu-
ner og regioners ønsker og rammer altid udvikler sig. Det kan eksempelvis være gennem forbedring af ek-
sisterende produkter tog, bus og flextrafik, eller i udviklingen af nye løsninger såsom BRT og fleksibel rute-
trafik. Alle borgere skal have adgang til den kollektive transport, hvilket vi sikrer gennem en styrkelse af til-
gængeligheden eller via skræddersyede tilbud.
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Movia udvikler mobilitet overalt på Sjælland

Kollektiv transport er ikke målet i sig selv, men en forudsætning for, at borgere kan leve aktive liv med ud-
dannelse, beskæftigelse og fritid, og at virksomheder kan tiltrække medarbejdere fra et større geografisk 
område og derigennem skabe et mere effektivt arbejdsmarked.

Movias område strækker sig fra tæt storby, med S-togs- og metrostationer og betydelig trængsel, over køb-
stæder med en enkelt station og lokal trængsel, til mindre bysamfund og landområder, hvor der er langt 
mellem husene – og ikke mindst busserne. 

Mobilitetsplanen er med til at sikre, at der bliver taget højde for de mange varierende behov, der er i Movias 
område, gennem en sammenhængende planlægning på tværs af geografi og mobilitetsformer. 

I byområderne skaber udviklingen i biltrafikken et behov for at reducere trængslen gennem veltilrettelagte 
kollektive transportløsninger. Samtidig skaber færre passagerer i busserne uden for byerne et behov for 
nye, fleksible løsninger. Kort sagt, leverer de store gule busser den bedste service på nogle områder, mens 
flextrafik andre steder leverer en bedre serviceløsning.

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

Movia sigter efter at udvikle og understøtte nutidige og holdbare mobilitetsløsninger overalt på Sjælland i 
samarbejde med kommuner og regioner. Derfor bliver der løbende tilført nye faglige kompetencer, ligesom 
organisationen løbende inddrager flere typer mobilitet i udviklingsarbejdet. Movia bør være med lige netop 
dér, hvor udviklingen modnes og gavner kunderne i kollektive transport bedst muligt, hvilket indebærer nye 
eksterne samarbejdsrelationer, herunder med mange afdelinger og fagligheder i de enkelte kommuner og 
regioner. 
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Movia skaber sammenhæng for alle

Den kollektive transport skal være tilgængelig for alle. Det handler i sin enkelthed om, at såvel transport-
midler som billetsystemer og trafikinformationer er tilgængelige for flest mulige, og om at etablere særlige 
løsninger for grupper i samfundet, der ikke har mulighed for at bruge de fælles produkter. Det kunne ek-
sempelvis være handicaptransporten i flextrafikken eller produkter, der sikrer tilgængelighed for f.eks. 
blinde.

Ambitionen er, at både trafikinformation og billetsystemer skal være nemme at orienterer sig i og anvende. 
DOT vil som i de foregående år også fremadrettet være en central samarbejdsorganisation for Movia, med 
fokus på en fortsat styrket sammenhæng på tværs af transportformerne til gavn for passagererne. 

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

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

Sammen med de øvrige trafikselskaber og Flexdanmark er Movia i gang med at forberede implementering 
af et nyt planlægningssystem for flextrafikken. Det bliver en afgørende opgave, at overgangen til et nyt sy-
stem sker uden at kompromittere driftsstabiliteten af flextrafiksystemet. Implementeringen vil i en periode 
trække store ressourcer og derved mindske udviklingsmulighederne i det eksisterende flextrafiksystem.

Arbejdet i Movias ungeudvalg har medvirket til, at alle trafikvirksomheder i Danmark har udarbejdet et fæl-
les forslag til enklere og bedre rabatter til unge og studerende, der arbejdes videre med at udvikle og imple-
mentere rabatterne i transport- og uddannelsesverdenen.

I alle disse samarbejder sikres inddragelse af brugere og interessenter. Det sker via Movias tilgængelig-
hedsforum og borgerpanel, ligesom organisationer og interessenter har været inddraget i udviklingen i pen-
sionist- og ungereformerne. I forhold til udviklingen af et ikke-digitalt alternativ til rejsekort vil der blive ind-
draget en repræsentativ målgruppe. En struktureret inddragelse af brugerne kræver kompetencer, både 
gennem udvikling af eksisterende medarbejdere og rekrutteringer. I forbindelse med arbejdet med VVM for 
BRT på Ring 4 er Movia optaget af at opnå indsigt i kommuner og Vejdirektoratets erfaringer med borgerin-
volvering.

Movia prioriterer bæredygtighed og innovation

Grøn- såvel som social bæredygtighed har stor betydning i Movia, heriblandt ansvaret for at medvirke til et 
grønnere samfund og ordentlige arbejdsvilkår for medarbejdere, såvel i Movia som hos leverandører, har 
høj prioritet. Socialt ansvar indgår i Movias kontrakter, der løbende bliver fulgt op gennem, eksempelvis et 
kontrolpanel i flextrafikken, med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.

Movia sikrer, at den leverede service er skræddersyet, innovativ og effektiv. I Movia har vi en lang tradition 
for at udbyde driftsopgaverne til private busoperatører, og flextrafikvognmænd, hvor leverandørerne kon-
kurrerer om at levere de mest effektive løsninger. Movia sikrer, at udbudsprocesserne understøtter den ef-
fektive konkurrence, så leverandørerne bringer ny teknologi og opgaveløsning ind i projekterne. 

Introduktionen af elbusser er et godt eksempel. Udviklingen af batteriteknologi hos busproducenterne er 
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gået hånd i hånd med operatørernes evne til at omstille til en effektiv drift baseret på el fremfor diesel, hvor 
miljømæssige og økonomisk bæredygtighed kombineres. Erfaringerne med grøn omstilling sammen med 
markedet bliver også brugt i omstillingen af flextrafikken til elbiler og ved indkøb af batteritog til Lokaltog. 

Ambitionen er at bruge disse erfaringer til også i højere grad af inddrage den private sektor i andre opga-
ver. Et godt eksempel var, da DTU og et privat udviklingsselskab baseret i Ukraine udviklede et koncept for 
billigere skærme til trafikinformation. Fremadrettet skal Movia have et skarpere fokus på social bæredygtig-
hed ved at trække brugernes ønsker og behov tættere ind i udviklingsprocesserne.
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Politisk dokument 

Trafikselskabet Movia

Dokumentnummer
945198

Bestyrelsen
23. juni 2020

Bilag 06.3 

”06 Godkendelse af Movias Mobilitetsplan 2020”

Indstilling:

Administrationen indstiller,

 At bestyrelsen godkender den reviderede udgave af Movias Mobilitetsplan 2020 indeholdende 
strategisk net og flerårigt budget. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Baggrund

Movia skal jf. lov om trafikselskaber mindst hvert 4. år, med udgangspunkt i den statslige trafikplan, 
udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. 
Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper 
for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

På mødet 6. november 2019 besluttede bestyrelsen at sende forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 in-
klusiv forslag til det strategiske net og forslag til flerårigt budget i høring blandt de 45 kommuner og 2 
regioner i Movias område samt til 21 samarbejdspartnere og interessenter.

Høringen er afsluttet i slutningen af marts, og alle kommuner på nær Odsherred Kommune har afgivet 
høringssvar. Der er ligeledes høringssvar fra de to regioner og fra 15 interessenter og samarbejdspart-
nere. Der er modtaget høringssvar fra tre interessenter, som ikke var udpeget som høringsparter fra 
Movias side. Syntesen for høringssvarene er samlet i et høringsnotat (Bilag 2) og alle høringssvar 
fremgår af ”Hvidbog med høringssvar fra kommuner, regioner, samarbejdsparter og interessenter til 
forslag til Movias Mobilitetsplan 2020” (Bilag 3).

Parallelt med høringsperioden af mobilitetsplanen ramte COVID-19 pandemien Danmark og resten af 
verden. Pandemien er en udfordring på kort til mellemlang sigt, men det vurderes, at Mobilitetsplanens 
politiske og strategiske sigte fortsat er relevant i forhold til at løse udfordringer for såsom klima og 
miljø og for trængslen samt med henblik på at forbedre mobiliteten uden for de større byer.
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Fastlæggelse af det strategiske net 
I høringsprocessen vedrørende forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 har kommuner og regioner be-
kræftet det strategiske net. 

Med Mobilitetsplan 2020 fastholdes og styrkes de eksisterende linjer og knudepunkter i det strategiske 
net og samtidig forbedres den digitale trafikinformation på de største stoppesteder. 

Når en buslinje er en del af det strategiske net indebærer det en særlig forpligtelse til at kommuner og 
regioner samarbejder med hinanden om evt. ændringer i serviceniveauet eller linjeføring, såfremt der i 
den kommende periode er behov for at gennemføre ændringer. Movia koncentrerer markedsførings-
indsatsen til det strategiske net og vil i den kommende periode forbedre trafikinformation i form af digi-
tal realtidsinformation på de største stoppesteder. Det vil sige stoppesteder i det strategiske net, der 
bliver betjent af mere end én buslinje og har mange daglige brugere. I forlængelse af bestyrelsens be-
slutning om mere digital trafikinformation vil der således på 84 stoppesteder blive opsat count down-
moduler med digital realtidsinformation i 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021. 

Det er et fokuspunkt for Movia at styrke kvaliteten i det strategiske net. Det kan gøres gennem forskel-
lige værktøjer. Nogle linjer vil have gavn af højere frekvens. Andre linjer kan med fordel forbedres gen-
nem bedre infrastruktur. Det være sig små fysiske ændringer, som forbedrer bussernes fremkomme-
lighed, eller større infrastrukturprojekter, som opgraderer hele strækninger eller delstrækninger til 
+Way eller BRT. Udbredelse af digital trafikinformation i realtid til stoppestederne i det strategiske net 
samt fornyelse af stoppestedsudstyr er også vigtigt for at skabe en høj kvalitet i nettet. 

Opbakning til temaerne

Høringen viser generelt en bred opbakning til de fire temaer, som der i mobilitetsplanen lægges op til 
at arbejde videre med:

 Sammenhæng på tværs
 Grøn og bæredygtig omstilling
 Pendling til og fra arbejdspladser
 Kollektiv mobilitet uden for de større byer.

Det fremgår af mange høringssvar, at disse fire temaer også indgår i kommunernes og regionernes 
egne planer og ses som meget relevante. Yderligere er der opbakning til indsatser og de konkrete mil-
jømål. 

Movia har modtaget 61 høringssvar – 44 fra kommuner, to fra regioner og 15 fra andre interessenter. 

 54 høringssvar indeholder kommentarer til de overordnede linjer i mobilitetsplanen og/eller det 
strategiske net.

 41 høringssvar omhandler mobilitetsplanens tema 1 Sammenhæng på tværs.
 41 høringssvar omhandler mobilitetsplanens tema 2 Grøn og bæredygtig omstilling. 
 33 høringssvar omhandler mobilitetsplanens tema 3 Pendlingen til og fra arbejdspladser. 
 35 høringssvar omhandler mobilitetsplanens tema 4 Kollektiv mobilitet uden for de større byer.
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Enkelte høringssvar har ført til, at der er sket indholdsmæssige præciseringer eller forbedringer af den 
endelige mobilitetsplan. Der er således ændringer og præciseringer vedr.: 

 R-nettet og fokus på parker-og-rejs-anlæg, som en løsning, der gør det enkelt og hurtigt for bili-
sterne at parkere og skifte til bus eller tog. 

 Mobilitetsplanen er opdateret med DOTs nye strategi. 
 Mobilitetsplanen er opdateret vedr. den grønne omstilling, hvor der er peget på behov for, at 

Movia som vidensvirksomhed samler og deler viden med kommuner og regioner, og bruger erfa-
ringerne vedr. elbiler i det videre arbejde med kontrakter og drift i flextrafikken. 

 Movia ønsker ud over CO2 at opretholde et fokus på støj, partikler og NOx, f.eks. på fossile og fos-
silfrie busser. Derfor bibeholdes målsætningerne fra 2016, hvilket er præciseret i den færdige Mo-
bilitetsplan.

En række høringssvar tilkendegiver stor interesse for et tættere samarbejde med Movia om konkrete 
opgaver. Administrationen vil drøfte disse forhold med de enkelte kommuner og regioner i den kom-
mende tid. Det gælder f.eks.: 

 Efterspørgsel efter mere konkret viden om den grønne omstilling i forbindelse med udbud
 Dialog med kommuner, som har forslag til nye linjer i det strategiske net
 Samkørsel i samarbejde med virksomhederne og 
 Samarbejder om at udvikle og afprøve first-and-last-mile-løsninger. 

Endelig kræver andre høringssvar nærmere undersøgelser, og her vil administrationen forelægge op-
læg for bestyrelsen om, hvordan der kan følges op. Det drejer sig om opfordringer til:

 At Movia skal sætte mere fokus på mulighederne vedr. BRT og BRT-lignende tiltag i købstæ-
derne, der kan løfte den kollektive transport i den sjællandske trafik. 

 At Movia skal arbejde med at ændre de strukturer i ungdomskortet, der gør det usmidigt for unge 
uddannelsessøgende at bo og uddanne sig på tværs af de sjællandske kommuner.

 At en række kommuner, de to regioner og nogle af de øvrige interessenter er optagede af, at 
Movia skal have et tættere samarbejde med andre organisationer. Høringssvarene peger på en 
række centrale samarbejdsparter, som Movia skal arbejde for at styrke samarbejdet med.

 I forhold til efterspørgsel efter en fleksibel pendlerløsning er administrationen pt. i gang med en 
forundersøgelse. Når forundersøgelsen er afsluttet, fremlægger administrationen et konkret oplæg 
til pilotforsøg med geografi, tidsplan og budget for bestyrelsen.

Borgerinddragelse

Bestyrelsen besluttede i forbindelse med behandlingen af forslaget til Movias Mobilitetsplan 2020, at 
administrationen skulle undersøge muligheden for at supplere høringsprocessen med flere borgerret-
tede arrangementer om mobilitetsplanen. 

Administrationen var i gang med planlægningen af fire borgermøder i april/maj fordelt over Sjælland. 
Da coronapandemien ramte Danmark, blev planlægningen af disse arrangementer stillet i bero. Admi-
nistrationen stiler i stedet efter, at det kan blive muligt at afholde borgermøder i løbet af efteråret. 
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Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Movias Mobilitetsplan 2020 (Bilag 1) inklusiv bilag om det strategiske net og det flerårige budget (Bilag 
1.1) sendes til kommuner og regioner sammen med et brev fra formandskabet. Tilsvarende medsen-
des høringsnotatet (Bilag 2) samt Hvidbogen med høringssvar (Bilag 3).

Ligeledes udsendes en pressemeddelelse om mobilitetsplanens godkendelse. Øvrige høringsparter 
modtager brevet fra formandsskabet og den godkendte Mobilitetsplan 2020. 

Bilag:

1. Movias Mobilitetsplan 2020 (Revideret udgave efter høring, ændringer markeret rødt), inkl. bilag 
vedr. Strategisk net og Flerårigt budget 2020-2023

2. Høringsnotat

3. Hvidbog med høringssvar fra kommuner, regioner, samarbejdsparter og interessenter til Movias for-
slag til Mobilitetsplan 2020
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Movia sendte i efteråret 2019 et forslag til en ny mobilitets-
plan i høring. 44 kommuner, 2 regioner og 15 samarbejds- 
partnere herudover har henover vinteren givet gode 
indspark og bemærkninger til mobilitetsplanforslaget. Vi 
vil gerne på Movias vegne sige mange tak for den store 
interesse og de mange positive og interesserede input til 
en god, samlet mobilitetsplan. 

Siden forslaget til mobilitetsplan blev sendt i høring, har 
vi i den kollektive transport måttet foretage mange store 
ændringer på grund af coronaepidemien. Som en del af 
den samfundskritiske infrastruktur har Movias medarbej-
dere sammen med operatører, Lokaltog og chauffører 
og togmedarbejdere sørget for at flextrafik, bustrafik 
og lokaltogtrafik fortsat har været en del af den vigtige 
service i Østdanmark, selvom aktivitetsniveauet i vores 
omgivelser blev reduceret voldsomt. Vi har sammen 
med DSB og Metro indført nye regler for adfærd i den 
kollektive transport, så det fortsat er trygt at tage tog, bus 
og metro. Vi har sammen med de øvrige trafikselskaber 
i landet og Kommunernes Landsforening og Danske 
Regioner arbejdet for at skabe gode rammer for, at den 
kollektive transport fortsat kan spille en væsentlig rolle, 
når det handler om at dække borgeres og virksomheders 
mobilitetsbehov. Og vi har undervejs også løst special- 
opgaver for vore to regioners sygehusvæsen med særligt 
indrettede biler til coronatrafik, hvor chauffører og ope-
ratører var særligt uddannede til at køre coronapatienter 
eller borgere, der var i risiko for at være smittede.   

Movia driver på vegne af kommuner og regioner den 
lokale og regionale kollektive transport. Movia købte 
sidste år for 4,8 milliarder kroner kollektiv transport. Heraf 
betaler kommuner og regioner knap tre milliarder, resten 
dækkes af billetindtægterne. Den kollektive transport 

bidrager normalt til at løfte en væsentlig samfunds- 
opgave. Det gør vi også i de meget unormale tider,  
vi har været igennem i 2020. Vi ved fra Dansk Industris 
tidligere beregninger, at det vil koste samfundet 2,7  
milliarder kroner om året, hvis hver tredje passager 
vælger at køre bil i stedet for at bruge den kollektive 
transport. Her i midten af juni 2020 er vi i Movia tilbage til 
at transportere godt halvdelen af de passagerer, vi plejer. 
Biltrafikken er allerede tilbage på næsten normalt niveau. 
Da vi udarbejdede forslaget til mobilitetsplan, var målet, 
at vi skal have flere passagerer i den kollektive transport, 
fordi det understøtter en klima- og miljøvenlig udvikling 
med mindre trængsel. Det er fortsat målet, og samtidig 
skal vi genetablere de gode vaner hos borgere og virk-
somheder med at rejse grønt og bæredygtigt og bruge 
den kollektive transport. Dette arbejde vil kræve meget  
af alle, der arbejder i, for og med den kollektive transport 
i de kommende år. Movia har allerede i maj 2020  
sammen med DSB og Metro i DOT-regi lanceret første 
fase af den fælles generhvervningskampagne om at  
bruge den kollektive transport med omtanke. Vi kører 
med omtanke. Og vi rejser med omtanke. 

I Movia har vi gode erfaringer med at arbejde med sam-
arbejde og fælles planlægning: Kommunalbestyrelserne, 
regionsrådene og Movia aftalte i den tidligere trafikplan 
2016, at vi ville sigte på at have fossilfri bustransport  
i 2030. Vi har fra 2019 de første elbusser i drift i Roskilde, 
København, Frederiksberg, Egedal Kommuner og  
Ballerup. Og vi får de næste elbusser i København,  
Rødovre, Ballerup, Glostrup, Slagelse, Lolland og  
Guldborgsund Kommuner.

I Trafikplan 2016 aftalte vi også strukturen i de 33 nye 
buslinjer i Nyt Bynet, som sammen med udvidelsen 

af metrosystemet i København og Frederiksberg med 
Cityringen skal løfte den kollektive transport. Der er tale 
om en historisk stor ændring af bustrafikken, hvor de 11 
involverede kommuner, regionen og Movia har vist, at vi i 
samarbejde kan sikre borgerinddragelse og beslutninger 
på tværs. 

Mobilitet handler både om store strukturer og daglige  
problemstillinger. De store omdrejningspunkter er, 
hvordan vi får bugt med trængslen, får flere rejser i den 
kollektive transport og sikrer god sammenhæng og grøn 
omstilling. De mindre tandhjul handler om mobilitet til 
arbejdspladser, og hvordan vi sikrer mobiliteten for de 
mange, der bor uden for de større byer eller ikke har 
egen bil. I dette forslag til en mobilitetsplan tager vi  
den fælles indsats videre og foreslår derfor, at vi i de 
kommende år fokuserer på fire overordnede temaer: 

For det første skal vi satse på et stærkt strategisk net 
med god sammenhæng i den kollektive transport. Det 
betyder, at vi skal arbejde med stabil service, gode 
stationer og busterminaler som knudepunkter, og med 
at få flere til at rejse med kollektiv transport, så vi opnår 
den samfundsøkonomiske gevinst, der er, ved at flere 
kører sammen i stedet for at sidde fast i køer på vejene. 
Der vil også være behov for – i dialog med staten om de 
kommende års investeringsplaner – at kunne pege på, 
hvordan vi får mest mulig værdi af det, vi allerede har, 
hurtigst muligt, så vi sikrer en god ny udvikling af den 
kollektive transport oven på pandemien.

For det andet skal vi fortsat fokusere på den grønne 
omstilling til fossilfri drift og elbusser. Vores mål er fortsat 
fossilfri busdrift i 2030, og vi ønsker, at halvdelen af 
bustrafikken slet ikke udleder miljøskadelige stoffer i 
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vores byer og kvarterer. Vi skal også se til, at de nye  
teknologier understøtter flex- og lokaltogstrafikken.  
Det betyder, at vi sammen skal arbejde for, at de nye 
teknologier vinder indpas i vores trafik, når køretøjerne 
og togene skal udskiftes.

For det tredje skal vi styrke vores samarbejde med 
virksomhederne. God mobilitet for medarbejdere ligger 
højt på virksomhedernes dagsorden og er væsentlig for 
at tiltrække kompetente medarbejdere i hele vores store 
område. Det betyder, at vi skal fokusere på pendler- 
transporten og de muligheder, der er for at bruge  
den kollektive transport mere i virksomhederne og i  
kommunernes planlægning og i samarbejdet om  
erhvervsområder og virksomhedsklynger.

Og endelig for det fjerde skal vi knække koden til,  
hvordan vi dækker det mobilitetsbehov, som også er 
stort uden for byerne. Mere end hver femte borger i  
vores område bor uden for de større byer. Mange  
husstande har ikke egen bil. Her skal kendte, gode 
løsninger i spil, samtidig med at der skal udvikles nye 
services, som kan understøtte, at de mange unge, som 
bor her, også får ungdomsuddannelse, og som kan sikre 
liv i landsbyerne, så det er attraktivt at bo her med sin  
familie. Og selvom Movia dækker både den tætteste  
by og det mest udprægede på landet, vi kan finde i  
Danmark, så har kommuner og regioner med denne 
mobilitetsplan signaleret, at de også ser på tværs.  
Mobilitet går på tværs, og der er afhængighed fra  
Hillerød til Glostrup til Guldborgsund og til Holbæk.   

De fire temaer indeholder hver tre anbefalinger til  
indsatser i de kommende år, som vi i samarbejde  
vil løfte de kommende år.

Mobilitet er noget, vi gerne vil have som borgere, og som 
vi som politikere gerne vil sørge for. Teknik, trafik, kroner 
og øre er meget vigtigt. Under coronakrisen har den 
kollektive transport haft til opgave at sørge for mobilitet 
for personale til sygehuse, ældrepleje og butikker. Når 
vi går mod normale tider, skal vi holde fast i, at vi først 
og fremmest arbejder med en service, som borgerne 
og virksomhederne med god grund går rigtig meget op 
i. Mobilitet skaber nemlig mulighed for at leve gode liv, 
som ung uddannelsessøgende, som travl børnefamilie 
eller som aktiv senior. Derfor ser vi frem til at føre Movias 
nye mobilitetsplan for 2020 og frem ud i livet.

På vegne af Movias bestyrelse

Formand 
Kirsten Jensen

_______________

Næstformand
Per Hovmand

_______________

Indhold

6 Sammenhæng på tværs

6 Forbedre det strategiske, kollektive net

10 Gode skift på stationer og busterminaler

12 Trafikinformation skal være til at stole på

14  Grøn og bæredygtig omstilling

14 Omstilling til fossilfrihed og elbusser

17 Flextrafik køres i elbiler senest i 2030

17 Nye lokaltog kører på el

18  Pendlingen til og fra arbejdspladser

18  Planlæg for god mobilitet allerede i den fysiske 
 planlægning

20 Værktøjer som inspirerer til mobilitetsindsatser

20 Overblik over kommunernes mobilitetsservices

24  Kollektiv mobilitet uden for de større byer

24 Gode løsninger udbredes

26 Nye løsninger sikrer aktive, sammenhængende 
 hverdagsliv

27 Mobilitet for unge til gymnasier og erhvervsskoler



Kollektiv transport er med til at reducere trængsel, til  
at sørge for mobilitet for de mange, der ikke har egen 
bil, og kollektiv transport er med til at passe på klima  
og miljø globalt og lokalt. Movia samarbejder med 
kommuner og regioner om at sikre sammenhængende 
kollektiv mobilitet lokalt og regionalt. Movia er det største 
trafikselskab i Danmark og køber ind via store udbud for 
alle kommuner og regioner i det sjællandske område. 
Movia sørger for viden om gode kollektive mobilitets- 
løsninger, når der skal træffes politiske beslutninger, og 
for at gennemføre de beslutninger, som politikerne tager, 
og indhøste erfaringer. Movia udarbejder undersøgelser 
af borgeres og passagerers ønsker til den kollektive 
transport. 

Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia og 
kommuner og regioner. Planen viser, hvordan Movia 
sammen med kommuner og regioner vil arbejde for 
at nå fælles mål i de kommende år: Så flere bruger 
den kollektive transport, så den samlede transport 
bliver grønnere, og så vi i hele Greater Copenhagen 
understøtter vækst og udvikling gennem kollektiv grøn 
mobilitet.

Udgangspunktet for Movias mobilitetsplan er, at en 
stærk kommunalt og regionalt forankret kollektiv  
transport skal understøtte fire centrale politiske mål:

1. Hvis man skal kunne passe et arbejde, skal man 
kunne komme hen til det – til tiden. Mange spilder hver 
dag tid i trængslen på vejene. Et effektivt, kollektivt, 
strategisk net understøtter derfor vækst, uddannelse, 
beskæftigelse og bosætning.

2. Klimakrisen er reel, og der er bred politisk opbakning 
til et ambitiøst, nationalt klimamål. Transportsektoren står 
for knap 30 procent af den samlede CO2-udledning og 
skal give sit bidrag. Den kollektive transport skal være 
fossilfri – og det er nødvendigt, at en væsentlig del af 
den fremtidige trafikvækst sker uden CO2-udledning  
– til fods, på cykel og med bus, tog og metro.

3. Alle har et mobilitetsbehov, uafhængig af postnummer. 
Det skal være muligt at bo, arbejde, og uddanne sig i 
hele Movias område, også selvom man ikke har bil.  

4. Vi har en særlig opgave med at tage vare på de  
borgere, der har brug for hjælp. Mange børn, unge,  
ældre og handicappede er afhængige af kollektiv  
transport og flextrafik i dagligdagen, og kravene stiger  
i takt med, at der bliver længere til uddannelse, til  
arbejde og til hospitalet.

For at nå disse mål kræves stærke partnerskaber, 
hvor Movia vil inddrage kommuner, regioner, staten og 
virksomheder samt Movias samarbejdspartnere DSB og 
Metroselskabet i regi af DOT – Din Offentlige Transport. 
Det er en forudsætning for, at målene kan nås, så det 
både er økonomisk effektivt og attraktivt for borgerne.

Indledning

INDSATSER
Med dette udgangspunkt har Movia forslag til 
12 indsatser, der styrker den kollektive mobilitet 
i hele vores område.

Sammenhæng på tværs
• Vi forbedrer det strategiske net
• Vi etablerer gode skift på stationer og          
    busterminaler
• Vi sørger for god trafikinformation i realtid

Grøn og bæredygtig omstilling
• Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er 
    mindst halvdelen elbusser
• Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
• Vores nye tog er eldrevne

Pendlingen til og fra arbejdspladser
•  Vi planlægger for god mobilitet allerede i den 

fysiske planlægning
• Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
• Vi giver virksomhederne overblik over 
 mobilitetsservicen

Kollektiv mobilitet uden for de større byer
• Vi optimerer kendte transportløsninger,  
 som sikrer mobiliteten uden for de større  
 byer  
• Vi udvikler og udbreder nye mobilitets-
   løsninger
• Vi sørger for mobiliteten for unge til  
 ungdomsuddannelser
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Sammenhæng på tværs
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Borgerne transporterer sig dagligt mellem arbejde,  
indkøb, uddannelse og fritidsaktiviteter. På Sjælland  
leverer kommuner, regioner og Movia i samarbejde 
kollektiv transport af høj kvalitet til borgere og  
virksomheder. 

Kommuner og regioner har sammen med Movia  
etableret og udviklet et strategisk net af busser og  
lokaltog med fokus på kort rejsetid, mange afgange  
og højt serviceniveau. Jernbanerne, metroen og de 
vigtigste buslinjer er rygraden i den kollektive transport, 
som binder Sjælland sammen og hver eneste dag  
sikrer godt 470.000 rejser for borgere på vej til og fra 
hverdagslivets gøremål. 

Forbedre det strategiske, 
kollektive net 
Både i hovedstadsområdet og i købstæderne vil vi de 
kommende år se en vækst i indbyggertal såvel som i 
arbejdspladser. Færdiggørelsen af udbygningen og 
renoveringen af statens banenet vil forkorte rejsetider 
mellem de sjællandske købstæder og hovedstaden 
mærkbart. Det vil forstærke udviklingen i bosætningen 
uden for hovedstaden og øge graden af pendling. 

Sjælland er et stort pendlingsområde, og vi kører stadig 
længere for at komme på arbejde. Det giver trængsel. 
Den udfordring skal vi håndtere politisk, så det fortsat er 
muligt at bo og arbejde i hele den sjællandske geografi. 
I og omkring hovedstaden er der kritisk trængsel, hvor 
trafikken går i stå. I byerne og på motorvejene omkring 
de større byer bredt på Sjælland er der kødannelser. 

Sammenhæng på tværs
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Københavns 
Hovedbanegård

Helsingør St.
45 min.

Nakskov St.
148 min. 117 min.

Nykøbing Falster St.
97 min. 66 min.

Vordingborg St.
72 min. 52 min.

Næstved St.
58 min. 39 min.

Rødvig St.
77 min. 63 min.

Haslev St.
59 min. 45 min.

Ringsted St.
42 min. 34 min.

Holbæk St.
46 min. 41 min.

Frederikssund St.
46 min.

Hillerød St.
40 min.

Frederiksværk St.
69 min. 64 min.

Vinge St.
42 min.

Kalundborg St.
89 min. 84 min.

Slagelse St.
53 min. 45 min.

Favrholm St.
37 min.

Hundested St.
83 min. 78 min.

Nykøbing Sjælland St.
102 min. 97 min.

Køge Nord St.
20 min.

Køge St.
40 min.       27 min. 

Udvalgte 
rejsetider til og fra 
Københavns 
Hovedbanegård i 
2019 og 2025

38 min.

Store rejsetidsforbedringer 
med tog på Sjælland





En væsentlig del af løsningen er, at folk skal vænne  
sig til at transportere sig mere sammen – i bilerne såvel 
som med bus, tog og metro. Det er det modsatte af  
den udvikling, vi har set de senere år med stigende 
bilejerskab. Hvis den kollektive transport skal være mere 
konkurrencedygtig, skal den gøres attraktiv for endnu 
flere. Derfor skal det strategiske bus- og tognet, som 
transporterer hovedparten af passagererne, for det 
første fastholdes i forhold til de linjer, der nu ligger fast. 
For det andet skal linjerne styrkes med kortere rejsetid, 
bedre kvalitet og sundere økonomi.

Cityringen og metrolinjen til Nordhavn er åbnet, og i de 
kommende år åbnes Hovedstadens Letbane, metroen 
til Sydhavnen, og en lang række sjællandske jernbaner 
udbygges og renoveres. Det giver markant kortere  
rejsetider mellem stationsbyerne, rundt i København 
og på Frederiksberg og mellem de centrale store byer 
og hovedstaden. Det er et godt fundament for at styrke 
den kollektive transports strategiske net.

Først skal vi og kunderne en hård periode igennem, 
mens der bygges. Rejsetidsforbedringerne kommer 
først i takt med, at baneprojekterne bliver færdige.  
Indtil da vil mange opleve, at deres rejse bliver ændret, 
forstyrret af anlægsarbejder og sporspærringer – og 
også forlænget. Derfor skal vi sikre, at kunderne får et 
godt alternativ, mens vi bygger om, selvom togdriften 
periodevis ikke lever op til forventningerne. Det skal 
være nemt at bruge den kollektive transport, og ret- 
visende, liveopdateret trafikinformation i de digitale  
kanaler, som borgerne i forvejen benytter mest, øger  
muligheden for at navigere trygt, også når der er  
ændringer på rejsen.

Mere end halvdelen af alle 
beskæftigede arbejder i en anden 

kommune end den, de bor i
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Øvrige buslinjer  
Jernbaner og Metro

R-net bus og Lokaltog

C bus

A bus

S bus

FAKTA
Kommuner og regioner aftaler det strategi-
ske net indbyrdes og med Movia
Statens jernbanetrafik planlægges i flerårige 
kontrakter. 

Kommuner og regioner beslutter hvert år, 
hvilken service borgerne skal have med bus, 
lokaltog og flextrafik. For at sikre forudsigelig-
hed og stabilitet aftaler vi et strategisk net af 
de vigtigste bus- og banelinjer for fire år ad 
gangen. Reglerne om det strategiske net er 
fastlagt i lov om trafikselskaber.

Der er tradition for, at det strategiske net afta-
les i forbindelse med Movias Trafikplan – nu: 
Mobilitetsplan.

Kommuner og regioner beslutter i forbindelse 
med Movias Mobilitetsplan 2020, hvilke linjer 
der er en del af det strategiske net. Det er 
særligt vigtigt, at der planlægges for gode 
korrespondancer for busserne i det strategiske 
net i forhold til jernbanerne, fordi det er her, at 
langt de fleste passagerer er. 

Movia understøtter det strategiske net, der 
besluttes, med digital trafikinformation på de 
vigtigste stoppesteder og markedsføring sam-
men med DOT – Din Offentlige Transport.  

Det strategiske net består i dag af 90 bus- 
og lokaltogslinjer (A-, C-, S- og R) med høj 
frekvens, betjening i alle dag- og aftentimer og 
direkte linjeføring. 

Der er 450 buslinjer og 9 lokaltogslinjer på hele 
Sjælland.

Det strategiske net med jernbaner, me-
tro, R-net Lokaltog og busser, C-, A-, og 
S-busser og øvrige buslinjer

Øvrige buslinjer  
Jernbaner og metro

R-net bus og lokaltog

C bus

A bus

S bus



Hurtigere frem med bussen og et stærkt R-net 
For at flest muligt skal få gavn af rejsetidsforbedringerne, 
skal busserne gøre det nemmere og hurtigere at komme 
til og fra stationerne. Og stationerne og de store bus- 
terminaler skal indrettes, så det er let at skifte mellem 
bus, tog og metro i løbet af rejsen – også når man  
ankommer til fods, med cykel eller i bil. 

Desværre påvirker bilkøerne ikke kun bilisterne, men 
også bustrafikken. Trængslen for busserne er i de  
seneste otte år vokset med cirka 17 procent. Det 
rammer mobiliteten på hele Sjælland og giver et årligt 
samfundsøkonomisk tab på mere end 2 milliarder kroner. 

Halvdelen af alle rejser med kollektiv transport foregår 
med bus, og busserne sikrer både, at borgerne kommer 
frem til stationerne og på tværs af banerne. En attraktiv, 
kollektiv transport forudsætter, at busserne kommer 
smidigt gennem trafikken, og at kommuner og regioner 
kan sikre en god mobilitetsservice ved at investere der, 
hvor det giver størst værdi.

Det betaler sig at investere i, at busserne får bedre 
plads, så rejsetiden bliver kortere: Særlige busbaner på 
korte strækninger, trafiksignaler og tilpassede stoppe-
steder kan i kombination afhjælpe trængslen på korte 
strækninger. For eksempel har en samlet indsats for at 
give busserne på linje 500S bedre plads betydet, at 
turen er seks minutter hurtigere.

R-nettet forbinder større byer og sikrer gode forbindel-
ser fra både mindre og større bysamfund til de byer, 
som har togforbindelser til resten af det Sjællandske 
område. R-nettet spiller en væsentlig rolle for både 
pendlere og fritidsrejsende. Her er det vigtigt at sikre høj 
rejsehastighed på de strækninger, som er udfordret af 
trængsel – ofte det sidste stykke til og fra stationerne i 

større byer. Desuden er det centralt at sikre god kobling 
til øvrige mobilitetsformer, så oplandet til stoppestedet 
forbedres, særligt med fokus på god cykelparkering og 
stiforbindelser. En kombination af større og mindre tiltag 
vil kunne opgradere det vigtige R-net, lige som der er 
et fortsat fokus på at opgradere relevante busruter til at 
kunne indgå i R-nettet. 

Fra S-bus til BRT
S-busserne supplerer S-togsnettet med gode og hurtige 
forbindelser på tværs og mellem stationerne. S-busserne 
er en succes, og der er potentiale i at forbedre dem, så 
de kan transportere endnu flere. Det er derfor, at den 
populære linje 300S i 2025 bliver erstattet af en letbane 
i Ring 3. Men der er også et skridt mellem letbaner og 
S-busnettet: Bus Rapid Transit (BRT) er en betegnelse 
for busser med ekstra god service. BRT-busserne  
bliver ikke påvirket af biltrafikkens trængsel, fordi 
de kører i egne busbaner. Busserne kører på el eller 
biobrændstof og har plads til mange passagerer, har 
niveaufri indstigning, som gør det nemt at komme af 

Letbane

Store skiftesteder

Letbane

Jernbane og S-tog

Metro

BRT-net

Køge

Roskilde

Avedøre
Holme

Frederikssund

Farum

Hillerød

Helsingør

Kokkedal

Nærum

DTU
Lyngby

Bagsværd

Ballerup

Høje Taastrup

Husum

Friheden

Rødovre

Ishøj

Nørrebro

Ryparken

Nørreport

Vibenshus
Runddel

Gladsaxe
Trafikplads

Store skiftesteder

Letbane

Jernbane og S-tog

Metro

BRT-net

250S

150S

4
0

0
S

200S
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Halvdelen af alle rejser med kollektiv 
transport foregår med bus

FAKTA
Tænk bane, men kør bus 
Bus Rapid Transit (BRT) er:

• Et højklasset, busbaseret transportsystem  
 med højt serviceniveau 

• Har stationslignende stoppesteder med 
 niveaufri ind- og udstigning

• Har busbaner og længere busser, som øger  
 kapaciteten i den kollektive trafik 

• Reducerer trængsel på vejene 

• Fremmer en bæredygtig, grøn transport

• Kan på sigt omstilles til førerløs drift.            

Forslag til BRT-net i hovedstaden



og på for alle borgere og har stoppesteder, som ligner 
stationer. En omlægning af S-busservicen til BRT-service 
vil have stor effekt på både driftsøkonomi såvel som 
antallet af passagerer og rejsehastighed. 

Et BRT-net i hovedstaden – der i udgangspunktet  
omfatter fire ud af otte S-buslinjer – vil få omkring 11 
millioner flere passagerer, svarende til en vækst på 80 
procent. Den første linje kan være klar tre år efter, det 
er politisk besluttet, og hele nettet kan være etableret 
inden 2030. Kombineret med de iværksatte forbedrin-
ger af jernbane, letbane og metroen vil dette skabe en 
væsentligt øget kapacitet og kvalitet af fossilfri, kollektiv 
transport. I større købstæder og stationsbyer såsom 
Hillerød, Roskilde, Køge, Ringsted og Næstved kan 
BRT-inspirerede tiltag ligeledes være med til at afhjælpe 
trængslen og binde byer og baner sammen. Sådanne 
tiltag vil være nødvendige for, at den kollektive transport 
kan tage sin del af den forventede trafikvækst – og  
dermed bidrage til at nå klimamålene på transport- 
området.

BRT-linjer vil også være oplagte til fremtidig førerløs bus-
drift, fordi de har helt egen busbane, adskilt fra den øvrige 
trafik. Tidsperspektivet afhænger af den teknologiske 
udvikling, men en ekspertgruppe nedsat af transport- 
ministeren konkluderede i 2018, at BRT-linjer vil være 
først med førerløs vejtrafik i byerne. Det vil give en  
mere fleksibel og komfortabel bustrafik, og det vil ikke 
mindst gøre driften billigere, fordi omkring halvdelen af 
driftsudgifterne i dag går til løn til chaufføren. Sammen 
med Ballerup Kommune og Transportministeriet plan-
lægger Movia et forsøg med en mulig førerløs BRT-linje 
fra Malmparken St. til erhvervsområdet i Lautrupgård.

Med Fingerplan 2019 har kommunerne i hovedstads-
området fået en ny mulighed for byudvikling med BRT. 
Fingerplanen åbner som forsøg for, at udvalgte stoppe-
steder på op til tre BRT-linjer giver stationsnærhed inden 
for 600 meter. Internationale erfaringer viser, at BRT 
understøtter byomdannelse og vækst og sikrer en  
effektiv arealanvendelse, fordi arealer ved BRT- 
stoppesteder bliver attraktive at investere i og udvikle.

Gode skift på stationer 
og busterminaler 
Det skal være nemt at komme hen til stationer og bus- 
terminaler og smidigt at skifte mellem transportmidler. 
Når rejsen med tog bliver mere attraktiv på grund af de 
forbedrede rejsetider, skal vi i højere grad sørge for, at 
borgerne kan komme hen til stationer og busterminaler. 
Det vil øge antallet af skift, men det vil samlet være en 
fordel for passagererne og en effektiv udnyttelse af de 
store investeringer. For at understøtte dette skal station- 
erne indrettes, så busserne holder tæt på perronerne, 
hvor folk stiger af og på toget. På større stationer skal 
alle busser holde samme sted på faste pladser med  
tydelige skilte, så det bliver nemt for borgerne at skifte 
og orientere sig om, hvor de skal gå hen. Langt de 
fleste, der skal med bussen, går til og fra  
stoppestedet, og mange cykler eller kører bil til  
stationerne. Derfor skal gangvejene være gode til og 

CASE
Tre eksempler på erfaringer med 
BRT i udlandet 
I Sverige har både Helsingborg og Malmø 
arbejdet med BRT-inspirerede løsninger. 

• I Helsingborg har man med anlæggelsen 
af BRT-linjen HelsingborgsExpressen formået 
at sætte gang i salget af tidligere usælgelige 
grunde til både bolig og erhverv. 

• I Malmø er anlægget af den BRT-inspirerede 
linje MalmøExpressen, som åbnede i 2014, en 
del af strategien for at fordoble antallet af rej-
sende med kollektiv transport fra 2006 til 2020. 
På det første år gav det en stigning i passager-
tallet på 20 procent. 

• Den franske by Metz har siden 2013 haft et 
BRT-system med to linjer. BRT-systemet har 
siden åbningen oplevet en passagervækst på 
40 procent.
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CASE
Skift er vigtige for borgerne
Når flere skal bruge kollektiv transport, 
handler det både om at sikre gode kollektive 
løsninger, men i lige så høj grad om at ændre 
menneskers vaner. 

Mobilitetsadfærden er nemlig baseret på et 
komplekst samspil mellem tre forhold: Vores 
opfattelser, vores kompetencer og service-
udbuddet i kollektiv transport. Det viser 
Movias antropologiske analyse af borgernes 
transportvalg fra 2018. Skift peges på som 
en særlig udfordring. 

Derfor er der et potentiale i at arbejde med at 
give borgerne kontrollen i skiftesituationerne 
– så der kommer fuld værdi af investeringer-
ne i den kollektive transport.

 Den kvikke vej



omkring stoppesteder og stationer, ligesom der skal 
være plads til cykel- og bilparkering og p-pladser til 
samkørsel. 

Adgangen til den kollektive transport kan også forbedres 
gennem etablering af parker-og-rejs-anlæg, som gør det 
enkelt og hurtigt for bilisterne at parkere og skifte til bus 
eller tog. Parker-og-rejs-anlæg kan med fordel placeres 
uden for den tætte hovedstad og dermed bidrage til at 
lette presset på indfaldsvejene.

Flere skift sikrer bedre rejsetid
Når nye baner åbner, som for eksempel Cityringen og 
Letbanen i Ring 3, skal flere skifte i løbet af deres rejse 
for at komme hurtigere frem. Stationer og busterminaler 
skal derfor indrettes overskueligt med korte gangveje, 
god, ensartet information og skiltning, som giver overblik 
og tryghed.

Gode skift handler også om, at der er noget at skifte 
imellem. Kunderne efterspørger, at bussen venter, hvis 
toget er forsinket. Derfor skal buslinjerne korrespondere 
med togafgangene, hvis borgerne skal satse på den 
kollektive transport hele vejen. Der planlægges allerede 
i dag for tæt sammenhæng mellem bus og tog i regi 
af DOT, når køreplanerne fastlægges. Men der er ikke 
samme planlægning, når toget eksempelvis er forsinket. 
Derfor skal det via samarbejdet i DOT undersøges,  
om det inden for de eksisterende kontrakter med  
operatørerne er muligt at sikre, at bussen venter på 
toget, hvis det er forsinket – på udvalgte stationer, i 
udvalgte geografier eller på særlige afgange.

Stationerne og busterminalerne bliver mere attraktive, 
når de planlægges som en del af byen og hænger 
sammen med omgivelserne, såsom butikker, cafeer, 
arbejdspladser og biblioteker. Integrerede løsninger er 
forudsat af et tæt samarbejde mellem kommuner, trafik-
selskaber og andre aktører, som har forskellige interesser 
i udviklingen. Dette samarbejde sker bedst på oplyst 
grundlag, og Movia vil sammen med de andre parter i 
DOT kortlægge, hvilke stationer og terminaler der  
fungerer godt for kunderne, og hvilke der fungerer  
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Skitseforslag til Haslev Station, COWI

FAKTA
DOT samarbejder for sammenhæng
DOT – Din Offentlige Transport – er et  
samarbejde om kundevendte opgaver for 
DSB, Metroselskabet og Movia, og et sekre-
tariat for dette samarbejde. DOT-samarbejdet  
består af DSB, Metroselskabet og Movia og 
er et stærkt afsæt til at sikre sammenhæng 
og et godt samarbejde mellem trafikselska-
berne. Gennem DOT arbejder selskaberne 
for vækst i den kollektive transport, blandt  
an det ved at reducere de mest kendte og  
kundekritiske barrierer og sikre bedre trafik- 
information, særligt de dage, hvor toget eller 
bussen ikke kører, som de plejer, eller når  
der gennemføres større infrastrukturarbejder. 

DOTs strategi fra 2020 har fem strategiske 
indsatsområder:  

• Bedre trafikinformation – særligt ved  
 driftsforstyrrelser – med inddragelse af  
 mange aktører uden for DOT.

• Etablering af korrespondancegaranti i  
 særlige geografier, på særlige tider af  
 døgnet eller på udvalgte skiftesteder.

• Priser og billetter, kunderne kan forstå.

• Gode skift herunder bedre og mere  
 sammenhængende information og fælles  
 design på stationer og skiftesteder.

• Strategisk prissætning med fælles  
 nye billetprodukter eksempelvis med  
 abonnementsløsninger på tværs af  
 individuelle og kollektive transportformer.

CASE
Haslev station 
Stationsbyen Haslev i Faxe Kommune får  
en direkte forbindelse mellem Haslev og  
København med en rejsetid på 43 minutter,  
mod 59 minutter i dag. Faxe Kommune  
arbejder derfor sammen med Movia, DSB  
og Banedanmark for at understøtte de nye  
muligheder ved at forbedre stationen og  
busterminalen. Haslev Station betjenes af  
regionaltog og følgende buslinjer: 440 R,  
263, 264, 265, 266. og 267.



mindre godt, som basis for et samarbejde om en  
prioriteret plan for forbedringer. 

Løsningerne skal gennemføres i et tæt samspil med 
kommunerne. Stationsområderne rummer mange  
mennesker og er derfor centrale elementer i den  
kommunale fysiske planlægning, ligesom stations- 
forpladser og cykel- og gangforbindelser oftest er  
et kommunalt ansvar.

Trafikinformation skal  
være til at stole på 
Et sammenhængende, kollektivt transportsystem afhæn-
ger af, at borgerne får den information, de har brug for. I 
Movia arbejdes der for at sikre tilgængelig og troværdig 
information både før og under rejsen. Movia vil forbedre 
Rejseplanen, så informationen på mobilen styrkes, lige-
som flere stoppesteder i det strategiske net vil få digitale 
skærme de kommende år. 

Direkte digital information på mobilen
Ni ud af ti danskere har en smartphone, og de danske 
ældre er de mest digitale i Europa. Hovedparten af 
dem, der bruger den kollektive transport, bringer derfor 
egen skærm med til stoppestedet. Det giver i princippet 

mulighed for at give liveopdateret trafikinformation på 
alle Movias godt 14.000 stoppesteder og hele vejen 
hjem i stuerne. Movia har derfor sammen med de 
øvrige trafikselskaber i Danmark satset på udviklingen 
af Rejseplanen, som den største digitale distributør 
af trafikinformation. Den strategi fortsætter nu, hvor 
Rejseplanen og Rejsekortet er lagt sammen ved lov og 
blevet en offentligt forpligtende digital infrastruktur. Der 
foretages over en million opslag i rejseplanen hver dag, 
og fordelene for den enkelte ved at få trafikinformation 
på sin egen mobil er, at man kan få præcis information 
om rejsen hele vejen uanset, hvor man er. 

Movias tilgængelighedsforum og Movias nye borger- 
panel bidrager til at fremtidssikre den digitale trafik- 
information. Desuden er både ældre og unge  
engagerede i udviklingen. Movia har eksempelvis  
god dialog med kommuner og deres ældreråd om  
muligheden for at lave uddannelsesforløb. Nye  
løsninger baseret på eksempelvis beacons – små 
enheder, som kan målrette trafikinformationen til det 
stoppested, hvor man venter – har potentiale til at løse 
en del af fremtidens behov for digital trafikinformation. 
Beacon-teknologien er i efteråret 2019 testet på stoppe-
steder i Næstved Kommune sammen med borgerne. 

Trafikinformation på digitale skærme
40 kommuner i Movias område har allerede stoppe- 
steder med digitale skærme, og 76 procent af bus- 
passagererne bruger et stoppested med digital skærm. 
Dækningsniveauet er således allerede højt, men der er 
også stoppesteder, hvor der mangler digitale skærme. 
I den kommende periode vil Movia opsætte digitale 
skærme på de største stoppesteder i det strategiske 
net, som endnu mangler. Herudover arbejder Movia 
sammen med de øvrige parter i DOT med en samlet 
plan for at styrke den digitale trafikinformation på  
centrale stationer på tværs af transportformerne. 
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INDSATSER
For at sikre sammenhængen på tværs i den 
kollektive transport anbefaler vi, at kommu-
ner, regioner og Movia i de kommende år 
fokuserer på følgende indsatser: 

1. Vi forbedrer det strategiske net 
Få mere værdi ud af det eksisterende net og 
bidrag til at løse trængselsudfordringen ved 
at binde banerne sammen og styrke busser-
nes vej gennem trafikken.  

2. Vi etablerer gode skift på stationer  
og busterminaler 
Borgerne skal skifte mere for at få udbytte af 
investeringerne i kollektiv transport. Derfor 
skal stationer og busterminaler være nemme 
at komme til og overskuelige at navigere 
i, også når man ankommer til fods eller på 
cykel.  

3. Vi sørger for god trafikinformation i 
realtid 
Realtidsinformation giver den mest præcise 
information om den enkeltes rejse og giver 
tryghed og overblik, hvis rejsen gør knuder.       

Ni ud af ti danskere 
har en smartphone

CASE
Stationer er samarbejdsprojekter
Udviklingen af stationer foregår som et  
samarbejde mellem en række aktører, som 
bl.a. tæller kommuner, DSB, Banedanmark, 
DOT, Lokaltog og Movia.

Ofte er private parter såsom lokale  
grundejere, butiksdrivende m.fl. samt  
civilsamfundet – bl.a. repræsenteret ved  
ældreråd, lokaludvalg og handicapråd 
– også med i udviklingen af stationerne.





Klimakrisen er reel, og der er opbakning politisk, folkeligt 
og blandt virksomhederne til en ambitiøs klimaindsats. 
Det gælder ikke mindst i kommunerne og regionerne, 
der i Movias Trafikplan 2016 gav hinanden hånd på, at 
Movias busdrift skal være fossilfri i 2030. 

Siden dette ambitiøse klimamål blev aftalt, har  
væsentligt flere kommuner investeret i klimavenlig  
busdrift, der kører elbusser på vejene, og Københavns 
og Frederiksberg Kommuner har sat konkrete mål om,  
at alle busser skal være eldrevne i henholdsvis 2025  
og 2030, lige som flere kommuner har truffet princip- 
beslutninger om elbusser.

Omstilling til fossilfrihed 
og elbusser 
Movia er godt i gang med at nå de aftalte miljømål for 
2030. Reduktionen i udledningen af NOx og partikler går 
hurtigere end forventet, og i forhold til udvendig støj er 
målet fra Trafikplan 2016 nået.

Da buskontrakter løber over mange år, skal kommuner 
og regioner ved fremtidige udbud som minimum stille 
krav om fossilfrihed, hvis 2030-målet skal indfries. 
Der sker i disse år en stor teknologisk omstilling. Særligt 
elbusser med batterier er nu klar til ordinær drift, men 
også elbusser på brint er på vej. En så stor omstilling er 
ikke uden udfordringer og dilemmaer. Den teknologiske 
udvikling går stærkt, og elbusser bliver for hvert år mere 
effektive og fleksible. Kommuner og regioner skal derfor 
overveje, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at skifte 
til elbusser, så man balancerer ambitioner, teknologisk 
udvikling og godt købmandskab. 

Movia anbefaler, at kommuner og regioner aftaler med 
Movia, at der indkøbes på kortere kontrakter, når det 

handler om busser, som kører på diesel og fossilfrihed. 
Med kortere kontraktlængder er det muligt at tage højde 
for den teknologiske udvikling og derved nå Trafikplan 
2016-målet om fossilfri busdrift i 2030. 

Nye krav til omstillingen – 
og den nødvendige finansiering
Movia bidrager som vidensvirksomhed til at samle 
viden, udbrede den og arbejder for at sikre de bedste 
økonomiske rammer for den grønne omstilling.  
Kommuner og regioner er allerede i gang med at tage 
handsken op og med grønnere trafikbestillinger at  
omstille busdriften i bæredygtig retning. 

Elbusser er dog i dag mellem seks og 22 procent dyrere 
brutto for kommuner og regioner end dieselbusser, og 
selv dieselbusser er bedre for klimaet end benzinbiler. 
Det er derfor ikke en god idé at betale for elbusser ved 
at indskrænke det kollektive transporttilbud til borgerne. 
Derfor anbefaler Movia ikke, at omstillingen til el finan-
sieres ved at det kollektive transporttilbud reduceres.

Det grønne valg får dog hjælp fra EU og fra statens side.
Nye statslige regler betyder, at kommunerne fra 2020 
kan etablere miljøzoner i de største byer med nye og 
skrappere krav til alle køretøjer. Det gør det mere  
attraktivt at skifte til elbusser.

Fra 2021 vil nye EU-regler betyde, at det offentlige i sine 
udbud skal stille krav om, at 45 procent af busserne skal 
være rene (minder om fossilfrihed), heraf må 22,5 procent 
ikke udlede emissioner overhovedet. Håndteringen  
af dette, herunder byrdefordelingen imellem trafik-
selskaberne, land og by mv. er endnu ikke afklaret.

Herudover er forventningen, at den kommende klimalov 
vil understøtte det politiske mål om, at Danmark skal 

Grøn og bæredygtig omstilling
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FAKTA
Klima- og miljøvenlige busser er fremtiden 

Klima handler om den globale dagsorden
Fossilfri busser kører på biobrændstof og  
belaster derfor ikke klimaet under kørslen. 

Miljø handler både om den globale og den 
lokale dagsorden
Elbusser kører på brint eller elektricitet og  
udleder ikke emissioner, dvs. at de både er 
CO2-fri og fri for partikler og NOx. Hertil kommer, 
at de er støjsvage. Elbusser giver derfor både 
plus på miljøkontoen lokalt og på klimakontoen 
globalt.

Reducerer lokal 
luftforurening
(Partikler og NOx)

Reducerer global  
luftforurening 
(CO2)

Reducerer støj

Diesel Fossilfri El

Bussernes klima- og miljøbelastning fordelt på  
funktionskrav

Note: Baseret på tank-til-hjul-betragtning. Movia stiller krav til 
biobrændstoffers bæredygtighed i henhold til EU’s direktiv for 
vedvarende energi. Det vil være muligt at tilkøbe grøn strøm og 
derved sikre en CO2-fri elproduktion.



FAKTA
CO2-udledning ved kørsel med el og diesel

30 gram CO2  
En gennemsnitlig elbus med 8 passagerer  
udleder (i produktionen af el) 30 gram CO2  
per passager.

33 gram CO2  
En elbil med 1,1 person per bil i myldretiden  
udleder (i produktionen af el) 33 gram CO2  
per passager. 

88 gram CO2
En gennemsnitlig dieselbus (8 passagerer)  
udleder 88 gram CO2 per passager.

109 gram CO2 
En gennemsnitlig benzinbil udleder 109 gram 
CO2 per passager (1,1 person per bil i  
myldretiden).

30

33

109

88

Beregning: På baggrund af det gennemsnitlige antal passagerer 
i bus og bil. Elbusser og biler udleder ikke CO2 under kørsel, men 
produktionen af el kan udlede CO2 (baseret på dansk el-mix). 
Udledningen fra elbussen inkluderer opvarmning af bussen i 
vintermånederne. Elbiltesten er fortaget om sommeren i 30 grader 
med ”normal brug af aircondition.” Aircondition og opvarmning om 
vinteren vil tilsvarende påvirke elbilens rækkevidde.
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reducere sin CO2-udledning med 70 procent i 2030  
– og sikre finansiering til initiativerne. Det vil også være 
en nødvendig forudsætning, når det skal sikres, at  
kommuner og regioner kan gennemføre den grønne 
omstilling uden at skulle skære i den kollektive transport 
eller andre borgernære serviceområder. 

Movia arbejder sammen med de andre trafikselskaber 
for at modernisere reglerne, både på EU-plan og i  
dansk lovgivning. For at holde fast i skiftet til elbusser  
er det vigtigt, at elafgiften til busdrift gøres permanent 
lav – ligesom for jernbanerne. Det vil give den rette 
afgiftsstruktur for kommuner og regioner til at vælge  
de bæredygtige løsninger. 

Bæredygtigt indkøbsfællesskab
I de kommende fire år skal hver tredje af Movias busser 
på Sjælland udskiftes. Beslutningen om, hvilken type 
bus der skal køre på vejene, skal i mange tilfælde findes 
på tværs af kommuner. Ud over de 53 regionale og 
tværregionale linjer er cirka en tredjedel af busserne i 
vores område tværkommunale og kører gennem mere 
end én kommune. Derfor skal vi i fællesskab fortsat 
arbejde med at udvikle modeller for, at indkøbene kan 
give den bedste service, de bedste busser og de  
bedste priser i Movias område. 

Når kommuner og regioner køber ind sammen, giver  
det mulighed for at sammensætte udbudspakker i et 
bæredygtigt indkøbsfællesskab, som skaber skarp  
konkurrence. Et stærkt, fælles signal til markedet er  
sammen med reguleringen med til at præge udviklingen, 
så de private virksomheder også har tillid til, at der  
fortsat skal leveres på den grønne dagsorden. 
Movia forventer, at 30 procent af busserne allerede i 
2025 er fossilfri og yderligere 30 procent er elbusser. 
Derfor foreslår Movia, at kommuner og regioner sætter 
et fælles mål om, at alle busser i 2030 er fossilfri, 
hvoraf halvdelen som minimum er elbusser eller andre  
nulemissionsbusser.   
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FAKTA
Kommunernes og regionernes beslutninger 
sætter skub i udviklingen
I 2020 kører Movia med 177 fossilfri busser  
på Sjælland, inklusiv 76 elbusser, ud af  
1.392 busser. Elbusserne alene reducerer 
CO2-udledningen med 6.000 ton om året.  
Elbusserne kører i Roskilde, København,  
Frederiksberg, Ballerup og Egedal Kommuner. 
Alle havnebusser i Københavns Havn vil fra 
foråret 2020 sejle på el. I 2020 er 12,5 procent 
af busserne i Movia fossilfri. El- og hybridbiler  
udgjorde i januar 2019 0,5 procent af alle  
personbiler i Danmark, viser tal fra  
Danmarks Statistik. 

CASE 
Integrerede, grønne deleløsninger  
som alternativ til biltrafik
Mobility as a Service (MaaS) integrerer  
rejseplanlægning, booking, betaling og  
billettering af forskellige former for transport- 
services til én mobilitetsservice som kan tilgås  
on-demand. Udført rigtigt og med udgangspunkt  
i kollektiv transport kan kombinationen af tog,  
bus, delecykel og samkørsel blive et attraktivt  
og miljøvenligt alternativ til biltrafik. Movia  
arbejder med landets øvrige trafikvirksomheder  
i regi af Rejsekortet og Rejseplanen for at udvikle  
én landsdækkende, digital mobilitetsløsning som  
en dansk MaaS-løsning på tværs af private og  
offentlige transportudbydere.

Forslag til mål for udvikling af grøn og bæredygtig 
busdrift
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Flextrafik køres i elbiler senest i 2030
Det er ikke kun på busområdet, at den bæredygtige  
omstilling er i gang. Også flextrafikken skal i de kommende 
år nedbringe miljøbelastningen og blive grønnere.

Flextrafik vinder frem og udgør mange steder et solidt  
og fremtidssikret supplement til den traditionelle  
buskørsel. Flextrafik koordinerer forskellige lovpligtige 
kørsler på tværs af kommuner og regioner, hvilket i sig 
selv er miljøvenligt, fremfor at hver enkelt borger blev  
kørt alene. Mere end 20 procent af alle de kilometer, som 
Movia tilbagelagde i 2018, blev kørt af en flextrafikbil, 
som samtidig tegnede sig for godt fem procent af  
CO2-udledningen i Movia.

De nye EU-regler for indkøb gælder også for  
flextrafikken. Ifølge direktivet skal 37,4 procent af alle 
personbiler indkøbt af offentlige myndigheder have en 
CO2-udledning på højst 50 gram CO2 per kilometer i 
perioden fra august 2021 til udgangen af 2025 og fra 
2026 må der ikke være nogen udledning. Det er Movias 
forventning, at trafikselskabernes indkøb af flextrafik vil 
være omfattet af de nye regler. Den præcise udmøntning 
er ikke fastlagt.

I 2020 tester Movia to elbiler for at undersøge rækkevid-
de, opladning og ventetid ved opladning, samt hvordan 
køretøjets egenskaber håndteres bedst i flextrafikkens 
planlægningssystem. 

Det er Movias overordnede forventning, at reguleringen 
og den teknologiske udvikling vil styrke markedet for 
elbiler, der er egnede til flextrafikken. Frem mod 2030 vil 
der komme flere typer af relevante elbiler på markedet, 
og batterierne vil samtidig blive bedre og billigere.  
Movia forventer, at den markedsdrevne udvikling vil 
forblive økonomisk neutral, men det vil være en stor 
opgave at sikre det høje serviceniveau og den lave pris 
i flextrafikken, når den skal omstilles til elbilernes mindre 

rækkevidde og mere tidskrævende opladning. Da  
Movia i flextrafikken forventer at udbyde kontrakter  
på op til fire år og for at holde fokus på den grønne  
omstilling foreslås et ambitiøst mål om, at alle  
flextrafik-køretøjer er eldrevne senest i 2030. 

Også i flextrafikken er Movias ambition at sikre et  
fortsat højt effektivitetsniveau og lave udgifter i den  
grønne omstilling.

Nye lokaltog kører på el
Kun DSB har flere togpassagerer end Lokaltog, som 
kører på kontrakt med Movia. Lokaltogs materiel kører i 
dag alene på diesel, og det er ikke samfundsøkonomisk 
rentabelt at elektrificere infrastrukturen på lokaltogsstræk-
ningerne. Derfor skal andre togmaterielløsninger i spil. 

De første togtyper, der står over for udskiftning, er Regio-
Sprinter, der alene betjener Nærumbanen, og IC2-toge-
ne, der betjener flere strækninger på Vestsjælland og 
Lolland. Der regnes normalt med, at tog har en levetid 
på 25 år, men på lokaltogstrækningerne har man sat 
levetider på materiellet på 30-35 år.

Hvis Movias lokaltog skal være emissionsfri i forbindel-
se med investering i nyt materiel, skal der igangsættes 
indkøb, når de ældste tog skal udskiftes.

Forsøg med partikelfiltre, katalysatorer og batteritog
Når der i de kommende år skal ske en udskiftning af en 
række togsæt, er der gode argumenter for at erstatte de 
eksisterende dieseltog med eltog på batterier eller brint.
 
Transportministeriet og de tre regioner Hovedstaden, 
Sjælland og Midtjylland har i november 2019 indgået  
en aftale om at afprøve batteritogsløsninger i Danmark 
med det formål at få praktiske erfaringer. Movia og  
Midttrafik har i samarbejde med Lokaltog A/S og  
Midtjyske Jernbaner A/S gennemført en markedsdialog 
med fire togproducenter i foråret 2020. 

Samtidig understøtter Region Hovedstadens og Region 
Sjællands undersøgelse fra 2020 lavet af Rambøll, at 
batteritog er det relevante, klimavenlige alternativ, når 
Lokaltogs dieseltog skal udskiftes.

Der arbejdes på at få en praktisk afprøvning af batteritog 
i Danmark, ligesom markedsdialogen og indhentning af 
informationer om europæiske erfaringer fortsættes.

I 2020 starter Lokaltog efter planen et forsøgsprojekt, 
som er finansieret af Region Hovedstaden, hvor et tog 
opgraderes med partikelfilter og katalysator. I forsøget 
skal det testes, om det er muligt at opgradere og derved 
reducere udledningen af NOx og partikler på Lokaltogs 
togsæt af typen Lint, så de kan blive grønnere i perioden 
frem til udskiftningen. Perspektivet er, at alle togsæt skal 
gøres så miljøvenlige som muligt, inden de udskiftes til el.
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21 procent af de kilometer, 
som Movia tilbagelagde i 2018, 

blev kørt af en flextrafikbil

INDSATSER
For at sikre en fortsat grøn og bæredygtig  
omstilling anbefaler vi, at kommuner, regioner 
og Movia i de kommende år fokuserer på  
følgende indsatser: 

4. Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er 
mindst halvdelen elbusser 
Det foreslås, at Movia holder fast i, at busdriften 
skal være fossilfri i 2030, og at vi skærper mål-
sætningen, så mindst halvdelen af driften sker 
med elbusser. Herudover fastholdes målsæt-
ningen for NOx, PM og støj fra Trafikplan2016. 
I 2030 (udgangsår 2008) skal udledningen 
være reduceret med henholdsvis 97 pct. (NOx), 
92 pct. (partikler), 25 pct. (udvendig støj) og 
15 pct. (indvendig støj). 
 
5. Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
Movia forslår, at flextrafikken omstilles til el 
frem mod 2030. Det vil kræve store ændringer i 
tilrettelæggelsen af flextrafikken. 

6. Vores nye tog er eldrevne 
Movia foreslår, at vi sætter et mål om, at  
nyindkøbte tog er eldrevne. 



Arbejdsmarkedet er mere fleksibelt end nogensinde før. 
Danmark har den højeste jobomsætning i Europa, og 
mere end 800.000 danskere skifter job om året. 

Vi skifter job og bolig, og arbejdspladser flytter ud.  
Derfor skal det være muligt at pendle fra bopæl til 
arbejdspladser mange forskellige steder, så hverdagen 
fortsat hænger sammen, når man får et nyt arbejde.  
Det er samtidig en forudsætning for, at virksomhederne 
kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft og afsætte 
deres produkter. Det spiller sammen med Greater 
Copenhagens vision for et sammenhængende arbejds-
marked og en sammenhængende vækstregion, hvor 
kollektiv transport er en central nøgle for at få visionen 
til at blive til virkelighed. 

Bus eller tog vælges ofte fra, hvis afgange og hyppig-
hed ikke lever op til medarbejdernes behov, selv om 
alternativet er at spilde tid i en bilkø. Og over tid vælges 
arbejdspladsen måske fra til fordel for en, der ligger  
tættere på. Pendlingen til og fra arbejdspladser og  
uddannelsesinstitutioner foregår i de tidsrum, hvor  
der er allerstørst pres på vejene og kapaciteten i  
transportsystemerne. Det giver lang transporttid  
og overfyldte tog og busser. 

Medarbejdernes transport til og fra arbejde står højt  
på virksomheders og brancheorganisationernes dags- 
orden. Hvis det ikke er tilstrækkeligt nemt at komme 
til og fra en arbejdsplads, flytter virksomhederne eller 
beslutter at slå sig ned et andet sted. 

Ved at trække på samme hammel i nye partnerskaber 
kan kommuner og Movia sammen med virksomheder 
sikre attraktive erhvervsmiljøer gennem forbedret  
kollektiv mobilitet til og fra arbejdspladsen. 

Movias væsentligste bidrag til effektiv pendlertrafik 
er sammen med kommuner og regioner at udvikle det 
stærke kollektive, strategiske net, så forbedringerne på 
baneområdet de kommende år kommer flest mulige 
virksomheder og medarbejdere til gavn.

Planlæg for god mobilitet allerede i 
den fysiske planlægning
Det er en integreret del af kommunernes fysiske  
planlægning at sikre god mobilitet til arbejdspladserne, 
så arbejdskraftintensive erhvervsområder udlægges tæt 
på god, kollektiv transport. Mange arbejdspladser ligger 
allerede tæt på bus eller tog, og stationsnærheds- 
princippet i hovedstadsområdet sikrer, at større  
kontorarbejdspladser lokaliseres tæt på en station.

Der er dog stadig huller i dækningen: Hver fjerde  
virksomhed ligger uden for gangafstand til et  
stoppested eller en station i det strategiske net. 
Vi ved, at flere tager bus og tog, når gangafstanden 
er overkommelig, og kollektiv transport og gode cykel- 
og gangstier har stor betydning for, hvor attraktivt et         
erhvervsområde er for andelen af medarbejdere, som 
ikke tager bilen til arbejde hver dag. 
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Pendlingen til og fra arbejdspladser 

FAKTA
Trængslen vokser, når flere beskæftigede 
pendler længere i bil hver for sig
På landsplan pendler danskerne ni procent 
længere nu end i 2008, og i Region Sjælland 
har borgerne med 28 kilometer i gennemsnit 
den længste pendlingsafstand af alle danskere.
I samme periode er flere kommet i job, ligesom 
der er investeret i flere biler. 

Beskæftigelse i 

Movias område

Gennemsnitlig 

pendlingafstand i 

Movias område

Familier med bil i 

Movias område

Kilde: Danmarks Statistik.

Udvikling i beskæftigede, pendlingsafstande og  
bilejerskab i Movias område fra 2013-2017
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Hvordan kommer medarbejderne på arbejde? Før og 
efter mobilitetindsats.

Før Efter

CASE
Indsats bryder tendensen, så færre nu tager 
bilen 
En målrettet mobilitetsindsats over to år har 
betydet, at der blandt 1.300 ansatte i KMD i 
Ballerup Kommune er færre, som tager bilen, 
end før virksomheden satte mobilitet på  
dagsordenen: 

På to år er andelen af daglige pendlings- 
ture med bil faldet fra 70 til 66 procent.  
I samme periode er andelen af ture med 
kollektiv transport og cykel øget, så de rene 
kollektive transportture nu udgør 20 procent 
mod 17 procent i 2017, lige som turene på 
cykel er steget fra syv til 12 procent. 

De ændrede transportvaner giver også 
et tydeligt grønt aftryk: I gennemsnit er  
medarbejdernes CO2-udledning pr. uge  
faldet med 10 procent fra 2017 til 2019. 

Figuren viser pendlernes fordeling efter de transportmidler på daglig 
basis, der har været anvendt på turen mellem hjem og arbejdsplads. 
Transportundersøgelsen er lavet blandt KMD’s medarbejdere i  
henholdsvis 2017 og 2019. 
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Movia vil derfor arbejde tættere sammen med  
kommunerne for at dele erfaringer om, hvordan  
mobiliteten kan styrkes i såvel nye som eksisterende  
erhvervsområder. Eksempelvis er Movia i tæt dialog 
med Erhvervsstyrelsen og relevante kommuner  
om forsøgsordningen om stationsnærhed for 
BRT-standsningssteder i Fingerplan 2019.

Værktøjer som inspirerer til 
mobilitetsindsatser 
Kommunerne efterspørger viden om, hvordan mobiliteten 
til virksomhederne kan øges. Movia har erfaringer fra 
samarbejde med en række virksomheder og kommuner 
og rådgiver derfor ud fra et mobilitetsperspektiv med 
afsæt i de bedste løsninger – både kollektiv transport, 
samkørsel, deleløsninger, cykler, gangafstande med 
mere. Det tværgående perspektiv er i høj grad efter-
spurgt, fordi mobilitet handler om mange forskellige 
løsninger tilpasset en lokal kontekst.
Movia tilbyder at samle og udvikle erfaringer i en fælles 
vidensbank i samarbejde med kommuner og regioner. 
Vidensbanken vil indeholde de mest værdifulde virke-
midler til at forbedre medarbejdernes mobilitet samt 
overblik over, hvilke tiltag der let kan igangsættes.  
Det, som er nemt at fuldføre, er første skridt i en  
kontinuerlig indsats for god og bæredygtig pendling 
til arbejdspladsen, for eksempel informations- 
kampagner og tiltag for cykling. 

Både kommuner og private virksomheder såvel som 
rådhuse, sygehuse og uddannelsesinstitutioner kan  
bidrage til at sikre god mobilitet til arbejdspladsen.  
Movias vidensbank vil indeholde råd og konkrete 
handlingsanvisninger målrettet henholdsvis kommuner 
og virksomheder og give anledning til et serviceeftersyn 
af mobiliteten.

Overblik over kommunernes 
mobilitetsservice
Når man leder efter ny bolig, slår både ejendomsmæglere 
og udlejere på, om boligen ligger tæt ved indkøbs- 
muligheder, skole eller gode bus- eller togforbindelser. 
Virksomheder har også brug for at vide, hvordan de  
er serviceret med kollektiv transport og mobilitet. 

Et overblik over den service, som kommunen stiller til 
rådighed, kan give virksomhederne og de store offentlige 
arbejdspladser et overblik over, hvor godt de er dækket 
af kollektiv transport, cykelstier og gode gangveje. 
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Ni ud af ti går til stoppestedet, 
når de skal med bussen

CASE
Superskift: Stoppested med cykelparkering 
gav flere buspassagerer
I Rudersdal gav 75 overdækkede cykelpar-
keringspladser ved et stoppested 19 procent 
flere passagerer. Ud af de 19 procent cyklede 
halvdelen ikke tidligere. Superskiftet betød 
samtidig, at folk var villige til at cykle 30 pro-
cent længere end tidligere. 

CASE
Attraktive alternativer, når vi skal  
gøre noget andet, end vi plejer 
I sommeren 2018 renoverede Banedanmark 
sporene på Kystbanen og Frederikssunds- 
banen. Her blev Movias busser og DSB’s  
togbusser koordineret, lige som borgerne 
fik inspiration til alternative rejseveje og  
samkørselsordninger. 
Desuden blev nogle af pendlerne tilbudt  
midlertidige kontorarbejdspladser, mens  
andre fik mulighed for at låne el-cykler. 

I samarbejde gav Movia og DSB borgerne  
god trafikinformation og anviste attraktive  
alternativer som for eksempel busser,  
samkørsel eller cykler. 
Samarbejde og alternative løsninger er  
særligt relevant i disse år, hvor mange  
anlægsarbejder og sporspærringer  
påvirker togdriften.



CASE
Eksempler på værktøjer som forbedrer 
mobiliteten til arbejdspladserne 

Gåturen til bussen gør  
medarbejderen sundere: 
Virksomheder og kommunerne kan i  
samarbejde anlægge gode, direkte gangveje 
til stoppesteder og stationer og øge andelen 
af medarbejdere og kunder, der benytter 
kollektiv transport. Nyere forskning viser, at  
en god gangvej kan øge oplandet til et 
stoppested og gøre det op til tre gange så 
stort som ellers.  For Movia og kommuner-
ne kan oplandet til stoppestederne øges, 
når der for eksempel klippes hul det rigtige 
sted i hækken, eller når stoppestedet bliver 
flyttet. Samtidig får virksomhederne sundere 
medarbejdere via den aktive mobilitet, som 
kollektiv transport, i kombination med gang 
eller cykling, er.

Superskift sikrer flere kombinationsrejser 
med cykel og bus: 
God cykelparkering – Superskift – ved  
stoppestederne giver de borgere, der i  
forvejen kombinerer cykel og bus, et løft i  
kvaliteten af deres rejse og har samtidig vist 
sig at tiltrække nye cyklister, som bruger cykel 
og bus i kombination. Kombinationsrejser er et 
vigtigt redskab i dialogen med virksomhederne, 
fordi det øger medarbejdernes muligheder for 
smidigt og hurtigt at komme til og fra arbejde.

Mobilitetsservice giver overblik over den 
lokale mobilitetsservices, som tilbydes 
virksomhederne i kommunen:
Movia støtter kommuner med information om 
mobilitetsmulighederne målrettet kommunale 
hjemmesider samt materiale til virksomhederne. 

Virksomhederne kan selv bestille  
skræddersyet kollektiv transport: 
Trafikselskabsloven giver fra 1. juli 2019 som 
noget nyt mulighed for, at virksomheder kan 
medfinansiere busdriften, så den passer til 
medarbejdernes og kundernes behov. 

Mobilitetsnetværk giver virksomheder  
og kommune en fælles platform for  
mobilitets- indsatser: 
Når virksomhederne arbejder i mobilitets- 
netværk kan de i fællesskab løse udfordrin-
gerne. Movia bistår kommunerne med  
erfaringer og oplæg om busplanlægning, 
mobilitet og information.

Pendlertjek vejer transportvalg 
på en guldvægt: 
Vælger du transport efter tid, økonomi, klima 
eller sundhed? Pendlertjek.dk er udviklet af 
Movia og brugt over 20.000 gange, særligt i 
dialog med virksomhederne om medarbejder-
nes transportmuligheder.

Illustration: Fra pendlertjek.dk



Movia vil hjælpe kommunerne med at skabe og  
formidle overblik over mobilitetsservicen, som kan  
være tilgængelig via kommunernes hjemmesider.  
Overblikket kan dels bruges i markedsføringen af  
kommunen som attraktiv i forhold til nye virksomheder 
og lokale arbejdspladser, dels overfor eksisterende  
virksomheder, hvoraf mange har grøn mobilitet som  
en del af deres bæredygtighedsstrategi. 

INDSATSER
For at sikre pendlingen til og fra arbejdsplad-
ser anbefaler vi, at kommuner, regioner og Mo-
via i de kommende år fokuserer på følgende 
indsatser: 

7. Vi planlægger for god mobilitet allerede i 
den fysiske planlægning 
God mobilitet styrker kommunernes mulighed 
for at fastholde og tiltrække arbejdspladser. 
Movia styrker samarbejdet og vidensdelingen 
af gode løsninger.

8. Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
I samarbejde med kommuner og virksomhe-
der udvikler Movia en vidensbank inddelt fra 
det, som er let at implementere til indsatser, 
som kræver strategisk og politisk forankring. 
Vidensbanken giver konkret inspiration til, 
hvordan mobiliteten kan styrkes.   

9. Vi giver virksomhederne overblik over 
mobilitetsservicen
Et online overblik på kommunernes hjemme-
sider over de kollektive transportmuligheder 
samt eksempelvis gangafstande og mulighed 
for cykel- og bilparkering giver overblik over 
kommunens mobilitetsservice. Overblikket kan 
dels bruges som branding af kommunen, dels 
som grundlag for indsatser for bedre mobilitet.
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Fototekst: Movia har på  
baggrund af features fra DOT  
og Rejseplanen udarbejdet  
et overblik over den aktuelle  
kollektive transport, som 
eventuelt kan være rygraden 
i visningen af de kommunale 
mobilitetsservices.  
Kan suppleres med overblik 
over cykel- og bilparkering, 
samkørselspladser, plustur-
stoppesteder med mere.   

I KMD har vi fokus på at arbejde 
systematisk og politisk med at 

begrænse miljøpåvirkningen og styrke 
sundheden, blandt andet gennem 

mobilitetsindsatser. Vi har et ansvar for 
løbende at sikre forbedringer og aktivt 

påvirke udviklingen

CSR-manager i KMD
om KMDs mobilitetsindsats





Uden for byerne falder indbyggertallet, men den 
enkeltes behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo 
længere fra en større by. Traditionel kollektiv transport 
har det svært i disse områder, for hverken økonomisk  
eller miljømæssigt er en stor bus med få passagerer  
altid en god løsning. Det udfordrer den traditionelle 
måde, kommuner og regioner tænker mobilitetsservice 
på, fordi løsningen ikke nødvendigvis er service med 
større enheder i fast frekvens og rute, men snarere  
mindre enheder, der kan give fleksibel service, når  
og hvor behovet opstår. 

Ambitionen er fortsat, at alle skal kunne komme til og  
fra de bus- og togforbindelser, som binder Sjælland 
sammen, fordi gode mobilitetsmuligheder er med til 
at holde hånden under livet i landsbyerne, hvor aktive 
borgere sikrer stærke lokalsamfund. 

Med den seneste ændring af planloven skal kommunerne 
udarbejde strategier for landsbyer og landområder.  
Målet er at fremme levedygtige og attraktive landsbyer.  
Mobilitetsløsninger  kan – i kombination med plan- 
lægningsperspektivet – blive en vigtig byggesten i  
strategierne for landsbyernes udvikling.

Særligt ældre og yngre borgere er afhængige af kollektiv 
transport, og derfor skal adgangen til det strategiske net 
og mellem de mindre byer sikres. Pendlerrejserne fylder 
meget i busser og tog uden for de større byer. Hver 
tredje er på vej til arbejde, mens 14 procent af rejserne 
foretages af unge til uddannelse. Samtidig er bilen det 
primære transportmiddel for mange. Den gode mobilitet 
skal sikres af et miks af gode løsninger, som tilsammen 
gør det muligt at leve sammenhængende hverdagsliv 
også uden en eller flere biler i hustanden.  

Gode løsninger udbredes 
Hver femte sjællænder bor i en landsby eller på landet. 
Uden for de større byer er der behov for løsninger,  
der supplerer busserne. På en hverdagsmorgen og 
-eftermiddag er busserne fyldt af børn på vej til og  
fra skole og borgere til og fra arbejde. Men uden for 
myldretiden er mobiliteten udfordret af spredt efter-
spørgsel. Kommuner, regioner og Movia har allerede 
flere gode løsninger på hylden, der sikrer mobiliteten 
mellem byerne og til og fra det strategiske net. Disse 
løsninger anbefaler Movia, at kommuner og regioner 
arbejder for at udbrede i de kommende år.

Udnyt den kommunale kørsel optimalt
Transportplanprojekter er samarbejder mellem kommunen 
og Movia, som giver overblik over kommunale transport-
opgaver og udpeger mulighederne for at effektivisere 
servicen gennem bedre koordinering og udnyttelse af 
det samlede transportsystem. I Halsnæs Kommune 
har et transportplanprojekt peget på et potentiale for at 
give alle borgere adgang til skolebusserne og har vist 
synergieffekter ved at tænke den kommunale transport 
i sammenhæng. I mange kommuner er der et potentiale 
for at løse transportopgaverne smartere ved at se på de 
kommunale transportopgaver på tværs af forvaltninger 
og løse opgaverne samlet. 

God, kollektiv transport alle steder
Kommunebus er en fleksibel løsning for kommunen,  
der giver mulighed for ændringer fra dag til dag, og  
som kan planlægges på tværs af – og i sammenhæng 
med – øvrige kørselsordninger. 
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Kollektiv mobilitet uden for de større byer 

FAKTA
Stort behov for mobilitet 
På Sjælland har hver anden familie i Region 
Hovedstaden ikke egen bil, mens det i 
Region Sjælland gælder for hver tredje familie.  
Særligt børn, unge og ældre har behov for 
supplerende mobilitetsservices.

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilrådighed i 2019, andel af familier med og uden bil
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Flextur har siden 2000 fungeret som et åbent, kollektivt 
transportprodukt. På Sjælland er flextur en service, som 
34 kommuner tilbyder. Flexturene støtter op om den 
almindelige kollektive transport og er et tilbud om at 
bringe og hente borgeren – for eksempel derhjemme, i 
svømmehallen, i biografen eller på rideskolen. 

Som en ny service tilbyder Movia nu, at kommunerne 
også kan tilbyde borgerne plustur. Plusturen bliver 
tilbudt på tidspunkter og steder, hvor der ellers ikke er 
kollektive transportmuligheder. En plustur starter ved 
havelågen og kører borgeren til et udvalgt stoppested 
eller nærmeste station, så det er nemt at komme videre 
med bus og tog – eller omvendt. Plustur søges frem i 
Rejseplanen i de kommuner, der tilbyder det.

Nye løsninger sikrer aktive, 
sammenhængende hverdagsliv 
De nuværende løsninger dækker ikke alle behov, og 
derfor skal der fortsat udvikles og afprøves nye løs-
ninger. Ligesom flex- og plustur blev testet og udviklet 
gennem forsøg, skal fremtidens løsninger afprøves, før 
de kan udbredes. Det kan også være løsninger, som 
ikke alene er kommunernes eller regionernes ansvar, 
men som i kombination kan sikre borgernes mobilitet.

Movia vil i de kommende år sammen med kommuner og 
regioner arbejde for løsninger, som udvikler og fremtids-
sikrer mobiliteten, så det fortsat er attraktivt at bo, leve 

og arbejde i alle dele af den sjællandske geografi.  
Det kræver et helhedssyn på mobiliteten samt løsninger, 
der supplerer og forlænger rækkevidden af den kollek-
tive transport og sikrer, at landsbyer og landområder er 
attraktive. 

Udbrede kendte løsninger
I 2019 har Movia sat flere udviklingstiltag i gang som 
fremmer kollektiv mobilitet uden for de større byer. Ind-
satserne er kommunalt forankrede og involverer blandt 
andet lokalråd og landsbylaug. 

Kommuner, regioner og Movia samarbejder for blandt 
andet at udbrede følgende kendte løsninger, som vi ved 
har effekt: 

• Superskift – god cykelparkering – ved stoppestederne, 
som øger oplandet til stoppestedet og antallet af  
passagerer 

• Plustur-stop, som øger tilgængeligheden til det  
kollektive transportnet

• Attraktive stoppesteder – Multiskift – som  
kombinerer transport med andre services, der  
giver værdi for lokalsamfundet og understøtter positiv 
landsbyudvikling, som for eksempel i Stevns Kommune, 
hvor PostNord i begyndelsen af 2020 har sat fem  
pakkebokse op ved stoppesteder og  
lokaltogsstationer. 

• Information om de lokale mobilitetsudbud, der øger 
den oplevede mobilitet, for eksempel i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner.
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Plustur: En forlængelse af bus og tog på hele Sjælland

Hver morgen kører mindst 2 millioner 
tomme bilsæder rundt på Sjælland 
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FAKTA 
Produkttypen skal matche 
mobilitetsudfordringen
Om det giver mest værdi at transportere  
borgerne med en bus eller nogle steder lade 
den erstatte af et tilbud om flex- eller plustur  
afhænger af den lokale kontekst. I områder 
med spredt geografisk og tidsmæssig efter-
spørgsel kan flex- eller plustur være alternative 
services, som sikrer mobiliteten. 

KOMMUNER MED FLEXTUR 
OG PLUSTUR
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FAKTA 
Effektiv og robust kollektiv transport
Movia arbejder med at samle tre indgange til 
arbejdet med kollektiv transport for at sikre en 
effektiv og robust kollektiv transport, som gør 
det muligt at bo og arbejde på hele Sjælland:
 
• Et stærkt strategisk net – robust og med  
god fremkommelighed.

• Mobilitetsløsninger – kobling til det strategiske 
net gennem fleksible løsninger og aktivering af 
lokale ressourcer.

• Transportplanprojekter – koordineret kommunal 
kørsel, som sikrer mest værdi for pengene.

CASE 
Movia udvikler førerløse løsninger
Movia har sammen med Metroselskabet og  
de to regioner iværksat test af førerløse busser 
på to af Region Sjællands sygehuse. På Køge 
Sygehus kørte Danmarks første førerløse bus 
i fast rutefart i drift indendørs over sommeren 
2018. Næste fase foregår på Slagelse  
Sygehus, som her vil være udendørs på  
offentlig vej.

Movias vision for førerløse køretøjer er, at  
de tilbyder fleksible og bæredygtige  
mobilitetstilbud i både bynære og landlige 
geografier:

• Førerløse busser som til- og fra-bringer i 
byen med fokus på first & last mile. 

• Førerløse busser på landet bringer kunder 
fra dør til dør lokalt, eller fra dør til videre  
transport med kollektiv transport.

• BRT løsninger med førerløse busser i byer 
og bynære geografier. 

• Førerløse busser i rutetrafik.

Udvikle nye løsninger
Erfaringer fra andre trafikselskaber både nationalt og 
internationalt kan desuden bruges til at vurdere, om  
løsninger som eksempelvis fleksible shuttlebusser kan 
løse mobilitetsudfordringerne. En shuttlebus kører i rute  
i myldretiden, men er uden for myldretiden uden fast  
køreplan og kan derfor fleksibelt svare på behov for 
kørsel fra udvalgte stoppesteder. 

Best practice-eksempler kan inspirere, men mange  
løsninger kan ikke bare kopieres, skaleres og udbredes. 
Den lokale kontekst og mulighed for forankring er  
afgørende, eksempelvis i forbindelse med udbredelsen 
af løsninger som lokale delebiler og landsbybusser,  
der har potentiale til at supplere de øvrige mobilitets- 
løsninger, men kun når den lokale efterspørgsel  
er tilstede. Løsningerne vil i stigende grad blive  
on-demand-baserede, som det allerede er udbredt med  
flex- og plustur. Udfordringen er, at kræver, at der er  
en bil med chauffør til rådighed.

Ud over at implementere førerløs teknologi i særlige 
busbaner forventes den førerløse teknologi først at slå 

igennem uden for de store byer i form af førerløse  
minibusser. Både fordi trafikken er mindre intensiv  
og kompleks og dermed mere egnet til førerløst drift,  
og fordi en førerløs bus kan holde i beredskab i lokal- 
området, til der er behov for den. 

Det vil gøre serviceopgaven billigere for kommunerne 
end rutebusser og flextur, ligesom tilbuddet bliver mere 
attraktivt, fordi det bliver mere tilgængeligt. 

Fremtidens bus uden for de større byer er behovsstyret i 
smart kombination mellem flere borgeres behov, ligesom 
det på sigt er muligt at kombinere transport af personer 

med transport af varer, og derved udnytte den  
eksisterende transport bedst muligt.  

Nye erfaringer deles
På samme måde er en række øvrige løsninger  
under udvikling. Samkørsel, der bringer de mange 
tomme bilsæder i spil, har potentiale til at løse mange 
mobilitetsudfordringer, men er i praksis svær at forankre 
og udbrede. Movia arbejder med kommuner for at  
finde løsninger målrettet unge, ældre og andre mål- 
grupper med udgangspunkt i deres konkrete mobili-
tetsudfordringer. Alle tiltag, som Movia er involveret i, 
evalueres, så viden om tiltagene og praktiske erfaring 
kan deles på tværs af alle kommuner og regioner. 

Mobilitet for unge til gymnasier og 
erhvervsskoler
God mobilitet har stor betydning for, at unge gennemfører 
en ungdomsuddannelse. Der bor godt 180.000 unge 
mellem 15 og 20 år i Movias område. 
Ungdomsuddannelserne, såsom gymnasier og erhvervs-
uddannelser, er over de seneste årtier blevet samlet i 
større campusser for at styrke fagligheden, og mange 
unge i landområder har fået længere transporttid mellem 
hjem og uddannelse. Danske Regioner pegede i 2015 på, 
at der er sammenhæng mellem afstanden til ungdoms- 
uddannelse, og hvor mange unge der starter på eller  
gennemfører en ungdomsuddannelse i et område:  
Jo længere til en ungdomsuddannelse, desto mere 
sandsynligt er det, at de unge enten ikke starter på eller 
ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, særligt for 
erhvervsuddannelserne. 

Fleksible rejsemuligheder er vigtige for unge.  
Muligheden for at deltage i sociale aktiviteter, såvel  
som muligheden for at benytte læsesale eller andre 
faciliteter på uddannelsesstederne giver unge et andet 
mobilitetsbehov, end muligheden for at komme med  
bus i myldretiden opfylder. 

Unges vej til uddannelse har derfor både betydning for, 
hvor mange unge der får en ungdomsuddannelse og for 
den demografiske udvikling uden for de større byer.



INDSATSER
For at sikre mobiliteten uden for de større byer 
anbefaler vi, at kommuner, regioner og Movia 
i de kommende år fokuserer på følgende 
indsatser: 

10. Vi optimerer kendte transportløsninger, 
som sikrer mobiliteten uden for de større 
byer
Uden for de større byer er der behov for  
løsninger, der supplerer busserne. Vi har 
allerede flere gode løsninger på hylden, der 
sikrer mobiliteten mellem byerne og til og fra 
det strategiske net.

11.  Vi udvikler og udbreder nye 
mobilitetsløsninger
I samarbejde med kommuner, regioner og  
borgere udvikler vi løsninger med lokal  
forankring, som kan udbredes og skaleres 
til inspiration og implementering i de øvrige 
kommuner. 

12.  Vi sørger for mobiliteten for unge til 
ungdomsuddannelser 
God mobilitet har stor betydning for at unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

CASE: 
Flere unge med erhvervsfaglig  
uddannelse bliver boende 
I 2017 fik 58 procent af de unge en  
studentereksamen, mens det i 1982 var 30 
procent. Samtidig er andelen af unge uden 
ungdomsuddannelse kun faldet svagt de 
seneste tyve år. En undersøgelse fra Kraks 
Fond Byforskning fra 2019 viser, at når unge 
vælger gymnasiet til, vælger de i stigende 
grad erhvervsuddannelserne fra. Samme 
undersøgelse viser, at unge, der tager en 
erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, i højere 
grad bliver boende i lokalområdet: Unge med 
erhvervsfaglig uddannelse har 25 procentpoint 
højere tilbøjelighed til at blive boende i forhold 
til de unge, der tager en gymnasial ungdoms-
uddannelse. 

Koordination, kommunikation og konkrete tiltag
Unge, der skal til og fra uddannelse, krydser ofte 
kommunegrænser. Ud over at holde fast i det stærke 
net af busser kan kommuner, uddannelsesinstitutioner 
og Movia samarbejde om at tilbyde god mobilitet, som 
sikrer unges vej til uddannelsesstederne. Det kan blandt 
andet ske ud fra, hvor godt de enkelte institutioner er 
dækket af kollektiv transport, og hvor de unge skal til 
og fra. På Stevns samarbejder kommunen eksempelvis 
med Køge Kommune og Campus Køge for at sikre, at 
unge starter på og fuldfører en ungdomsuddannelse. 
Mens kommunerne i tværgående indsatser kan tilpasse 
køreplaner og tilbyde særlige studiekørselsordninger, 
kan uddannelsesinstitutionerne tilbyde attraktive vente- 
og studieområder på skolerne og give god information 
om mobilitetsmulighederne.

I samarbejde kan kommuner, uddannelsesinstitutioner 
og Movia sikre:

• Koordineret busdrift, der gør det lettere for unge 
at komme frem til uddannelsen.
• Kommunikation gennem kanaler målrettet unge  
og deres forældre. Ved at bruge uddannelses- 
institutionernes egne kanaler bliver informationen  
om mobilitetsløsninger mere vedkommende for unge 
• Konkrete mobilitetstiltag på campus, som gør  
kollektiv mobilitet mere attraktiv for unge, såsom cykel-
parkering, gode ventesteder og informationsskærme. 

I Vordingborg og Guldborgsund afprøver kommunerne 
i samarbejde med Movia et nyt koncept – Studieflex – 
hvor studerende, som har langt fra bopæl til uddannel-
sesinstitution, bliver hentet om morgenen og kørt direkte 
til uddannelsesstedet – og kørt hjem igen om efter- 
middagen. Studieflex er et tilbud til unge, som har mere 
end halvanden time til skole. Ordningen er finansieret 
af kommunerne med tilskud fra den statslige pulje til 
forbedring af den kollektive trafik i yderområder. 

For kommunerne er det ikke gratis at tilbyde unge trans-
port til uddannelse. Men det er højt prioriteret over hele 
Sjælland at finde gode løsninger som en investering i 
fremtiden. 
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07 Godkendelse af indsatser vedr. win-back af passagerer 2023

Indstilling

Det indstilles, at:

 bestyrelsen godkender, at Movia i 2023 arbejder videre med win-back af passagerer i pendlertrafik og 
fritidstrafik gennem fokus på bæredygtighed, kultur- og fritidsoplevelser og konkrete værditilbud.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har bedt om et oplæg til, hvordan Movia vil arbejde på at få kunderne godt tilbage i den 
kollektive transport, gerne med fokus på mulige vækstområder. 

I denne sag gives et samlet overblik over Movias indsatser og planer herfor for at vinde kunderne tilbage i 
den kollektive transport i 2022 og i 2023. 

Samlet vurderes, at Movia med kampagner og tiltag kan positionere den kollektive transport endnu bedre i 
det samlede mobilitetsmarked. Det vurderes, at indsatsen med fordel kan foregå som et mix af en fælles 
indsats mellem Movia, Metroselskabet og DSB i regi af DOT samt indsatser i regi af Movia, hvor vi sammen 
med kommuner og regioner koncentrerer fokus omkring bæredygtighed, kultur- og fritidsoplevelser kombi-
neret med konkrete værditilbud til kunderne. 

Baggrund
Status er, jf. Estimat 2 (punkt 04 på dagsorden), at passagererne er godt på vej tilbage i den kollektive 
transport, og Movia forventer i slutningen af 2023 at nå det samme indtægtsniveau, der var gældende før 
corona-nedlukningerne - men ikke med helt det samme niveau af passagerer. Budgetteringen af et lidt 
lavere passagerniveau fremadrettet skyldes en forventning om en permanent øget brug af hjemmearbejde i 
virksomhederne. Når der ikke samtidig forventes et tilsvarende lidt lavere indtægtsniveau, skyldes det en 
forventning om en lidt højere indtægt pr. passager som følge af en ændret brug af rejsehjemmel og dermed 
et ændret produktmix med gennemsnitligt højere priser. 

Grundlaget for denne vurdering er også, at kommuner og regioner kan fastholde det serviceudbud, som 
Movia kan tilbyde borgere og virksomheder. Nogle kommuner i Movias område har i lyset af de stigende 
udgifter til kollektiv transport eller behov for generelt at have strammere kommunale budgetter valgt at be-
slutte et lavere serviceudbud fra sommeren 2023. Disse ændringer vil indgå i forbindelse med anden be-
handlingen af budgetforslaget for 2023 ved bestyrelsesmødet i december 2022.

Tryghedsskabende initiativer

DOT
Analyser i DOT har vist, at der på under og på bagkant af coronanedlukningerne skulle arbejdes med 
tryghedsskabende aktiviteter. Passagererne er i det store hele nu igen trygge ved at bruge offentlig trans-
port, og det vurderes, at de gode vaner med håndsprit og bruge albuen ved stop er blevet en del af passa-
gernes normale hverdag. 
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Movia
Alle Movias egne tryghedsaktiviteter i form af ekstra rengøring og kommunikation af gode vaner i busser, 
lokaltog og flextrafik er stoppet, men der er planer klar, hvis vi endnu en gang skal ud med tryghedsska-
bende aktiviteter i løbet af vinteren 2022/23.

Landsdækkende initiativer

En række landsdækkende initiativer er gennemført i samarbejde mellem Movia, Metroselskabet, DSB og de 
øvrige regionale trafikselskaber herunder lancering af Pendler20 i juni 2021 som evalueres i første halvår af 
2023. Pendler20 produktet har handlet om at skabe et værditilbud til kunder, der rejser fast i den kollektive 
transport men arbejder hjemme 2-3 dage om ugen. 

Hertil kommer det landsdækkende rejsepas, som er et sommerturistprodukt, hvor der kan rejses frit i den 
kollektive transport i hele landet i en uge til en favorabel pris. Folketinget har besluttet at give tilskud til dette 
produkt i perioden 2020-2023. I 2020 blev sommerrejsepassene udsolgt meget hurtigt. I 2021 har der været 
et salg på 51.749 rejsepas, svarende til 52 pct. af de udbudte rejsepas.

Pendlertrafik initiativer

Pendlertrafikken er traditionelt vigtig i den kollektive transport, og transport til og fra arbejde og til og fra 
skole/uddannelse er fortsat et fokusområde. 

DOT
Der samarbejdes i DOT om en ny erhvervsstrategi, som skal kortlægge samt etablere en fælles forståelse 
for det uudnyttede vækstpotentiale for erhvervssegmentet i DOTs område - både inden for erhvervspend-
ling (rejser til/fra arbejde) og erhvervsrejser (rejser i arbejdstiden). DOTs erhvervsstrategi forventes lanceret 
i 2023, og er pt. under udarbejdelse. Bestyrelsen vil blive orienteret herom ved et kommende bestyrelses-
møde. 

En ny DOT kampagne, ”Vi flytter os sammen”, som blev gennemført i uge 22-24 og igen i uge 37-40 i 2022, 
er kommet godt fra start. Kampagnen viser kollektiv transport i et positivt lys, hvor eksisterende passagerer 
inviterer bil- og cykelpendlere velkomne i bus, tog og metro med budskabet: ”Har spærret en plads til dig”. 
Kampagnen fortsætter og videreudvikles i 2023.

Movia
I Movias mobilitetsplan 2020 har Movia fået til opgave i samarbejde med kommuner og virksomheder at ud-
vikle en vidensbank, der skal give inspiration til, hvordan mobilite kan styrkes. Administrationen er i gang 
med arbejdet og har i oktober 2022 afholdt en velbesøgt mobilitetskonference for kommunale og regionale 
samarbejdspartnere med særligt fokus på pendlertrafik. På bestyrelsesmødet i december planlægges en 
orientering om, hvordan der på Movias hjemmeside skal opbygges en digital værktøjskasse, som store ar-
bejdspladser - virksomheder, kommuner, sygehuse og uddannelsesinstitutioner kan bruge for at under-
støtte bedre og mere bæredygtig mobilitet for medarbejderne – herunder selvfølgelig brug af kollektiv trans-
port.    

Movia og DOTs aktiviteter i 2023 er under udarbejdelse.
Fritidstrafik initiativer

DOT
DOTs aktiviteter på fritidstrafikken understøtter billettilbud på engangsture over hele DOTs område i forbin-
delse med turistattraktioner.

DOT har samarbejdet om planlægning og kommunikation, kampagne og billettilbud omkring bl.a. Tour de 
France og Kulturnatten. 

Movia
Movia har ligeledes knyttet an til kulturtilbud i forbindelse med samarbejde og kampagner under overskrif-
ten ”Oplevelser starter i bussen”. Kampagnerne viser kulturmuligheder lokalt i hele Movias område for, at 
borgerne kan lære både eksisterende og nye buslinjer (oprettet ifm. Nyt Bynet og Metrocityring) at kende 
via forslag til, hvad man kan opleve ved at rejse med den pågældende buslinje. Kultur kampagnesporet 
fortsætter i 2023 – også i samarbejde med Lokaltog A/S.
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Desuden arbejder Movia og Lokaltog løbende med større, lokale events fx Copenhell, Musik i Lejet og Vig 
Festival med særlige trafikale tilbud (ekstrakørsel) og med markedsføring sammen med festivalarrangø-
rerne.

Endelig understøtter Movias to-årige forsøg med cykelmedtagning i alle busser og lokaltog, hvor der er et 
forsøg i forsøget med gratis cykelmedtagning, også den kollektive transports del af fritids- og turistmarke-
det. Kampagneaktiviteter herom har i 2022 været lavet i et godt samarbejde med både Region Hovedsta-
den og Region Sjælland.  

Bæredygtighed

Movia i samarbejde med kommuner og regioner
I 2022-2024 indsætter Movia sammen med kommuner og regioner 220 nye elbusser på Sjælland. Oplys-
ning herom sker i tæt samarbejde med kommuner og regioner for at markere omstillingen til bæredygtig 
transport og at Movia er firstmover/best in class. I lyset af at det forventes, at kommunerne og regionerne 
har færre ressourcer at bruge til den type aktivitet, vil der blive behov for at Movia gennemfører bæredygtig-
hedsinformation, som på anden vis sikrer opmærksomhed omkring de store investeringer, der gøres i kom-
muner og regioner inden for grøn omstilling af kollektiv transport.  

Movia
Movias egne informationsaktiviteter vurderes med fordel at kunne blive skarpere i sit fokus på den del af 
den kollektive transport, som kommuner og regioner står bag. Her ser vi særligt et potentiale hos (bil)pend-
lere og skolebørn, hvor markedsføring af mærkbare værditilbud samt bæredygtig transportadfærd i et mar-
ked med stigende energipriser, inflation, og en udfordret privatøkonomi er oplagt. 

Der arbejdes derfor på en videreførelse i 2023 af de nuværende kampagner og informationsaktiviteter fra 
2022 – herunder Movias klimakampagne ”Tænk Grønt. Kør Gult.” Vi ønsker at skærpe bevidstheden hos 
både eksisterende og nye kunder/passagerer om, at de kan gøre en forskel ved at rejse sammen i kollektiv 
transport i stedet for hver for sig, herunder at der er både en miljømæssig og privatøkonomisk gevinst ved 
det. Målsætningen for 2023 er, at vi vil inspirere eksisterende og nye passagerer til at anvende digitale 
beregningsværktøjer, som Klimatjek, www.movia-klimatjek.dk til at tage personlig stilling til, hvordan deres 
nuværende rejsemønster ser ud i forhold til CO2 udledning i kombination med mulige privatøkonomiske 
besparelser ved et skifte til kollektiv transport. 

Dette hænger også sammen med et lokalt erhvervsfokus. Det vurderes, at mange virksomheder gerne vil 
brande sig selv som bæredygtige og derfor skal opfordres til at påvirke både deres kunders og med medar-
bejdernes transportvaner til og fra arbejde.

Økonomi: 

Ingen. Alle udgifter til kampagner og information afholdes inden for Movias og DOTs budgetter. 
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Punkt 09. Godkendelse af model for ansvarlige lån til Lokaltog A/S

Indstilling

Det indstilles, at

 bestyrelsen godkender at regionernes tilskud til Lokaltog A/S’ infrastrukturprojekter kan ydes som an-
svarlige lån

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Lokaltog A/S (se tekstboks næste side) får løbende anlægstilskud fra regionerne til at udføre de fornyelser 
af jernbaneinfrastrukturen, som besluttes gennemført i de to regioner. Anlægstilskud fra regionerne gives 
som tilskud fra regionerne til Movia, som herefter sender tilskuddet til Lokaltog A/S. Tilskuddene er skat-
tepligtige for Lokaltog A/S, men på grund af fremførte skattemæssige underskud har anlægstilskud historisk 
ikke udløst skattebetaling i Lokaltog A/S. 

Med de foreliggende og forventede beslutninger i de to regioner, skal Lokaltog A/S frem mod 2026 ekse-
kvere projekter med tilhørende investeringstilskud for omkring 1,6 mia. kr. Projekterne er: 

 Fornyelsesplan for Region Hovedstaden 2020-2026 
 Hillerød station for Region Hovedstaden 
 Favrholm station for Region Hovedstaden
 Østbanen for Region Sjælland

Lokaltog A/S skattemæssige underskud er langt fra stort nok til at absorbere de meget store anlægstilskud, 
som koncernen vil skulle modtage de kommende fem år. Hvis regionernes tilskud til disse projekter gives til 
Lokaltog A/S over en kort årrække startende i 2022, vil der opstå skattebetaling i Lokaltog A/S. I værste fald 
skal tilskuddet fra regionerne være 22 procent højere end udgifterne, for at dække skattebetalingerne.

Movias administration vurderer, at det er en opgave for Movia i samarbejde med Lokaltog A/S at sikre mest 
mulig værdi af de økonomiske rammer, som regionerne har til rådighed på lokalbaneområdet.

Lokaltog A/S og Movia har derfor i samarbejde med advokatfirmaet DLA Piper og Deloitte, som er revisor 
for både Lokaltog A/S og Movia, undersøgt modeller for tilførsel af tilskud fra regionerne via Movia til Lo-
kaltog A/S. Der er vurderet mulige modeller, der kan sikre fuld værdi af de regionale anlægsmidler og hvor 
Lokaltog A/S således ikke skal betale skat af tilskuddet.
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Det vurderes at den bedste model herfor er at Movia som ejer af Lokaltog A/S giver et ansvarligt lån i stedet 
for at Movia, som i dag yder det af regionerne betalte anlægstilskud som et direkte tilskud til Lokaltog A/S. 
Lokaltog A/S tilbagebetaler lånet til Movia i takt med, at der er skattemæssigt underskud i Lokaltog A/S. Det 
skattemæssige underskud i Lokaltog A/S opstår, når selskabet afskriver på de nye investeringer. Modellen 
betyder, at der ikke opstår skattebetaling i Lokaltog A/S. Movia yder skattepligtigt tilskud til Lokaltog A/S i 
takt med at der modtages afdrag på lånet fra Lokaltog A/S. Modellen er relativt nem at administrere, og vil 
ikke kræve yderligere rådgiverressourcer. Modellen med ansvarligt lån er derfor den nemmeste og billigste 
model for at undgå skattebetaling i Lokaltog A/S, og det indstilles derfor, at modellen anvendes for anlægs-
tilskud til Lokaltog A/S i de kommende år.

DLA Piper har vurderet, at modellen med ansvarlige lån til Lokaltog A/S selskabsretlig er mulig og at den 
ikke giver anledning til særlige ansvarsmæssige eksponeringer for Lokaltog A/S bestyrelse.

Deloitte har vurderet, at den regnskabsmæssige behandling af modellen er mulig og desuden, at udkast til 
låneaftale ikke indeholder atypiske betingelser, som giver anledning til at rejse tvivl om den skattemæssige 
kvalifikation som gæld eller giver anledning til at rejse tvivl om hvorvidt låneforholdet reelt er udtryk for et til-
skud. Dette er væsentligt for vurderingen af, at modellen ikke medfører skattebetaling i Lokaltog A/S.

Modellen indebærer ikke ændringer for de to regioner, der vil skulle yde tilskud til Movia, som de plejer. Til-
skuddets størrelse vil ikke blive påvirket af, at tilskuddet fra Movia til Lokaltog A/S ydes som ansvarligt lån. 
Modellen med ansvarlige lån har således ingen konsekvens for regionerne.

Låneaftalen mellem Lokaltog A/S og Movia skal underskrives af de tegningsberettigede. For Lokaltog A/S 
er det adm. direktør og to bestyrelsesmedlemmer. For Movia er det adm. direktør og formanden.

Økonomi:

Indstillingen har ingen konsekvens for Movias resultatopgørelse, idet anlægstilskud fra regionerne til Movia 
og Movias anlægstilskud til Lokaltog A/S bliver en nettopost på nul. 

På Movias balance vil ansvarlige lån til Lokaltog A/S blive optaget som aktiv. Som modpost optages under 
passiver en tilsvarende gældsforpligtelse overfor regionerne til at viderebetale regionernes anlægstilskud til 
Lokaltog A/S. I takt med at Lokaltog A/S afdrager på det ansvarlige lån til Movia, og Movia giver et tilsva-
rende anlægstilskud til Lokaltog A/S, nedskrives gældsforpligtelsen. Når alt ansvarligt lån er konverteret til 
anlægstilskud, vil ansvarligt lån til Lokaltog A/S og gældsforpligtelsen overfor regionerne være nedskrevet 
til nul kroner i Movias balance.

Indstillingen har ingen konsekvens for regionernes anlægstilskud til Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Lokaltog A/S koncernen består af en række selskaber. Lokaltog A/S er moderselskabet. Anlægs-
tilskud gives til to datterselskaber: Infrastrukturselskabet LJ A/S (tilskud fra Region Sjælland) og Ho-
vedstadens Lokalbaner A/S (tilskud fra Region Hovedstaden) – populært kaldet infrastrukturselska-
berne. Ansvarlige lån vil blive givet til moderselskabet Lokaltog A/S, som videreformidler likviditeten til 
infrastrukturselskaberne. I denne sag refereres blot til ”Lokaltog A/S” uden skelnen mellem de speci-
fikke selskaber.
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Kommunikation:

Offentliggøres på Movias hjemmeside. Regionerne orienterer særskilt om den ny ordning på administrativt 
niveau og formålet hermed.
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Punkt 10 Godkendelse af tiltrædelsesprotokollat fra ny revisor

Indstilling

Det indstilles, at

 bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollat af 3. november 2022 (Tiltrædelsespro-
tokollat om revisionens formål, omfang og udførelse samt ansvarsfordelingen)

Beslutning:

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 4. maj 2022 godkendte bestyrelsen, at administration indgik revisionsaftale med 
Deloitte efter gennemført mini SKI-udbud. Den nye revisionsaftale blev indgået den 1. juli 2022 og gælder 
for regnskabsårene 2022 – 2025. Da Deloitte er ny revisor, skal de fremlægge et tiltrædelsesprotokollat for 
bestyrelsen, der beskriver revisionens formål, omfang og udførelse samt ansvarsfordelingen. Protokollatet 
er vedlagt i bilag 09.1 skal underskrives af den samlede bestyrelse.

Revisionsprotokollat til Årsrapport 2021 af 25. februar 2022 indeholdt et lignede appendiks med revisionens 
formål og omfang samt ansvar for regnskabsaflæggelsen, da dansk revisorlovgivning og standarderne for 
offentlig revision kræver, at dette tilgår en ny bestyrelse. Det er administrationens vurdering, at der ikke er 
usædvanlige forhold i Deloittes tiltrædelsesprotokollat.

Økonomi:

Ingen

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen kommunikation.

Bilag:

10.1 Revisionsprotokollat af 3. november 2022 (Tiltrædelsesprotokollat om revisionens formål, omfang og 
udførelse samt ansvarsfordeling)

Dokumentnummer
1463129 

Bestyrelsen

Mødedato:
3. november 2022 

mailto:movia@moviatrafik.dk


Movia
Revisionsprotokollat af 3. november 2022 
(Tiltrædelsesprotokollat om revisionens formål, 
omfang og udførelse samt ansvarsfordelingen)

.

Bestyrelsesmøde 3. november 2022 / Punkt 10 / Bilag 1



1.1 Revisionens formål og omfang

Det er revisionens formål at styrke årsregnskabets troværdighed. Vi vil undersøge, om
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes
regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder.

Revisionen vil i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder blive planlagt og udført på
grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvægten lægges på de poster i
årsregnskabet, de dele af Movias regnskabs- og rapporteringssystemer samt øvrige forretningsgange,
hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette
uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsregnskabet.

Som grundlag for vores risikovurdering vil vi indhente informationer om bl.a. følgende forhold 
vedrørende Movia:

• Branche, relevant lovgivning og andre eksterne forhold

• Aktiviteter og anvendt regnskabspraksis

• Mål, strategier og tilhørende forretningsrisici

• Forretningsgange og Movias interne kontrolsystem.

Som led i vores revisionsplanlægning skal vi gennemgå virksomhedens overordnede interne 
kontrolsystem og specifikke kontroller, herunder kontroller i regnskabsprocessen, for at kunne 
foretage en målrettet risikovurdering.

Hvis vi ved vores risikovurdering når frem til, at eventuelle mangler eller svagheder i de generelle it-
kontroller vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i årsregnskabet, vil vi tillige gennemgå de af 
Movias generelle it-kontroller, der har betydning for regnskabsaflæggelsen.

Det er revisionens formål at
styrke årsregnskabets
troværdighed.

Vores revision vil blive planlagt
og udført på grundlag af en
systematisk risikovurdering, og
revisionen sigter ikke mod at
opdage eller rette uvæsentlige
fejl, som ikke medfører en
ændret helhedsvurdering af 
årsregnskabet.
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Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi 
ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og 
årsregnskabets rigtighed. I forbindelse hermed vil vi teste de interne kontroller, i det omfang vi 
finder det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet.

Revisionen omfatter også en vurdering og stillingtagen til informationerne i den anvendte 
regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn.

Væsentlige fejl i årsregnskabet kan skyldes både utilsigtede og tilsigtede handlinger eller undladelser. 
Muligheden for at hindre væsentlige fejl, herunder besvigelser og uregelmæssigheder, beror først og 
fremmest på, om der ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en 
betryggende intern kontrol.

Under revisionen vil vi med den fornødne professionelle skepsis have opmærksomheden henledt på 
forhold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder. Vi vil i forbindelse med 
planlægningen af revisionen indhente

• direktionens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge 
af besvigelser

• Direktionens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, den har indført for at imødegå
sådanne risici

• Direktionens kendskab til eventuelle konstaterede eller igangværende undersøgelser om
besvigelser.

Vi skal herudover spørge Movias bestyrelse om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og 
procedurer, direktionen har iværksat for at identificere og reagere på risikoen for besvigelser i Movia, 
og de interne kontroller, direktionen har implementeret for at forebygge disse risici.

Revisionen omfatter en
vurdering og stillingtagen til
den anvendte regnskabspraksis
og de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn.

Under revisionen vil vi med den 
fornødne professionelle skepsis
have opmærksomheden henledt
på forhold, der kan tyde på 
besvigelser og andre 
uregelmæssigheder.
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Fejl i årsregnskabet, der er en
følge af besvigelser og
uregelmæssigheder, vil ikke
nødvendigvis blive opdaget under 
revisionen, da fejl af denne
karakter sædvanligvis tilsløres
eller holdes skjult.

Vi skal derudover spørge bestyrelsen, om den har kendskab til konstaterede, formodede eller 
påståede besvigelser, der påvirker Movia.

Under udførelsen af revisionen skal vi foretage specifikke revisionshandlinger, der er rettet imod 
ledelsens mulighed for at tilsidesætte etablerede interne kontroller.

Herudover skal vi kontrollere, at årsregnskabet er afstemt til den underliggende bogføring, ligesom vi 
skal gennemgå væsentlige posteringer og reguleringer, der er foretaget som led i udarbejdelsen af 
årsregnskabet.

Fejl i årsregnskabet, der er en følge af besvigelser og uregelmæssigheder, vil ikke nødvendigvis blive 
opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Hvis vi 
konstaterer forhold, der giver formodning herom, vil vi efter nærmere aftale med Movias ledelse 
foretage yderligere undersøgelser for at få af- eller bekræftet formodningens rigtighed.

Vi har ifølge lovgivningen pligt til at underrette hvert medlem af ledelsen, hvis vi under revisionen bliver 
bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser, 
herunder hvidvaskning af penge i tilknytning til udførelsen af deres hverv for Movia. Denne underretning 
skal ske, hvis vi har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt 
er af grov karakter, ligesom underretningen indføres i revisionsprotokollatet. Har ledelsen ikke senest 14 
dage herefter dokumenteret, at der er taget de fornødne skridt til at standse forbrydelsen, er det vores 
pligt straks at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
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2.1 Revisionens udførelse

Vi vil udføre revisionen i årets løb og i forbindelse med årsafslutningen. Revisionen er ikke afsluttet, før 
ledelsen har taget endelig stilling til årsrapporten, og vi har forsynet årsregnskabet med revisionspå-
tegning.

Omfanget af vores arbejde fastlægges ud fra vores samlede vurdering af væsentlighed og risiko for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet.

Ved revisionen af årsregnskabet vil vi overbevise os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører Movia og 
at de er indregnet og målt forsvarligt. Vi vil endvidere overbevise os om, at de gældsforpligtelser og 
øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der påhviler Movia, er indregnet og målt 
forsvarligt.

Desuden vil vi påse, at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsregnskabet.

Hvis væsentlige regnskabsposter i årsregnskabet måles til dagsværdier, vil vi vurdere, om ledelsens 
forudsætninger for at opgøre dagsværdierne er rimelige, og om beregningen af dagsværdierne på 
grundlag af disse forudsætninger er korrekt.

Ved revisionen af regnskabet vil vi gennemgå det regnskabsmæssige grundlag for regnskabet og 
herunder sikre os, at regnskabet er baseret på reviderede regnskabsmæssige oplysninger.

Revisionen er ikke afsluttet, før 
ledelsen har taget endelig
stilling til årsrapporten, og vi
har forsynet årsregnskabet med 
revisionspåtegning.

Omfanget af vores arbejde 
fastlægges ud fra vores
samlede vurdering af 
væsentlighed og risiko for
væsentlig fejlinformation 
i årsregnskabet.
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Vi vil undersøge, om alle væsentlige begivenheder indtil datoen for revisionspåtegningen er korrekt 
medtaget i årsregnskabet.

Med baggrund i ledelsens vurdering aflægges årsregnskabet sædvanligvis med fortsat drift for øje. 
Ledelsens vurdering kræver stillingtagen til alle tilgængelige oplysninger om Movias udvikling, herunder 
især forventet likviditetsudvikling. Vi tager som led i revisionen stilling til ledelsens vurdering.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet vil vi i overensstemmelse med god revisionsskik bede den 
daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder. 
Dette kan omfatte oplysninger om relevansen og rimeligheden af forudsætninger for opgjorte 
dagsværdier, eventualforpligtelser i form af pantsætninger, garantistillelser, retssager og besvigelser, 
transaktioner med nærtstående parter, miljøforhold, begivenheder efter balancedagen samt 
regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.

Når vi som led i vores revision baserer denne på information udarbejdet af Movia, skal vi 
udføre revisionshandlinger for at fastslå, om den modtagne information er nøjagtig og 
fuldstændig.

Hvis vi under vores revision konstaterer fejl i årsregnskabet, skal vi meddele Movias ledelse disse, 
ligesom vi skal bede ledelsen om at korrigere de fundne fejl. Movias daglige ledelse skal udtale sig om, 
hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som er konstateret under revisionen, enkeltvis 
og sammenlagt vurderes at være uvæsentlige for årsregnskabet som helhed.

Vi vil foretage en helhedsvurdering af årsregnskabet, herunder om oplysningerne i noterne giver 
tilstrækkelig supplerende information til, at Movias økonomiske udvikling kan bedømmes på grundlag af 
årsregnskabet.

Som foreskrevet i lovgivningen vil vi undersøge, om lovgivningen om bogføring og opbevaring 
af regnskabsmateriale er overholdt. Vi vil derudover kontrollere overholdelsen af de pligter, som 
er pålagt bestyrelsen med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv.

Vi tager som led i revisionen 
stilling til ledelsens vurdering i 
forhold til, at årsregnskabet 
sædvanligvis aflægges med 
fortsat drift for øje.

Hvis vi under vores revision 
konstaterer fejl i årsregnskabet, 
skal vi meddele Movias ledelse 
disse.

Vi vil foretage en 
helhedsvurdering af 
årsregnskabet, herunder om 
oplysninger i noterne giver 
tilstrækkelig supplerende 
information til, at Movias 
økonomiske udvikling kan 
bedømmes på grundlag af 
årsregnskabet.
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3. Udtalelse om ledelsesberetningen

Vores revision omfatter ikke 
ledelsesberetningen. Vi
gennemlæser imidlertid
ledelsesberetningen for at påse, at
informationerne er i 
overensstemmelse med de 
informationer, som vi i øvrigt er
blevet bekendt med i forbindelse
med vores revision.

Vores revision omfatter ikke ledelsesberetningen. Lovgivningen kræver imidlertid, at vi gennemlæser 
ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejer, om ledelsesberetningen er væsentligt 
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden i forbindelse med vores revision eller på anden 
måde indeholder væsentlig fejlinformation. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om 
ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som ifølge årsregnskabsloven skal indgå i 
ledelsesberetningen.
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Som afslutning på revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Når der er 
tale om en revisionspåtegning uden modifikationer, er denne udtryk for,

• at årsregnskabet er aflagt og revideret i overensstemmelse med lovgivningens og
vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder

• at årsregnskabet giver et retvisende billede af Movias aktiver og passiver, likviditetsoversigt,
finansielle stilling og resultatet af Movias aktiviteter.

Revisionspåtegningen vil derudover indeholde vores udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

I forbindelse med revisionens afslutning vil vi afgive et revisionsprotokollat til årsrapporten, hvori vi i 
hovedtræk vil redegøre for væsentlige regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt udførte 
revisionsarbejder og konklusionerne herpå. Vi vil i dette revisionsprotokollat også informere bestyrelsen 
om eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som direktionen har vurderet som uvæsentlige for 
årsregnskabet som helhed. Hvis vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet har fået forelagt interne 
specifikationer, rapporter e.l., som efter vores opfattelse er nødvendige for ledelsens stillingtagen til 
årsregnskabet, vil vi gøre opmærksom herpå i protokollatet.

Herudover vil vi såfremt der er behov eller det ønskes af Movia afgive revisionsprotokollater, når vi 
har udført revisionsarbejder, der kan danne grundlag for selvstændige konklusioner, eller når vi i 
øvrigt anser det for påkrævet.

Hvis vi i forbindelse med revisionen konstaterer svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder i Movias 
regnskabs- og registreringssystemer, Movias interne kontroller eller i øvrige forretningsgange mv., vil 
dette blive meddelt Movias daglige ledelse med vores forslag til afhjælpning heraf. Er der tale om 
væsentlige mangler, eller finder vi det i øvrigt påkrævet, vil forholdet også blive indført i 
revisionsprotokollatet. Vi skal for en god ordens skyld bemærke, at revisionen af årsregnskabet ikke er 
tilrettelagt med henblik på at afdække samtlige svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder, der 
måtte forekomme i Movias regnskabs- og registreringssystemer mv.

Som afslutning på revisionen vil
vi forsyne årsregnskabet med
en revisionspåtegning.

Vil vil afgive et revisions-
protokollat til årsrapporten, hvori 
vi i hovedtræk vil redegøre for 
væsentlige regnskabs- og 
revisionsmæssige forhold og 
konklusioner herpå.

Er der tale om væsentlige 
mangler i Movias regnskabs- og 
registreringssystemer, Movias 
interne kontroller eller i øvrige 
forretningsgange mv., vil 
forholdet blive indført i 
revisionsprotokollatet.
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,

Bliver vi under revisionen bekendt med forhold, der giver begrundet formodning om, at medlemmer af 
ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, skal vi ifølge lovgivningen oplyse herom i 
revisionspåtegningen. Der skal altid gives oplysninger om overtrædelse af:

• Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen

• Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, ”Bekendtgørelse om kommuners budget og 
regnskabsvæsen, revision mv.

• Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af
regnskabsmateriale.

Hvis vi under revisionen konstaterer, at bestyrelsen ikke overholder sin forpligtelse til at oprette og føre 
bøger, fortegnelser, protokoller mv., er vi pålagt at udfærdige en særskilt erklæring, der vedlægges 
årsrapporten til fremlæggelse på den repræsentantskabsmødet, medmindre der på repræsentantskabs-
mødet skal ske godkendelse af årsrapporten, og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på 
årsregnskabet.

Vi er som revisorer underlagt tavshedspligt, og dette indebærer, at vi ikke må videregive fortrolige 
oplysninger, som vi får kendskab til i forbindelse med revisionen. Denne tavshedspligt omfatter dog ikke 
oplysninger, som kræves efter gældende lov, domstols- eller voldgiftsafgørelse eller af 
tilsynsmyndigheder, eller hvor det med rette anses for nødvendigt for at kunne beskytte egne lovlige 
interesser.
Revisors uafhængighed er en af de grundlæggende forudsætninger for en troværdig erklæring og derfor 
genstand for en detaljeret regulering. Vi har etableret en række procedurer i forbindelse med accept og 
styring af vores erklæringsopgaver, som skal sikre vores uafhængighed. I det tilfælde at vi overtræder 
uafhængighedsreglerne under vores opgaveløsning, er vi forpligtet til at drøfte konsekvenser heraf med 
Movias ledelse, herunder redegøre for årsagen til overtrædelsen og iværksatte tiltag, som skal hindre 
fremtidige overtrædelser. Resultatet af disse drøftelser vil fremgå af vores protokollat.

Medmindre anden aftale foreligger, kommunikerer vi elektronisk med Movia, når dette er 
hensigtsmæssigt. Kommunikation via internettet indebærer en risiko for, at fortrolig information læses af 
andre end dem, informationen er tiltænkt. Vi påtager os derfor intet ansvar for skader, der måtte opstå 
som følge af anvendelsen af kommunikation via internettet, ligesom vi ikke vil gøre tilsvarende ansvar 
gældende over for Movia.

Bliver vi bekendt med forhold,
der giver begrundet formodning
om, at medlemmer af ledelsen
kan ifalde erstatnings- eller
strafansvar, skal vi give
supplerende oplysninger herom
i revisionspåtegningen.

Vi er som revisorer underlagt 
tavshedspligt, og dette 
indebærer, at vi ikke må 
videregive fortrolige oplysninger, 
som vi får kendskab til i 
forbindelse med revisionen.

Medmindre anden aftale 
foreligger, kommunikerer vi 
elektronisk med Movia, når dette 
er hensigtsmæssigt.
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5.1 Ansvarsfordeling

Revisionen bygger ifølge lovgivningen på følgende fordeling af ansvar for årsrapporten mellem Movias 
ledelse og revisor:

Ledelsens ansvar
Det er direktionens ansvar, at Movias bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og 
at formueforvaltningen foregår på betryggende måde bl.a. ved at etablere et pålideligt internt 
kontrolsystem.

Det er bestyrelsens ansvar, at Movias bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en 
tilfredsstillende måde, og at det nødvendige grundlag for revision er til stede.

Det er bestyrelsens ansvar for, at det gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registrerings- og 
kontrolsystemer sikres, at tilsigtede og utilsigtede fejl så vidt muligt forebygges samt opdages og 
korrigeres. Ledelsen skal ifølge bogføringsloven udarbejde en efter Movias art og størrelse afpasset 
beskrivelse af disse forretningsgange og registreringssystemer.

Bestyrelse og direktion har endvidere ansvar for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport, der 
opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante 
regnskabsstandarder.
Det er også ledelsens ansvar at give revisor:

• adgang til al information, som ledelsen er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af
regnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold

• yderligere information, som revisor måtte anmode ledelsen om til revisionens formål

• ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som revisor fastslår, det er nødvendigt
at indhente revisionsbevis fra.

Bestyrelse og direktion har
ansvar for, at det gennem
hensigtsmæssige forretnings-
gange samt registrerings- og
kontrolsystemer sikres, at
tilsigtede og utilsigtede fejl så
vidt muligt forebygges samt
opdages og korrigeres.

Bestyrelse og direktion har 
ansvar for, at der hvert år 
udarbejdes en årsrapport.

Bestyrelsen skal underskrive 
fremlagte revisionsprotokollater 
som bekræftelse på, at hvert 
bestyrelsesmedlem har 
gennemlæst protokollatet.

© Deloitte 2022 10



Revisionen bygger ifølge lovgivningen på følgende fordeling af ansvar for årsrapporten mellem Movias 
ledelse og revisor:

Revisors ansvar
Det er revisors ansvar at kontrollere, at det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og 
vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder, og herunder at vurdere 
den anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen afgivne oplysninger og udøvede regnskabsmæssige 
skøn. Det er også vores ansvar at kontrollere, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl, og at 
informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ifølge revisorloven er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af 
erklæringer, der kræves ifølge lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug. 
Dette indebærer, at vi i forbindelse med erklæringsafgivelsen også skal varetage hensynet til andre 
regnskabsbrugere end Movias ejere (Kommuner og regioner).

Det er ikke vores opgave at udføre revision for at udøve kritik af Movias forretningsmæssige dispositioner.

Yder vi efter aftale med Movias ledelse rådgivning og assistance, har vi som rådgivere et selvstændigt ansvar 
herfor.

Som revisorer, er det vores
ansvar at kontrollere, at
årsregnskabet ikke indeholder
væsentlige fejl, og at 
informationerne i ledelses-
beretningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet.

Som revisorer er det ikke vores 
opgave at udføre revision for at 
udøve kritik af Movias 
forretningsmæssige 
dispositioner.

© Deloitte 2022 11
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5.3 Ansvarsfordeling, forvaltning og forvaltningsrevision

Revisionen bygger ifølge lovgivningen og standarderne for offentlig revision på følgende fordeling af 
ansvar for årsrapporten mellem Movias ledelse og revisor i forhold til den offentlige revision:

Ledelsens ansvar
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af virksomheden, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet.

Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og ved udøvelsen af aktiviteter, og at rapporteringen om 
mål og resultater er retvisende og dækkende.

Det er ledelsens ansvar at sikre, at der foreligger mål, strategier og handlingsplaner for institutionen. 
Inden for de overordnede målsætninger identificerer og definerer ledelsen resultatmål for alle 
virksomhedens væsentlige aktiviteter.

Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter 
virksomhedens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, 
økonomistyringen og regnskabsførelsen på en sådan måde, at virksomheden kan dokumentere, at 
midler er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at der sker en løbende overvågning og 
evaluering af økonomistyringen og de definerede resultatmål, samt at de tilsigtede resultater opnås. 

Bestyrelsen har ansvaret for, at 
foretagne dispositioner er 
foretaget under hensyntagen til 
skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at 
der etableres processer og 
retningslinjer, der understøtter 
en god forvaltning

© Deloitte 2022



Revisionen bygger ifølge lovgivningen på følgende fordeling af ansvar for årsrapporten mellem Movias 
ledelse og revisor:

Som revisorer har vi ansvaret for 
at gennemføre juridisk-kritisk og 
forvaltningsrevision i henhold til 
standarderne for offentlig 
revision.

Vi afgiver i tilknytning til 
revisionspåtegningen på 
årsregnskabet en udtalelse om  
udført juridisk-kritiske og 
forvaltningsrevision.

© Deloitte 2022

Revisors ansvar
Det vores ansvar at planlægge og gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af 
udvalgte plantemaer i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Vi afgiver en 
udtalelse om gennemført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i tilknytning til 
revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Det er vores ansvar at sikre, at der indenfor de relevante plantemaer er udvalgt emner til 
revision, således at alle relevante plantemaer er udvalgt til revision set over en 5-årig periode. 
Vores ansvar dækker de i året stikprøvevist udvalgte transaktioner.

Det er i forhold til den juridisk-kritiske revision vores ansvar med høj grad af sikkerhed at 
vurdere, om de undersøgte udvalgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er i forhold til forvaltningsrevisionen vores ansvar med høj grad af sikkerhed at vurdere, om 
de undersøgte udvalgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af virksomheden, der er omfattet 
af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Det er endvidere vores ansvar at redegøre for den udførte offentlige revision i 
revisionsprotokollatet.
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6. Revisors dokumentationsmateriale

Arbejdspapirer og anden 
dokumentation tilhører alene
Deloitte.

Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder både elektroniske og fysiske arbejdspapirer, der 
tilvejebringes som led i revisionen, tilhører alene Deloitte. Efter gældende praksis kan sådan 
dokumentation makuleres eller slettes efter 10 år, medmindre vi anser dokumentationen for fortsat at 
være af betydning for revisionen.

Findes det hensigtsmæssigt at udlevere materiale eller filer til Movia, sker dette, under forudsætning af 
at Movia alene anvender materialet til eget brug og ikke videregiver dette til tredjemand.

Vi påtager os intet ansvar for Movias eventuelle egen anvendelse af det udleverede materiale, 
medmindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance med bearbejdning af materialet og 
vores ansvar i forbindelse hermed.

© Deloitte 2022 14



7. Kvalitetssikring af den udførte revision

Ifølge revisorloven er vi underlagt regler om kvalitetskontrol, der udføres af Erhvervsstyrelsen. Dette 
medfører, at vores arbejdsdokumentation stikprøvevis kan blive udvalgt til kvalitetskontrol.

Kvalitetskontrollanterne fra Erhvervsstyrelsen er underlagt tavshedspligt.

Vi er underlagt regler om 
kvalitetskontrol, der udføres af
et Revisortilsyn, som er nedsat
af Erhvervsstyrelsen.

Vores arbejdsdokumentation 
kan stikprøvevis blive udvalgt 
til kvalitetskontrol.

© Deloitte 2022 15
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Hvis Movias årsrapport mv. ønskes offentliggjort i uddrag eller i en form, som afviger fra den, som vi har 
forsynet med revisionspåtegning, skal vi anbefale, at dette drøftes med os, idet loven indeholder særlige 
regler herom, som Movia skal være opmærksom på. 

Movia skal ved offentliggørelse af årsrapporten på Movias hjemmeside i et format, der er anderledes end 
det dokument vi har forsynet med revisionspåtegning altid drøfte dette med os inden offentliggørelse.

Movia er også forpligtet til at indhente vores forhåndsgodkendelse, før andre dokumenter, hvori 
vores firmanavn er indeholdt, offentliggøres eller udleveres til tredjemand.

8. Movias offentliggørelse af årsrapport mv.

Hvis Movias årsrapport ønskes 
offentliggjort i uddrag, skal vi 
anbefale, at dette drøftes med
os.

I tilfælde af at Movia på et 
tidspunkt måtte beslutte at 
offentliggøre dokumenter udover 
årsrapporten i det format som er 
revisionspåtegnet, er Movia er 
forpligtet til at indhente vores 
forhåndsgodkendelse.

© Deloitte 2022 16



9. Grundlag for revisionen

.

f

Som grundlag for revisionen foretager Movia gennemgang af drifts- og balancekonti for korrekt kontering 
og periodisering samt udarbejder afstemninger, specifikationer, opgørelser og analyser mv.

Movia udarbejder derudover årsrapporten i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

I tilknytning hertil udarbejder Movia dokumentation til brug for årsafslutningen, der indeholder råbalance 
og afstemninger mv. Disse skal være gennemgået og godkendt samt kvalitetssikret for 
regnskabsafslutningen, før dokumentationen stilles til Deloittes disposition. Vi vil forud for 
årsafslutningen sende en særskilt arbejdsplan med en oversigt over de afstemninger og analyser mv., 
som vi har brug for i forbindelse med revisionen.

Får vi ved planlægningen eller gennemførelsen af revisionen behov for yderligere analyser eller 
afstemninger, vil vi også bede Movias medarbejdere om at være behjælpelige med at udarbejde dette 
dokumentationsmateriale.

Vi vil i forbindelse med årsafslutningen i samråd med Movia aftale den tidsmæssige placering af 
vores revision.

Movia foretager gennemgang 
af drifts- og balancekonti for
korrekt kontering og
periodisering.

Movia udarbejder årsrapporten 
i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning.

Vi vil forud for årsafslutningen 
sende en særskilt arbejdsplan 
med en oversigt over de 
afstemninger og analyser mv., 
som vi har brug for i 
forbindelse med revisionen.

© Deloitte 2022 17



10. Rådgivnings- og assistanceopgaver

i

Hvis vi har aftalt med den daglige ledelse, at vi i forbindelse med årsafslutningen vil assistere 
virksomheden med rådgivnings- og assistanceopgaver, vil dette blive særskilt aftalt, inklusive 
ansvarsfordelingen, medmindre der er tale om en af følgende standardydelser, hvor Deloittes 
standardbetingelser gælder, medmindre andet er eksplicit aftalt:

• Erklæringer på projektregnskaber
• Andre lovkrævede erklæringer

Hvis der herudover træffes særlige aftaler om at udføre detaljeret kontrol, afgive særlige erklæringer e.l., 
vil dette blive omtalt i revisionsprotokollen.

Når vi udfører rådgivnings- og assistanceopgaver, vil vi vurdere, om vi opfylder uafhængigheds-
bestemmelserne i revisorloven.

Bekendtgørelse om kommunal og regional revision stiller særskilte krav til både revisors og 
revisionsfirmaets uafhængighed, når der afgives erklæringer. Inden vi accepterer andre opgaver, vil vi i 
hvert enkelt tilfælde vurdere, om den stillede opgave kan vække tvivl om vores uafhængighed. Andre 
opgaver end de ovenfor anførte aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde. Der er for sådanne opgaver krav 
om, at disse opgaver først må foretages efter forudgående godkendelse.

Hvis der træffes særlige
aftaler om at udføre detaljeret
kontrol, afgive særlige
erklæringer e.l., vil dette blive 
omtalt i revisionsprotokollen.

Vi vil vurdere, om vi opfylder 
uafhængighedsbestemmelserne 
i revisorloven.

© Deloitte 2022 18
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11 Orientering om opdatering af Movias beredskabspolitik, beredskabsplan og 
beredskabsprogram

Indstilling

Det indstilles, at

 bestyrelsen tager orienteringen om opdatering af Movias beredskabspolitik, beredskabsplan og bered-
skabsprogram til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Administrationen udarbejdede i 2017 en ny beredskabsstruktur for Movia, som bestyrelsen blev orienteret 
om 7. december 2017. Movias beredskabsstruktur består af:

 En beredskabspolitik, som beskriver de overordnede retningslinjer og sætter fælles mål og værdier 
for, hvordan beredskabsopgaver skal løses i Movia. 

 En beredskabsplan, som på detaljeret niveau beskriver, hvordan forskellige dele af Movias organi-
sation skal agere i tilfælde af en ekstraordinær hændelse, og som særligt har fokus på ledelse og 
krisekommunikation. Som led i beredskabsplanen er der udarbejdet detaljerede indsatsplaner for 
alle dele af Movias organisation.

 Et beredskabsprogram, som for en to-årig periode foreskriver, hvilke beredskabsopgaver, der skal 
gennemføres, f.eks. deltagelse i kriseøvelser, afdækning af uddannelsesbehov, arbejde med awa-
reness blandt medarbejderne etc. 

Plangrundlaget er bygget op efter Beredskabsstyrelsens planlægningskoncept ”Helhedsorienteret bered-
skabsplanlægning”, som også Politi, Beredskabsstyrelse, Sundhedsstyrelse med flere arbejder efter. Det 
indgår i beredskabsplanen, at bestyrelsen én gang årligt orienteres om arbejdet med Movias beredskabs-
struktur og eventuelle ændringer. Bestyrelsen har senest fået en sådan orientering 5. november 2020. 

Beredskabspolitik
Beredskabspolitikken 2022 er i det store og hele en videreførelse af den hidtidige beredskabspolitik tilpas-
set de organisationsmæssige forandringer, der er sket i mellemtiden. Beredskabspolitikken bygger fortsat 
på Beredskabsstyrelsens planlægningskoncept med fire grundlæggende principper (sektoransvar, lighed, 
handling og fleksibilitet), og de syv handleområder (ledelse, planlægning, forebyggelse, uddannelse, øvel-
ser, erfaringsopsamling og beredskabsplan). Det er særligt anført, at der skal etableres et beredskabssam-
arbejde og -koordinering med Lokaltog A/S. Den opdaterede beredskabspolitik er vedlagt som bilag.

Beredskabsplan
Movias beredskabsplan anvendes ved hændelser, som ikke kan håndteres ved hjælp af de eksisterende 
procedurer og ressourcer, og hvor der derfor er behov for at etablere en krisestyringsorganisation. 

Dokumentnummer
1447647 

Bestyrelsen

Mødedato:
3. november 2022
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Beredskabsplanens formål er at beskrive centrale forhold omkring aktivering af krisestyringsorganisationen, 
således at Movia rettidigt og effektivt kan løse de givne opgaver. Krisestyringen skal bidrage til, at Movia 
kan optimere anvendelsen af ressourcer bedst muligt og hurtigt vende tilbage til normal daglig drift. Bered-
skabsplanen er således handlingsanvisende i relation til krisestyringen.

Under den langvarige krisehåndtering af Covid-19 situationen i 2020-2022 viste Beredskabsplanens struk-
tur sig at være anvendelig, skønt alle elementer ikke blev fulgt slavisk. Det var også konklusionen af admi-
nistrationens evaluering af krisestyringen fra efteråret 2020, som indgik i orienteringen til bestyrelsen 5. 
november 2020. ”Det er samlet administrationens vurdering, at Movias beredskabspolitik og beredskabs-
plan har fungeret som et effektivt krisehåndteringsværktøj under COVID-19. Det er administrationens vur-
dering, at der for indeværende ikke er behov for at justere beredskabsplanen yderligere”. 

Strukturen i Beredskabsplanen er derfor bibeholdt i den opdaterede udgave, og der er kun foretaget enkelte 
indholdsmæssige opdateringer. Blandt disse skal nævnes, at beredskabsrelationen til Lokaltog A/S er skre-
vet ind, således at hvis en krise er begrænset til Lokaltog A/S egen drift, håndteres den af Lokaltog A/S 
med orientering til Movias administrerende direktør. Hvis krisen er tværgående, deltager Lokaltog A/S ad-
ministrerende direktør i Movias krisestab. 

Beredskabsprogram
Formålet med beredskabsprogrammet er at fastlægge prioriteringer og mål for Movias beredskabsarbejde, 
så Movias beredskabspolitik kan implementeres i organisationen på alle niveauer. Med udgangspunkt i be-
redskabspolitikkens syv fokusområder beskriver beredskabsprogrammet fremtidige (toårig cyklus) bered-
skabsmæssige aktiviteter i Movia.

 Ledelse: Godkende Movias beredskabspolitik, -plan og -program
 Planlægningsgrundlag: Årlig revision af områdernes indsatsplaner
 Forebyggelse: Fokuserer på de områder, hvor Movia rent faktisk kan forebygge
 Uddannelse: Områdecheferne vurderer løbende uddannelsesbehovet i relation til beredskabsarbejde,
 Øvelser: Aktiveringsøvelse og øvelse af procedurer for udvalgte områder
 Erfaringsopsamling baseres på evaluering af afholdte øvelser og eventuelle faktisk foregåede hændel-

ser
 Beredskabsplaner

Beredskabsplanen opdateres årligt.

Økonomi:

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag 

11.1 Beredskabspolitik 2022. 
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Movias beredskabspolitik 2022 

 

 

Indledning 

Movia har til opgave at varetage den kollektive 
trafik på vegne af de 45 kommuner og to regio-
ner i Østdanmark. Movia bistår disse kommu-
ner og regioner med at sikre, at den kollektive 
trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig 
del af den service, som kommunerne og regio-
nerne tilbyder borgerne. Movia har således 
ansvaret for at opretholde en samfundsvigtig 
funktion – både i hverdagen og når ekstraordi-
nære hændelser truer den fortsatte drift.  
 
Formålet med beredskabspolitikken er at sikre, 
at dette ansvar varetages bedst muligt i Movia. 
Det kræver blandt andet, at Movia som organi-
sation har en fælles forståelse for bered-
skabsmæssige prioriteter og arbejder i samme 
retning. Det kræver også ledelsesforankring på 
strategisk niveau. 
 
Beredskabspolitikken beskriver direktionens 
overordnede retningslinjer for, hvordan bered-
skabsopgaver skal løses i Movia. Derudover 
skal beredskabspolitikken skabe og forankre 
fælles værdier og mål for Movias samlede be-
redskab. Det skal bidrage til en robust, sikker 
og tryg ramme for Movias virke og håndtering af 
ekstraordinære hændelser. 
 
Direktionen ønsker, at Movias forretningsenhe-
der aktivt bidrager til at opfylde målene i be-
redskabspolitikken, og at chefer og medarbej-
dere har en fast ramme med kendte roller, an-
svarsområder og procedurer til håndtering af en 
hændelse, som ikke kan håndteres ved daglige 
procedurer og ressourcer. 
 
 



Movias beredskabspolitik 2022 

 

 

Beredskabspolitikken gælder for Movias stra-
tegiske ledelse, dvs. direktionen og Movias tre 
forretningsenheder bestående af: Trafik og Plan 
(TOP), Kommunikation og Kunder (KOK) og Res-
sourcer og Drift (ROD) samt områderne under 
forretningsenhederne. 
 
Med udgangspunkt i Movias arbejde for at sik-
re, at det samlede kollektive transporttilbud er 
så enkelt, effektivt, gennemskueligt og pålide-
ligt som muligt, skal Movia være forberedt på at 
kunne håndtere alle typer af kriser inden for 
eget område. Movia skal tilsvarende kunne 
bistå myndigheder i det omfang, det kræves og 
indgå i tværgående krisestyringsorganisationer, 
som f.eks. Kommandostade (KST), Politiet op-
retter KST som indsatsledelsens samlingssted 
ved en beredskabshændelse, Kommandostati-
on (KSN) og Lokal Beredskabsstab (LBS).  
  

Retsgrundlag  

Movia er omfattet af beredskabsloven § 28, stk. 
1, idet Movia er stiftet i henhold til lov om tra-
fikselskaber og er underlagt transportministe-
rens ressort. Som følge heraf overholder Movia 
alle lovkrav og løfter – hvor det er muligt og 
relevant – beredskabsplanlægning og krisesty-
ring til et højere niveau end lovens krav. 
 
Beredskabspolitikken er relatereret til følgende 
dokumenter:  

 

• Notat om Movias sektoransvar ved særlige 
ekstraordinære krisesituationer (bilag 1) 

• Lov om Trafikselskaber  

• Vedtægt for Trafikselskabet Movia 

 

Beredskabspolitikken skal ses i sammenhæng 
med Movias generelle beredskabsplan og kon-
kretiseres i Movias beredskabsprogram, der 
beskriver, hvordan politikkens mål udmøntes.  
 
Det er direktionens ansvar, at Movia løbende 
arbejder for at øge Movias generelle robusthed 
over for ekstraordinære hændelser samt at 
sikre, at der sker en vedligeholdelse og udvik-
ling af Movias krisestyringskapacitet på tværs 
af organisationen. 
 
I Beredskabsstyrelsens skabelon for en generel 
beredskabsplan udgør følgende fire principper 
grundlaget for en beredskabsplan i Movias ar-
bejde med beredskabsplanlægning:  
 
1. Sektoransvarsprincippet   

Den del af Movia, der har ansvaret for en 
opgave til daglig, bevarer ansvaret for opga-
ven under ekstraordinære hændelser. 
 

2. Lighedsprincippet 
De procedurer og ansvarsforhold, der an-
vendes i dagligdagen, anvendes i videst mu-
ligt omfang også i forbindelse med ekstra-
ordinære hændelser. 
 

3. Handlingsprincippet  
I en situation med uklare eller ufuldstændi-
ge informationer er det mere hensigtsmæs-
sigt at etablere et lidt for højt beredskab 
end et lidt for lavt beredskab. Samtidig skal 
der hurtigt kunne ændres på beredskabet i 
nedadgående retning for at undgå ressour-
cespild. 
 

4. Fleksibilitetsprincippet  
Planens forskellige elementer kan tilpasses 
og tages i anvendelse på baggrund af en 
vurdering af behovet. 

 

Rammer og principper for Movias 
beredskab 
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Beredskabsplanlægningen i Movia er inspireret 
af Beredskabsstyrelsens planlægningskoncept: 
helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
(HOB), hvilket anvendes i arbejdet med at ud-
vikle og styrke Movias krisestyringskapacitet. 
Som følge heraf, tager politikken afsæt i føl-
gende syv områder:  

 

Ledelse 

Ledelse er omdrejningspunktet i beredskabs-
planlægningen. Mens direktionen har det øver-
ste ansvar for beredskabsplanlægningen i Mo-
via, skal ledere på alle niveauer inddrages aktivt 
i beredskabsplanlægningen for at sikre en 
tværgående, strategisk forankring af, og hel-
hedsorienteret tilgang til, arbejdet. 
 
Formålet er, at Movias ledelse tager ansvar for 
og bidrager til at opbygge og udvikle Movias 
krisestyringskapacitet og evne til at håndtere 
ekstraordinære hændelser. 
 
I forlængelse heraf ønskes det, at ledere på alle 
niveauer i Movia tager ansvar for beredskabs-
planlægningen inden for egne forretningsenhe-
der, stabsfunktioner og områder, samt støtter 
og koordinerer med andre dele af Movia og eks-
terne samarbejdspartnere i relevant omfang. 
Principperne for aktiv involvering af ledelsen i 
beredskabsplanlægningen adskiller sig ikke fra 
øvrige ansvarsområder. Det er også i denne 
sammenhæng ledelsen, der skal fastsætte 
målsætninger, foretage overordnede priorite-
ringer, uddelegere opgaver, tildele ressourcer 
og følge op på fremdriften i planlægningen. 
 

Planlægningsgrundlag 

Beredskabsplanlægningen i Movia skal baseres 
på kvalificeret viden og erfaring, og udviklingen 
i Movias samlede beredskab skal løbende ju-
steres i forhold til trusselsbilledet og Movias 
kritiske funktioner (herunder bus, tog og flex-
trafik).  
 

Det er derfor vigtigt, at Movias forretningsen-
heder og stabsfunktion udvælger de funktioner, 
der udgør vitale dele i opretholdelsen af Movias 
robusthed, tryghed og sikkerhed for passage-
rerne og Movia som helhed. Det er samtidig 
vigtigt, at forretningsenhederne og stabsfunkti-
onen løbende analyserer risici og sårbarheder i 
forhold til egne funktioner.  
 
Movias bestyrelse, repræsentantskab og rele-
vante samarbejdspartnere skal orienteres om 
Movias beredskabsplanlægning, så der i videst 
muligt omfang skabes grobund for koordination 
og sammenhæng, hvor det skønnes relevant.  
 
Movias direktion varetager ansvaret for at ud-
arbejde et beredskabsprogram, som sikrer im-
plementeringen af Movias beredskabspolitik, 
en generel beredskabsplan, samt styrkelse og 
udvikling af den generelle beredskabsopmærk-
somhed i Movia på alle niveauer i organisatio-
nen.  
 
Movia skal gennem et handlingsorienteret 
plansæt kunne iværksætte en overordnet effek-
tiv krisestyring og indsatser på alle niveauer. I 
den forbindelse er det forretningsenhedernes 
og stabsfunktionens opgave at udvælge de 
funktioner, som i særlig grad bidrager til at op-
retholde Movias robusthed, så Movia kan: 
 

• tage krisestyring inden for eget ansvars- og 
ressortområde (jf. gældende praksis) 

• bistå andre ved ekstraordinære hændelser 
(f.eks. kommuner, regioner, politiet)  

• indgå i tværgående krisestyringsfora (f.eks. 
KSN, KST, LBS) 

Målet med beredskabsplanlægningen i Movia 
er således, at Movias samlede beredskab prio-
riteres i forhold til viden om funktioner, som har 
væsentlig samfundsmæssig betydning (bus, tog 
og flextrafik), og som Movia har overordnet 
politisk, lovgivningsmæssigt eller administrativt 
ansvar for.  
 



Movias beredskabspolitik 2022 

 

 

Forebyggelse 

Som Danmarks største trafikselskab er det 
centralt for Movia at sikre, at den kollektive 
transport fremstår som en attraktiv og miljø-
venlig del af den service, som kommuner og 
regioner tilbyder. Derfor er det også centralt, at 
Movia arbejder for at mindske konsekvenserne 
af en hændelse (varslet eller uvarslet) for de 
passagerer, som benytter sig af Movias ser-
vices (bus, tog og flextrafik). Tilsvarende gør sig 
gældende for trafikselskabet Movia som hel-
hed. I forlængelse heraf finder Movia det også 
relevant at arbejde fokuseret med forebyggelse 
på alle niveauer i organisationen. 
 
Målet med forebyggelsen i Movia er, at organi-
sationen arbejder for at reducere sandsynlig-
heden for, at ekstraordinære hændelser ind-
træffer og rammer vitale dele af Movia. I for-
længelse heraf skal Movia løbende vurdere 
sårbarheder i organisationen samt integrere 
relevante mitigerende tiltag i den øvrige plan-
lægning. Det endelige mål med forebyggelses-
indsatsen er således, at Movia enten helt for-
hindrer, at ekstraordinære hændelser indtræf-
fer, reducerer sandsynligheden for, at de op-
står, eller bringer de potentielle konsekvenser 
ned på et acceptabelt niveau. Forebyggelse er 
derfor en fast del af planlægningen i Movia, og 
skal bestå af både fysiske foranstaltninger og 
adfærdspåvirkende tiltag. Herved forstås f.eks. 
adgangskontrol til hovedkontor, procedurer for 
bombetrusler, gå-hjem-møder, m.v.  
 
De enkelte busoperatører, herunder flextrafiko-
peratører, er særskilt ansvarlige for at arbejde 
med forebyggelse af varslede og uvarslede 
hændelser inden for egen drift og ressortområ-
de. 
 
Der skal etableres et særskilt beredskabssam-
arbejde og koordinering med Lokaltog. 

Uddannelse  

Movia skal sikre, at Movias beredskabsplan-
lægning- og indsats er effektiv, og at der kan 

handles kompetent, uanset hvilken type hæn-
delse, der er tale om. I den forbindelse har Mo-
vias direktion ansvar for at sikre, at administre-
rende direktør, øvrige direktion, områdechefer 
og medarbejdere har de tilstrækkelige og rele-
vante kompetencer til effektivt at kunne vare-
tage deres opgaver i tilfælde af en ekstraordi-
nær hændelse, ligesom det er et ledelsesansvar 
at sikre, at disse bliver opdateret og vedlige-
holdt. 
 
 
 
Derfor ønsker direktionen, at alle forretnings-
enheder udpeger de ledere og medarbejdere, 
der skal tilbydes uddannelse i beredskabsar-
bejde og krisestyring, f.eks.: beredskabsfagligt 
seminar, ”gå-hjem”-møde eller kursusaktivitet 
ved f.eks. Beredskabsstyrelsen.  
 

Øvelser 

Øvelser udgør en central del af Movias bered-
skabsarbejde og bidrager til at gøre Movias 
ledelse og medarbejdere fortrolige med at 
håndtere en ekstraordinær hændelse. Øvelser 
bidrager samtidig til at teste det eksisterende 
beredskab, procedurer og systemer, så disse 
løbende kan opdateres og justeres.  
 
Movia skal årligt planlægge og afholde en øvel-
se som tester og afprøver Movias generelle 
beredskabsplan eller dele af den. Øvelsen skal 
som minimum afprøve samarbejde og tværgå-
ende koordination i Movia. Planlægningen af 
øvelserne i Movia er forankret i direktionen.  
 
Over en periode på to år, skal alle forretnings-
enheder have øvet og afprøvet eksisterende 
beredskabsplaner (indsatsplaner) på det opera-
tive og taktiske niveau. 
 

Erfaringsopsamling 

For at Movia kan udvikle og justere det eksiste-
rende beredskab, er det vigtigt, at der løbende 
foretages en evaluering af beredskabsplanlæg-
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ningens kerneopgaver. Movia skal bruge egne 
og andres erfaringer fra øvelser og virkelige 
hændelser som grundlag for at styrke og udvik-
le det samlede beredskab. Det er i den forbin-
delse afgørende, at alle forretningsenheder i 
Movia bidrager til at evaluere alle større hæn-
delser og alle afholdte øvelser.  
 
Det er direktionens ansvar at sikre, at evalue-
ringen foretages. Ved større ekstraordinære 
hændelser (varslet eller uvarslet), er det direk-
tionen, der har ansvaret for at udvikle et kon-
cept, som kan danne rammen for evalueringen. 
Direktionen ønsker samtidig, at de relevante 
områder i Movias forretningsenheder bidrager 
til at uddrage læring fra relevante større hæn-
delser og øvelser, og at områderne prioriterer, 
gennemfører og følger op på relevante lærings-
punkter, forslag og anbefalinger. Målet med 
erfaringsopsamlingen i Movia er således at 
afdække, hvad der fungerer godt, og derfor skal 
fastholdes og eventuelt udbredes, samt hvad 
der fungerer mindre godt, og derfor bør ændres. 
 

Beredskabsplaner 

Det er direktionens ønske, at Movia har en ge-
nerel beredskabsplan som er:  

• handlingsorienteret,  
• overskuelig,  
• tilgængelig,  
• ajourført og  
• realistisk  
 
Beredskabsplanen skal tillige omfatte en be-
skrivelse af krisestyringsorganisationen, og 
hvilke nøglefunktioner og enheder (direktion, 
forretningsenheder, og områder), som anses for 
at være relevante i Movias krisestyringsarbejde.  

Planen skal i relevant omfang suppleres med 
indsatsplaner, instrukser, procedurer og action 
card, som retter sig mod forretningsenhedernes 
håndtering af en ekstraordinær hændelse. Del-
planerne skal i struktur og opbygning tage af-

sæt i strukturen i Movias generelle bered-
skabsplan.  
 
Formålet med Movias generelle beredskabs-
plan er at give Movias ledelse et praktisk red-
skab, som kan anvendes, når ekstraordinære 
hændelser skal håndteres. Planen skal beskri-
ve, hvordan den overordnede krisestyring skal 
foregå, og hvordan det afhjælpende beredskab 
skal iværksættes, når de almindelige ressour-
cer og rutiner ikke længere slår til.  
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Direktionen 

Direktionen har det overordnede ansvar for 
beredskabsplanlægningen og for at planlæg-
ningen bliver gennemført i de enkelte forret-
ningsenheder.  
 

Forretningsenhederne  

De enkelte forretningsenheder er ansvarlige for 
at forberede indstillinger om tiltag til beslutning 
i direktionen. 
 
Direktionen rådgiver og koordinerer det interne 
samarbejde mellem forretningsenhederne i 
forbindelse med arbejdet med beredskabsplan-
lægning og krisestyring i Movia. 
 

Områdechefer 

Områdecheferne har ansvaret for at bidrage 
med den faglige viden og støtte til Movias be-
redskabsplanlægning og til Movias krisestab i 
tilfælde af aktivering. Områdecheferne skal 

sikre, at alle områder inden for eget felt bliver 
afdækket og sikre relevant koordination internt 
i Movia og med eksterne samarbejdspartnere. 

 

Den enkelte medarbejder 

Direktionen forventer, at den enkelte medar-
bejder i det daglige arbejde formidler erkendte 
risici, sårbarheder og eventuelle modforan-
staltninger videre til nærmeste chef. Direktio-
nen forventer derudover, at medarbejderne i 
relevant omfang bidrager til håndteringen af en 
ekstraordinær hændelse. Medarbejderne bør 
derfor kende den indsatsplan, som de skal 
handle ud fra, og i relevant omfang deltage i 
uddannelse og øvelser. 
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12. Punkt Miljø- og klimastatus, efterår 2022

Indstilling

Det indstilles, 

 at bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og miljøindsats til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse orienteres hvert halve år om Movias klima- og miljøindsats. Denne sag beskriver den ak-
tuelle status for Movias miljø- og klimaarbejde.

I dette notat orienteres kort om: 

1. Status for grøn omstilling efter udbud A21
2. Mulighed for omstilling fra HVO-biodiesel til alm. Diesel
3. Forsyningssukkerhed
4. Dansk Person Transports anbefalinger til grønne busser
5. Trafikstyrelsens pulje til grønne busser og grøn flextrafik
6. Støjkortlægning af lokalbaner
7. Ændret indhold af projekt vedr. forsøg med SCRT i lokaltog
8. Miljøsyn (lukket punkt)

1. Status for grøn omstilling efter udbud A21

Når de buslinjer, som er omfattet af seneste udbud A21 (udbud af almindelige rutebusser), idriftsættes, for-
ventes der samlet at være 552 elbusser i drift på Movias linjer, jf. figur 1.

Dokumentnummer
1440806 

Bestyrelsen

Mødedato:
3. november 2022
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Note: Det endelige antal elbusser i A21 fastlægges senere

I marts 2024, når kontraktenhed i A21 idriftsættes, vil 40 pct. af de busser, som betjener driften i Movias A-
kontrakter, være betjent med emissionsfri busser. 

Med de beslutninger, som kommuner og regioner har taget i forbindelse med Movias udbud af bustrafik, vil 
fossilfri og emissionsfri busser udgøre 54 pct. af alle busser i 2024, jf. figur 2.

2. Mulighed for omstilling fra HVO-biodiesel til alm. diesel

Movia har i A17-, A18 og A19-kontrakterne en række buslinjer, hvor operatøren skal anvende HVO-biodie-
sel. I perioden januar 2021 til oktober 2022 er omkostninger for disse kontrakter, steget med 27 pct. I 
samme periode er omkostningsindekset for hhv. el og diesel steget med 18 pct., jf. figur 3.

Figur 1. Udvikling i antallet af emissionsfri busser ultimo år i forhold til Mobilitetsplanens mål

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

77
160

339

472
552

0
100
200
300
400
500
600

2020
Gennemførte 

udbud

2021 2022 2023 2024

Sigtelinje mod Mobilitetsplanens mål

Bu
ss

er

mailto:movia@moviatrafik.dk


Side 3 / 5

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

Kilde: Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks for hhv. el, diesel og HVO.

Movia har mulighed for at omstille anvendelsen af brændstoffer i en del af disse kontrakter, således at det 
kan besluttes at der midlertidigt ikke anvendes HVO-biodiesel, men i stedet almindelig diesel. Administratio-
nen har orienteret de berørte kommuner om den mulige besparelse, ved at omstille fra HVO-biodiesel til al-
mindelig diesel og om den klimamæssige effekt heraf. Besparelsen er samlet beregnet til 21-26,2 mio.kr. 
for 2023. Omstilling af alle linjer fra HVO til almindelig diesel vil medføre en øget CO2-udledning på 6.200 
tons. Hvis kommunerne beslutter at omstille til almindelig diesel i forbindelse med trafikbestillingen ultimo 
oktober 2022, kan omstillingen finde sted fra 1. januar 2023, og den opnåede besparelse indregnes i Bud-
get 2023, 2. behandling.

3. Forsyningssikkerhed 

Administrationen har i lyset af energisituationen Dansk Person Transport (DPT) været i dialog med DPT 
(busoperatørernes organisation) om konsekvenserne af mulige afbrydelser af energiforsyningen etc. i den 
kommende vinter. En eventuel konsekvens af en forsyningskrise kunne være et ønske om midlertidige re-
duktioner af busdriften. Administrationen finder, at det vil være hensigtsmæssigt sammen med busoperatø-
rerne at sikre en fælles forståelse af de kontrakt- og afregningsmæssige rammer for mulige midlertidige re-
duktioner af denne karakter. Udgangspunktet for drøftelsen vil være de erfaringer Movia og DPT fik i forbin-
delse med de samarbejdsrammer, der blev fastlagt for midlertidige reduktioner af busdriften under Corona-
pandemien.

Et særligt fokuspunkt er linje 5C i København, Herlev og Tårnby: Linje 5C er Movias eneste gasbuslinje og 
5C er med 17,5 mio. årlige passager den største buslinje Movia har. Linje 5C drives af gas, hvor operatø-
ren efter kontrakten tilkøber biogascertifikater. I tilfælde af en forsyningskrise hen over vinteren/foråret kan 
operatøren blive ramt. Operatøren er kategoriseret som en ikke-beskyttet gaskunde, idet virksomhedens 
samlede gasforbrug overskrider den tærskelværdi, som Energistyrelsen har sat. På kort sigt er Energistyrel-
sen ikke bekymret for gasforsyningen. Administrationen er i dialog med operatøren om en beredskabsplan, 
hvis der alligevel kommer en forsyningskrise for gas. De tre berørte kommuner bliver inddraget i denne pro-
ces.

Figur 3. Udvikling i omkostningsindeks siden januar 2021

118%

118%

127%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

jan
-21

feb
-21

mar-
21

ap
r-2

1

maj-
21

jun
-21

jul
-21

au
g-2

1

se
p-2

1
ok

t-2
1

no
v-2

1

de
c-2

1
jan

-22
feb

-22

mar-
22

ap
r-2

2

maj-
22

jun
-22

jul
-22

au
g-2

2

se
p-2

2
ok

t-2
2

Diesel-omk.indeks El-omk.indeks HVO-omk.indeks

mailto:movia@moviatrafik.dk


Side 4 / 5

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

4. Dansk Person Transports anbefalinger til udbud af grønne busser

Dansk Person Transport (DPT) har i august 2022 offentliggjort en række anbefalinger til udbud af klimaven-
lig bustrafik. Movias udbudsmodel tager generelt højde for de af DPT identificerede risici og DPT’s ønsker 
til udbuds- og kontraktbetingelser. 

Der er dog især to punkter, hvor Movias udbuds- og kontraktmodel adskiller sig fra DPT’s anbefalinger:
A. DPT ønsker længere garanterede kontraktperioder. Movia vurderer, at det er mest hensigtsmæs-

sigt at forkorte den garanterede kontraktperiode, således at operatørerne gives et stærkt incitament 
til at levere det kontraktfastsatte kvalitetsniveau. Movia har med henblik på at sikre en sikker over-
gang til elbusser i markedet introduceret en model, hvor der garanteres minimum 8 års kørsel, og 
Movia vurderer, at det vil være godt af hensyn til operatørernes fokus på kvalitet at komme tilbage 
på 6 års garanteret kontraktperiode. Movia har 6 års garanteret kørsel for dieselkontrakter. DPT an-
befaler en model med mindst 10 års garanteret kørsel. 

B. DPT ønsker lavere krav til servicegrad (grad af udført kørsel) for emissionsfri enheder og mulighed 
for at anvende ikke-emissionsfri reservebusser. Movia ønsker samme høje servicegrad for emis-
sionsfri drift – hvilket teknologien sagtens kan levere, men tillader emissionsfri reservebusser i en 
opstartsperiode. Normalt er dedikerede reservebusser dog ikke en del af Movias driftskoncept.

DPT peger på behov for at sikre, at kontrakterne indekseres retvisende i forhold til vægtning og udvikling, 
hvilket også er i trafikselskabernes interesse. Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med DPT om evt. til-
pasning af omkostningsindeks.

5. Trafikstyrelsens pulje til Grønne busser og grøn flextrafik

Som en del af 'Infrastrukturplan 2035' er der afsat en pulje, som Trafikstyrelsen administrerer, på 50 mio. kr. 
årligt i 2022-2026 til flere grønne busser og grøn flextrafik. Administrationen har søgt puljen om et tilskud på 
1 mio. kr. til gennemførelse af den 2-årige elbilambassadørordning, som blev besluttet på bestyrelsesmø-
det 30. juni 2022. Elbilambassadørordningen giver Movia mulighed for at styrke rådgivning af flextrafikkens 
operatører om økonomi og praktik omkring omstilling til elbil.

Administrationen har bistået Region Hovedstaden og Region Sjælland med at udarbejde ansøgninger for 
40,5 mio. kr. som tilskud til merpris for emissionsfri drift for buslinjer omfattet af en række udbudsenheder i 
Movias udbud A21 og udbud A22. Puljen giver mulighed for støtte af kommunale buslinjer, når disse udby-
des sammen med regionale linjer, hvilket er relevant for nogle af de ansøgte projekter. Hvis ansøgninger, 
som omfatter buslinjer omfattet af udbud A22, ikke opnår tilskud, vil det være muligt at genfremsende revi-
derede ansøgninger i forbindelse med næste års udmøntning af puljen. Puljen for i år er på 50 mio.kr. Tra-
fikstyrelsen har modtaget ansøgninger for i alt 65,2 mio.kr.

Movia har i regi af Trafikselskaberne i Danmark bistået Trafikstyrelsen med udvikling af værktøj til bereg-
ning af merpris for omstilling til emissionsfri drift af hhv. rutebusser og flextrafik. Trafikstyrelsen har gjort de 
to beregningsværktøjer tilgængelige som en del af puljens ansøgningsmateriale. Værktøjerne tjener til at 
give ensartede beregningsforudsætninger ved beregning af merpris for emissionsfri drift.

Trafikstyrelsen forventer inden jul at kunne offentliggøre hvilke projekter, som støttes.

6. Støjkortlægning af lokalbaner

I henhold til støjkortlægningsbekendtgørelsen (BEK 2092 af 18/11/2021) skal Movia udarbejde støjkort og 
støjhandlingsplan for de af Lokaltogs banestrækninger, som pga. trafikintensiteten er omfattet af krav 
herom. Det drejer sig pt om Nærumbanen og banestrækningen mellem Hillerød St.-.Kagerup St. Movia skal 
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udarbejde støjkort hvert 5. år begyndende 30. juni 2022. 

Administrationen har støjkortet, og data er indberettet til Miljøstyrelsen. Movia har udarbejdet støjkortet på 
baggrund af en EU-beregningsmetodik (CNOSSOS-vurderingsmetoden), som i henhold til EU’s støjdirektiv 
skal anvendes ved udarbejdelse af støjkortlægning. Støjkortlægningen viser, at der ikke ved boliger er et 
støjniveau, som overskrider grænseværdierne. Miljøstyrelsen offentliggør i efteråret 2022 et samlet støjkort 
for Danmark baseret på de indrapporterede data.
 Miljøstyrelsen anvender en dansk beregningsmetode (Nord2000). I forbindelse med omregning fra EU-be-
regningsmetodikken til den danske beregningsmetode vil det blive afklaret endeligt, om der er overskridel-
ser af støjgrænser ved boliger og følgelig behov for at iværksætte tiltag. Støjkortet gøres tilgængeligt via 
Movias website, når Miljøstyrelsen har offentliggjort det landsdækkende støjkort.

7. Ændret indhold af projekt vedr. forsøg med SCRT i Lokaltog

Lokaltog har siden 2021 arbejdet på at gennemføre et forsøgsprojekt, hvor der installeres kombineret NOx-
katalysator og partikelfilter (et SCRT-system) i et Lint 41-togsæt. Formålet at afklare, om et SCRT-system 
kan installeres i Lint 41-tog, og hvor effektivt et sådant røggasrensningssystem fungerer med henblik på 
evt. efterfølgende udbud og installation af et SCRT-system i samtlige Lokaltogs 41 stk. Lint 41-togsæt. Pro-
jektet finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Movia.

Rammebetingelserne for gennemførelse af projektet ændret sig siden projektet blev initieret, idet batteritog 
driftsmæssigt og økonomisk har vist sig som et attraktivt alternativ til dieseltog. Det har desuden vist sig at 
være meget omstændigt og kompliceret at få sikkerhedsgodkendelse til permanent installation af kombine-
ret NOx-katalysator og partikelfilter i Lint 41-flåden.

Movia er i dialog med Region Sjælland og Region Hovedstaden omkring den fortsatte relevans af gennem-
førelse af SCRT-projektet.

8. Miljøsyn 

Se særskilt lukket orientering i bilag 12.1 ”Orientering om miljøsyn”

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Åbent/lukket punkt:

Åbent. 
Bilaget er lukket. 

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

Bilag 12.1 Orientering om miljøsyn.
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Punkt 13 Orientering om status på udbud

Indstilling

Det indstilles,

 at bestyrelsen tager orientering om status på udbud til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I denne sag orienteres der om:

1. Implementering af ændringer i udbudsloven
2. Branchekodeks i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
3. Status på Flexgaranti efter misligholdelse
4. Brændstofstillæg og indeksering
5. Igangværende og kommende udbud
6. Ændringer i udbudsloven i forhold til FV12
7. Afgørelse på retssag om FR15

1. Implementering af ændringer i udbudsloven
UdbudsIoven er ændret 1. juli 2022, bl.a. ift. krav om leverandørens anvendelse af ”personer under oplæ-
ring”. Bestemmelsen begrænser ikke ”personer under oplæring” til bestemte typer medarbejdere, fx elever 
eller praktikanter. Det kan være personer, som ikke umiddelbart ved ansættelsen selvstændigt kan vare-
tage de relevante opgaver, men som vil kunne varetage opgaverne selvstændigt efter endt oplæring. Det er 
ikke reguleret, hvor mange ”personer under oplæring”, som en ordregiver skal kræve, da det afhænger af 
den konkrete situation og den udbudte kontrakt. 
 
Administrationen er i gang med at afklare, i hvilket omfang, Movia er forpligtet til at implementere kravet i A-
kontrakter ved rutebuskørsel. Konsekvenserne ved det nye krav drøftes med de andre trafikselskaber, da 
der sigtes efter en ensartet løsning. Administrationen forventer alene at gennemføre ændringer i det om-
fang, det vurderes, at Movia er lovmæssigt forpligtet hertil. 

2. Branchekodeks i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
Dansk Person Transport (DPT) har udarbejdet et branchekodeks for overdragelse af medarbejdere mellem 
busselskaberne i forbindelse med skift af operatør. Det har i flere tilfælde ført til uhensigtsmæssige og res-
sourcekrævende forløb for operatørerne, samt usikkerhed om fremtidige arbejds- og ansættelsesforhold 
hos medarbejdere. 

Dokumentnummer
1421797 

Bestyrelsen

Mødedato: 
3.november 2022
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DPT har derfor sendt et branchekodeks i høring. Movias tilbagemelding er: 
 Movia oplever generelt processerne omkring virksomhedsoverdragelse som velfungerende.
 Det er operatøransvar at sikre en veltilrettelagt overdragelse af medarbejdere i forbindelse med kon-

traktskifte.
 Det er positivt, at operatørerne har sat fokus på processerne i brancheforeningen.
 Indholdet i operatørernes kodeks stemmer overens med Movias udbudsbetingelser.

Movia har haft en dialog med 3F, der oplever processerne ved virksomhedsoverdragelse som velfunge-
rende. 3F ønsker dog større fokus på rettidig og grundig information til chaufførerne. Movia vil opfordre 
DPT til at konkretisere branchekodeks med yderligere forpligtelse på området. Alternativt kan krav om ope-
ratørernes informationsforpligtelse overfor chaufførerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelse indgå i 
fremtidige udbud. I givet fald vil en sådan informationsforpligtelse blive forelagt bestyrelsen.

3. Status på Flexgaranti efter misligholdelse
Udbud FG11X blev gennemført med kort tilbudsfrist som en konsekvens af omfattende misligholdelse i 
FG11, hvilket betød akut vognmangel. Alle vogne er i drift, og driften kører stabilt. 
Kapacitetssituationen i Flextrafik er blevet mere stabil, og der er færre udfordringer omkring forsyningssik-
kerheden. Kontrakterne indeksreguleres ved driftsstart og efterfølgende pr. kvartal i henhold til Trafikselska-
bernes omkostningsindeks.

4. Brændstofstillæg og indeksering
Bestyrelsen tiltrådte i marts måned, at Movia gennemførte en ekstraordinær indeksregulering af brændsto-
fudgifter for eksisterende kontrakter. (Kontrakter i FG10, FG11 og FV11). Den ekstraordinære indeksregu-
lering fortsætter kun så længe, der er krig i Ukraine, og dieselindekset er højere end februar 2022. I marts 
måned var forventningen, at der ville blive tale om en kompensation på op til 10 mio. kr. i op til 4 måneder. 
Forudsætningerne for den ekstraordinære indeksregulering er imidlertid fortsat til stede. Udgifterne til den 
ekstraordinære indeksregulering har til udgangen af august udgjort ca. 8,8 mio. kr. som vist i oversigten 
herunder.

Periode Diesel regulering – omkostning Procent af operatør omkostning (ekskl. DIS, FG11X og el-biler)
mar-22                1.156.323,65 kr. 2,93%
apr-22                1.001.466,23 kr. 2,72%
maj-22                1.490.342,00 kr. 3,77%
jun-22                2.410.810,00 kr. 5,96%
jul-22                1.431.189,00 kr. 4,93%
aug-22                1.273.703,00 kr. 3,36%

Den ekstraordinære indeksregulering vil under alle omstændigheder blive gradvist udfaset. Al drift i FG11 
er ophørt pr. 18. juni 2022, FG10 overgår til ordinær indeksering pr. 1. oktober 2022, og FV11 udløber d. 
28. februar 2023. Alle fremtidige Flextrafik kontrakter vil blive indeksreguleret i henhold til Trafikselskaber-
nes omkostningsindeks.

5. Igangværende og kommende udbud
Movias årlige Flexvariabel udbud, (FV12E / FV12V) blev offentliggjort 22. september 2022. Der forventes 
kontraktindgåelse medio december 2022, med driftsstart 1. marts 2023. Flexruteudbud (FR19) begyndte 
primo oktober 2022, og forventes offentliggjort medio januar 2023 med kontraktindgåelse ultimo april 2023 
og driftsstart 1. oktober 2023.

6. Ændringer i udbudsloven i forhold til FV12
Ændringerne i udbudsloven vedrørende anvendelse af ”personer under oplæring”, er blevet vurderet i for-
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hold til FV12. Det er administrationens vurdering, at lærlingekravet ikke egner sig til gennemførsel af kon-
trakten, da en del af tilbudsgiverne er selvstændige vognmænd uden ansatte. Herudover kræver den type 
kørsel kvalificeret arbejdskraft med relevante kørselstilladelser. Krav til lærlinge i FV12-udbuddene vurde-
res at udelukke mange tilbudsgivere. Herudover vurderes kravet ikke at være proportionalt med kontrak-
tens genstand, og det vil medføre en betydelig begrænsning af konkurrencen. Det vurderes derfor, at Movia 
i forbindelse med udbud af FV12 er omfattet af udbudslovens undtagelsesbestemmelse.

7. Afgørelse på retssag om FR15
Operatøren VBT indgav i 2019 en klage til Klagenævnet for Udbud over Movias udbud FR15. Klagenævnet 
for Udbud traf 4. februar 2020 afgørelse i sagen, hvor Movia fik fuldt medhold. 31. marts 2020 indbragte 
VBT klagenævnets afgørelse for domstolene. VBT har gjort gældende, at Movia ikke i henhold til lovgivnin-
gen var berettiget til at acceptere tilbudsgivernes brug af tilladelse til offentlig servicetrafik ved udførelsen af 
den udbudte kørsel. VBT har nedlagt påstand om, at Movias beslutning om at indgå kontrakt med de vin-
dende tilbudsgivere skal annulleres. Movia har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Retten på 
Frederiksberg frifandt 23. september 2022 Movia. VBT skal betale 180.000 kr. i sagsomkostninger til Movia.  

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Åbent/lukket punkt:

Åbent
Bilag lukket

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation
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Punkt 14 Orientering om Movias IT-projektportefølje 2. halvår 2022

Indstilling

Det indstilles,

 at bestyrelsen tager orienteringen om Movias IT-projektportefølje til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Administrationen orienterer halvårligt om status på Movias IT-projektportefølje, herunder om de fælles sy-
stemer hos henholdsvis Rejsekort & Rejseplan A/S og hos FlexDanmark. Nedenfor gives en oversigt over 
status for igangværende projekter (tabel 1) og afsluttede projekter (tabel 2). Beskrivelse af status for de en-
kelte projekter fremgår under tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over den igangværende it-projektportefølje

Projektnavn og formål Ansvarlig Start Slut Status

Udbud af system til 
transportstyring (bustra-
fik)

Movia 01.01.
2020

31.03.
2025

Pga. prioritering af IT-ressourcer til 
andre forretningsvigtige projekter 
er sluttidspunkt for implementering 
skubbet til første kvartal 2025.
Udbud er under udarbejdelse.

Test af billigere teknologi 
til digitalisering af stoppe-
steder  

Movia 19.05.
2021

31.12.
2023

Følger planen.

NOP-implementering i 
Movia: Nyt IT-system til 
flextrafikken 

Movia 01.10.
2021

30.06.
2024

Projektet er reorganiseret og ny 
tidsplan lagt som følge af rådgiv-
ning fra review-board. 

Handlingsplan for anven-
delse af cloudløsninger i 
Movia 

Movia 01.08.
2021

31.12.
2022

Følger planen.

BI datarapporter til driften Movia 01.01.
2021

30.06.
2022

Projektet er afsluttet. Arbejdet med 
brug af data til opfølgning på driften 
fortsætter.

Etablering af IT-løsning 
for busterminal ved 
Dybbølsbro med udbud 
af it-løsning og efterføl-
gende implementering og 
ibrugtagning.

Movia 01.11.
2020

01.06.
2023

Der er ikke indkommet tilbud på 
første udbudsrunde. Vejdirektoratet 
afholder nyt udbud. Tidsplan er un-
der planlægning. 
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Projektnavn og formål Ansvarlig Start Slut Status

Modernisering af flextra-
fiksystemet (Ny optime-
ringsplatform NOP)

FlexDan-
mark

26.02.2021
(fase 3 ud af 
5)

01.02.2023
(fase 3 ud af 
5)

Bestyrelsen orienteres særskilt

Pilottest - Digital Rejse-
kort 

Rejsekort & 
Rejseplan 
A/S

April 2022 December 
2022

Pilottesten er lanceret til aftalt tid i 
august, og der er rekrutteret 2.000 
testkunder i NT, Nordjyllands Tra-
fikselskab. Næste fase er indsam-
ling af data og evaluering.

Landsdækkende pre-
paid billetteringsløsning 
(fase 0)

Rejsekort & 
Rejseplan 
A/S

April 2022 Juni 2023 Følger planen 

Udbud af system til transportstyring – Movia
Systemet til transportstyring understøtter de mest centrale driftsprocesser i planlægningen af trafikken, den 
daglige afvikling, realtidsopsamling og prognosticering af ankomsttider og forsinkelser ved hvert stoppe-
sted, samt afregning med operatørerne. Projektet skal levere et system til transportstyring, der inden for 
rammerne af Movias øvrige systemer samt etablere en platform, understøtter udvikling af fremtidige løsnin-
ger for planlægning og afvikling af trafik samt trafikinformation. Systemet bliver udbudt i overensstemmelse 
med Movias handlingsplan for cloud, hvilket bidrager til fremtidig fleksibilitet.

Den oprindelige plan for gennemførsel af udbuddet er udsat et år fra ultimo Q1 2022 til ultimo Q1 2023. 
Den nye løsning forventes fuldt indfaset fra starten af 2025. Udsættelsen skyldes prioritering af IT-ressour-
cer til andre forretningsvigtige projekter.

TMS-systemet bærer alle oplysninger om køreplaner, planændringer samt realtid og udfylder en central 
rolle i Movias planlægning, daglig afvikling, trafikinformation og afregning af trafikken. Det oprindelige skit-
sebudget blev godkendt af bestyrelsen i 2020. Der er ingen ændringer i den samlede budgetramme, men 
der sker en tidsmæssig forskydning af finansieringen på 7,5 mio. kr. fra 2022 til 2023 som følge af udsæt-
telsen.

Test af billigere teknologi til digital trafikinformation ved stoppesteder – Movia 
Som led i udviklingsplan for digitalisering af stoppesteder, godkendt i bestyrelsen i november 2019, testes 
billigere teknologi til digital trafikinformation. Formålet er at undersøge løsninger til digitalisering af stoppe-
steder med en relativ lav investering pr. stoppested. De igangværende aktiviteter består af:

 Administrationen har indgået et samarbejde med et konsulenthus for elektronikudvikling for at få lavet 
et Proof of Concept (POC) på en billig udgave af en countdown løsning til stoppestederne. Det forven-
tes, at prototypen er klar ultimo 2022. 

 Beacons til push trafikinformation er testet i Næstved Kommune, Rødovre og Gladsaxe kommuner. 
Beacons viser afgangstider på kundens mobil via en notifikation fra Rejseplanen, når kunden kommer 
til stoppestedet. I nuværende tredje fase af forsøget med beacons udvides forsøget til at omfatte i alt 
ca. 500 stoppesteder fordelt i Rødovre, Gladsaxe, Herlev, Brøndby, Hvidovre og Glostrup kommuner. 
Forsøget blev igangsat 9. februar 2022 og forløber i 9 måneder. Projektet evalueres herefter. 
Som alternativ til beacons, testes augmented reality (AR) på mobiltelefonen som anden måde at tilbyde 
digital trafikinformation, ved at supplerer virkeligheden med ekstra information, fx i form af lyde, video 
eller grafiske elementer. Forsøget blev igangsat 30. juni 2022 og løber året ud. 

NOP-implementering – Movia 
FlexDanmark har ansvaret for at modernisere it-løsningen til flextrafiksystemet kaldet ”Ny optimeringsplat-
form” (NOP). I forbindelse med den afledte implementering af NOP har Movia nedsat et Review Board for 
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at sikre, at projektet har den korrekte ressourceallokering, ledelsesmæssige fokus og governance samt 
samspil med modtagerorganisationerne og den rette fremdrift. Efter rådgivning fra Movias Review Board, er 
der udarbejdet et grundigt projektgrundlag og implementeringen udskudt. Projektet er i dialog med Flex-
Danmark om det gensidige aftalegrundlag for implementeringen.

Udrulning af Cloud – Movia
Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet 16. september 2021 en handlingsplan for anvendelse af clo-
udløsninger, der sikrer, at løsninger bliver indkøbt og anvendt i forhold til sikkerhed, omkostninger og lov-
givning. Handlingsplanen skal tilvejebringe de kompetencer, organisatorisk udvikling og værktøjer, der er 
behov for, samt løbende sikre en kontrolleret overgang til Cloud-løsninger. 

Der er etableret en løsning til økonomistyring af løsninger i cloud samt igangsat en række initiativer for at 
sikre, at sikkerheden i cloud er tilstrækkelig og i overensstemmelse med Movias IT-sikkerhedspolitik. Den 
del af Movias datawarehouse, der ikke håndterer særlige personfølsomme data, er flyttet til Cloud den 1. 
marts 2022. Der udarbejdes roadmaps for alle systemer, så flytning til Cloud sker optimalt.

Etablering af busterminal ved Dybbølsbro – Movia
Projektet, der udføres i samarbejde med Københavns Kommune og Vejdirektoratet, har til formål at gen-
nemføre udbud, vælge leverandør og herefter implementere den samlede IT-løsning for terminalen til fjern-
busser. Terminalen ejes af Københavns Kommune, og Movia skal forestå den daglige drift heraf. IT-løsnin-
gen består bl.a. af skærme, elektronisk adgangskontrol for busser samt diverse IT-værktøjer til håndtering 
af data fra operatørerne, trafikinformation mv. 

Vejdirektoratet har gennemført udbud af IT-løsningen, men der indkom ikke tilbud. Vejdirektoratet har der-
for planlagt nyt udbud. Tidsplanen er under replanlægning.

Modernisering af IT-løsningen til flextrafiksystemet (Ny optimeringsplatform (NOP)) – FlexDanmark 
Projektet delt op i to udbud: Udbud af et kernesystem (NOP Kerne), og udbud af efterfølgende støttesyste-
mer (NOP Støtte). Det centrale i NOP Kerne er planlægningsmotoren, som skal planlægge og optimere fle-
xprodukterne for alle kommuner og regioner. NOP Støtte skal blandt andet sikre, at ture kan bevilges, be-
stilles og afregnes. Begge kontrakter leveres af Netcompany. 

FlexDanmark varetager koordineringen af indsatsen i tæt samarbejde med bl.a. Movia, så den fornødne 
ekspertviden fra Movia inddrages i færdigudvikling af løsningen. På nuværende tidspunkt er faserne udbud, 
kontrakt, design og brugergrænseflader afsluttede, og udviklingen af systemet er påbegyndt. Seneste ori-
entering til bestyrelsen skete den 19. september 2022. 

Pilottest - Digital Rejsekort – Rejsekort & Rejseplan
Pilotløsningen er Rejsekort & Rejseplan A/S’ første større brugertest af, hvordan en mobilitetstjeneste kan 
se ud, når man tester et ”digitalt rejsekort” på mobiltelefon – også kaldet pay-as-you-go. Pilotløsningen er 
geografisk og tidsmæssigt afgrænset så selskabet kan stille de rigtige krav til den fremtidige trafikinforma-
tions- og mobilitetsløsning. Testen gennemføres i Nordjylland i samarbejde med NT og er afgrænset til an-
vendelse i NTs bus og tog.

Landsdækkende pre-paid billetteringsløsning - Rejsekort & Rejseplan
Den landsdækkende billetteringsløsning til pre-paid billetter og månedskort videreudvikles med leverandø-
rer, der allerede har leveret produkter i markedet. Rejsekort & Rejseplan A/S forventer at præsenterer en 
landsdækkende løsning ultimo andet kvartal 2023, som skal kunne bruges til enkeltbilletter, nogle typer må-
nedskort samt ungdomskort for alle kunder i hele landet. 
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Tabel 2: Afsluttede projekter siden sidste bestyrelsesrapportering, maj 2022

Projektnavn Resultat

Forbedring af trafikinformation 
om Lokaltog via Rejseplanen 
(Movia)

Projektet har etableret integrationer mellem Movias trafiksystem og systemer 
hos hhv. Banedanmark og Lokaltog. Information om aflysninger og konkret 
sporbenyttelse for Lokaltogs tog på Banedanmarks stationer konsolideres nu i 
Movias trafiksystem, og præsenteres på Rejseplanen og på skærme på statio-
nerne.   

Ny selvbetjening
(FlexDanmark)

Ny selvbetjening er sat i drift, og FlexDanmark har i samarbejde med trafiksel-
skaberne afdækket behov for driftstilpasninger, som løbende gennemføres, så 
løsningen forbedres så digitalt svage borgere, sikres de bedste betingelser for 
at anvende selvbetjeningsløsningen.

Selvbetjeningsløsningen har ligeledes været gennemgået af Digitaliseringssty-
relsen for WCAG 2.1-compliance (tilgængelighed for svagtseende). På bag-
grund af forudgående evaluering af firmaet Inklusio, der i forvejen arbejder for 
Digitaliseringsstyrelsen med rådgivning om WCAG, står løsningen fornuftigt. 
De få udeståender der er i Digitaliseringsstyrelsens rapport, gennemgår Flex-
Danmark med Inklusio.

Den tvungne overgang fra NemID til Mit ID pr. 31. oktober på alle offentlige 
platforme, og dermed også på selvbetjeningen for Flextrafik, forventes at give 
et ekstra pres på kundeservice.

BI datarapporter til driften Projektet er afsluttet. Arbejdet med brug af data til opfølgning på driften fort-
sætter.

Økonomi:

Ingen særskilt økonomi.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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Punkt 15 Orientering om Lokaltog A/S indkøb af batteritog

Indstilling

Det indstilles,

 at orienteringen om Lokaltog A/S indkøb af batteritog tages til efterretning. 

Sagsfremstilling:

Baggrund
Movias Mobilitetsplan 2020 indeholder en række ”2030-mål”, hvor det for lokalbaneområdet bl.a. fremgår, 
at ”Når der i de kommende år skal ske en udskiftning af en række togsæt, er der gode argumenter for at er-
statte de eksisterende dieseltog med eltog på batterier eller brint.”

Lokaltog A/S har på den baggrund i 2020 udarbejdet en materielstrategi for udskiftning af eksisterende die-
seltog; specifikt i Region Sjælland 13 IC2-tog fra 1997 og i Region Hovedstaden fire tog af typen Re-
giosprinter fra 1998.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har i 2021 godkendt Lokaltog A/S materielstrategi, og har givet 
mandat til at iværksætte udbud på indkøb af henholdsvis 14 batteritog til kørsel på lokalbaner i Region 
Sjælland, og fire batteritog til kørsel på Nærumbanen i Region Hovedstaden. Begge regioner vil stille den 
nødvendige garanti for den nødvendige låntagning, så Lokaltog A/S kan finansiere indkøbet af togene. Re-
gionerne har i den forbindelse lagt Lokaltog A/S  business case til grund, der viser en øget årlig kontraktbe-
taling for kørsel Region Sjælland på 2,0 – 2,5 mio. kroner (eksklusive engangsudgifter). For kørsel i Region 
Hovedstaden på 0,8 – 1,0 mio. kroner (eksklusive engangsudgifter). Udgifterne er angivet i prisniveau 
2020.

Udbudsprocessen for batteritog til kørsel på Nærumbanen forløber i efterår 2022 til efterår 2023. Bestyrel-
sen vil senere blive orienteret særskilt herom.

Udbudsprocessen – indkøb af standardtog
Lokaltog A/S offentliggjorde 7. januar 2022 udbud af 14 batteritog til lokaltogsstrækninger i Region Sjæl-
land. Prækvalifikationen af udbuddet blev afsluttet 28. februar 2022. I tilbuddene på standardtog skal toge-
nes indvendige aptering beskrives på baggrund af bydernes standarddesign. Lokaltog A/S forventer at 
modtage endelige tilbud fra tre bydere indenfor fristen. Følgende togleverandører er valgt til at deltage i det 
endelige udbud:

 Siemens Mobility fra Tyskland.
 Stadler fra Schweiz.
 CAF fra Spanien.
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Tidsplan for det videre forløb
Når Lokaltog A/S afgørelse af udbuddet foreligger medio november, orienteres Region Sjællands trafikud-
valg om udbudsresultatet. I den forbindelse orienteres også om de nye togs indvendige aptering. Der er ef-
ter offentliggørelse af udbudsresultatet en stand-still periode på 10 dage, hvor eventuelle klager over Lo-
kaltog A/S afgørelse af udbuddet kan indgives.

Ved møder i Region Sjællands forretningsudvalg og regionsråd 28. november 2022 og 6. december 2022, 
forelægges en endelig godkendelse af garantistillelse for det lån, som Lokaltog A/S skal optage til finansie-
ring af togene. I henhold til Lokaltog A/S forretningsorden skal gældsforpligtelser på mere end 10 mio.kr. 
godkendes på selskabets generalforsamling. På Movias bestyrelsesmøde 15. december 2022 forelægges 
godkendelse af mandat, så Movia kan stemme på en ekstraordinær generalforsamling i Lokaltog A/S, hvor 
optagelse af lån til finansiering af togene skal godkendes.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

mailto:movia@moviatrafik.dk


Politisk dokument

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

Punkt 16 Orientering om status på lokalbaneområdet

Indstilling

Det indstilles, at

 status på lokalbaneområdet tages til efterretning. 

Sagsfremstilling:

Baggrund
Der gives i dette notat en generel status på lokalbaneområdet. Orienteringen omfatter udviklingen i passa-
gertal, rettidighed og pålidelighed samt kundetilfredshed, som er forhold, der reguleres i Movias kontrakter 
med Lokaltog A/S. Endelig indeholder notatet også en orientering om igangværende større anlægs- og for-
nyelsesprojekter hos Lokaltog A/S. Fremover vil bestyrelsen bliver orienteret to gange årligt. Næste oriente-
ring forventes medio 2023.

Introduktion
Lokaltog A/S er jernbaneoperatør og infrastrukturforvalter på de sjællandske lokalbanestrækninger, og si-
den december 2020 også jernbaneoperatør på den statslige jernbanestrækning Køge – Roskilde, som be-
tjenes i samdrift med Østbanen (Køge – Hårlev – Faxe Ladeplads/Rødvig). Banestrækningerne fremgår af 
bilag 1.

Movia ejer ca. 76 pct. af aktierne i Lokaltog A/S, og en række kommuner ejer tilsammen ca. 23 pct. Den 
sidste ca.1 pct. består af en række mindre private aktionærer. Movia har således i overensstemmelse med 
lovgivningen bestemmende indflydelse i selskabet. 

Movia har to kontrakter med Lokaltog A/S om togdrift og infrastrukturforvaltning. Der er således en kontrakt 
for banerne i Region Hovedstaden og en kontrakt for banerne i Region Sjælland. De to regioner bestiller 
hvert år i forbindelse med den årlige trafikbestilling togservice hos Movia på samme vis, som det sker for 
busservice. Regionerne har dermed det politiske ansvar for servicen med lokaltog på samme måde som 
med regional bustrafik. I medfør af de forhandlede kontrakter forpligtes Lokaltog A/S også til at vedlige-
holde jernbaneinfrastrukturen, og regionerne afholder omkostningerne herfor i forbindelse med kontrak-
terne. Hertil kommer, at regionerne har ansvaret for at beslutte og finansiere større anlægsprojekter vedrø-
rende fornyelse og udbygning af infrastrukturen. Rollefordelingen for så vidt angår infrastrukturen mellem 
de to regioner, Movia og Lokaltog A/S er vist i tabel 1 nedenfor.
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Tabel 1 rollefordeling og mandat ved infrastrukturprojekter

Regionerne Movia Lokaltog A/S

Ansvar: Finansierer større infra-
strukturprojekter, der kan have til 
formål at:
- Forny den eksisterende infra-
struktur.
- Udvikle og forbedre den eksi-
sterende infrastruktur.

Mandat: Tager beslutning om, 
hvorvidt infrastrukturprojekterne 
udføres.

Ansvar: Tydeliggør konsekven-
serne ved både at udføre og ikke 
at udføre projekter, der vedlige-
holder infrastrukturen.
Udarbejder forslag til projekter, 
der udvikler og forbedrer infra-
strukturen i samarbejde med Lo-
kaltog.

Mandat: Kontrollerer, at projek-
terne udføres i henhold til regio-
nernes beslutning.

Ansvar: Udfører og finansierer 
(via driftstilskuddet) løbende ved-
ligeholdelse af infrastrukturen.

Skaber overblik og informerer 
om behov for fornyelsesprojek-
ter.

Udarbejder forslag til projekter, 
der udvikler og forbedrer infra-
strukturen i samarbejde med 
Movia.

Mandat: Udbyder og projektleder 
infrastrukturprojekter.

Status på udviklingen i passagertal 2022
Før coronapandemien havde Lokaltog A/S ca. 9,5 mio. passagerer årligt, fordelt med ca. 5,8 mio. passage-
rer på banerne i Region Hovedstaden og ca. 3,7 mio. på banerne i Region Sjælland. Det er forventningen, 
at betjeningen af Roskilde-Køge vil føre til yderligere ca. 0,7 mio. passagerer. Efter en større tilbagegang 
under corona-pandemien er passagererne ved at vende tilbage igen. I forhold til budget 2022 er passager-
tallene til og med august indeks 93,4 for Lokaltog samlet. 

Status på udviklingen i pålidelighed og rettidighed i 2022
I kontrakterne opgøres pålidelighed. Pålideligheden er antallet af gennemførte togafgange i forhold til antal 
planlagte togafgange. I henhold til kontrakterne med Lokaltog A/S er pålidelighed ikke bod- eller bonus-
belagt, men ikke erstattede togafgange fratrækkes i det kilometermæssige vederlag. Pålideligheden er gen-
nemsnitligt til og med september 2022 på 99,5 pct. Særligt for Odsherreds- og Tølløsebanen har pålidelig-
heden i perioden juni-september 2022 været en del lavere end på øvrige baner, idet der har været flere af-
lysninger, hvor der ikke har kunnet skaffes togbusser hos de adspurgte busoperatører. Pålideligheden for 
Odsherredsbanen har til og med september 2022 været på 98,7 pct., og for Tølløsebanen til og med sep-
tember 2022 på 97,9 pct. 

Lokaltog A/S har som andre virksomheder for tiden generelt oplevet en større medarbejderomsætning. Lo-
kaltog A/S har i 2022 ansat 26 uddannede lokoførere. 19 af dem kører tog, og 7 af dem er pt. på supple-
ringsuddannelse. Derudover har Lokaltog A/S ansat 17 aspiranter som pt. gennemfører den offentlige loko-
føreruddannelse, som tager 4-10 måneder.

I Movias kontrakter med Lokaltog A/S stilles der tillige krav om en gennemsnitlig rettidighed på 93 pct. Den 
gennemsnitlige rettidighed for lokalbanerne er år til dato på 96,0 pct. Performance er i 2022 indtil videre 
bedst på Lille Nord med 98,9 pct. og dårligst på Odsherredsbanen med 91,8 pct. og Hornbækbanen med 
92,2 pct. 

På Odsherredsbanen var der særligt mange forsinkelser i juli måned, hvor især de trafikale forhold omkring 
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afvikling af Tour de France og Vig Festival medførte et væsentligt større passagertal end sædvanligt og 
dermed længerevarende stationsophold. I de efterfølgende måneder har flere aflyste tog og i en del tilfælde 
manglende indsættelse af togbusser for de aflyste tog, medført at øvrige tog undtagelsesvis standser på 
samtlige stationer. Dette giver udfordringer med at overholde køretiderne i dagtimer på hverdage. Lokaltog 
A/S gennemfører aktuelt i samarbejde med Movia en nærmere analyse af køreplanerne på Odsherredsba-
nen for at afdække mulige afhjælpende foranstaltninger. 

På Hornbækbanen har der i sommermånederne været tale om flere forsinkelser på grund af mange passa-
gerer med cykler, hvilket har betydet længere holdetid på stationerne. På Hornbækbanen er der også 
iværksat et analysearbejde med henblik på at afdække mulige afhjælpende foranstaltninger fremadrettet.  

I kontrakterne opgøres tillige pålidelighed. Pålideligheden er antallet af gennemførte togafgange i forhold til 
antal planlagte togafgange. I henhold til kontrakterne med Lokaltog A/S er pålidelighed ikke bod- eller 
bonusbelagt, men ikke erstattede togafgange fratrækkes i det kilometermæssige vederlag. Pålideligheden 
er gennemsnitligt til og med september 2022 på 99,5 pct. Særligt for Odsherreds- og Tølløsebanen har på-
lideligheden i perioden juni-september 2022 været en del lavere end på øvrige baner, idet der har været 
flere aflysninger, hvor der ikke har kunnet skaffes togbusser hos de adspurgte busoperatører. Pålidelighe-
den for Odsherredsbanen har til og med september 2022 været på 98,7 pct, og for Tølløsebanen til og med 
september 2022 på 97,9 pct. 

Lokaltog A/S har som andre virksomheder for tiden generelt oplevet en større medarbejderomsætning. Lo-
kaltog A/S har i 2022 ansat 26 uddannede lokoførere. 19 af dem kører tog, og 7 af dem er pt. på supple-
ringsuddannelse. Derudover har Lokaltog A/S ansat 17 aspiranter som pt. gennemfører den offentlige loko-
føreruddannelse, som tager 4-10 måneder.

Status på udviklingen i kundetilfredshed 2022
Kundetilfredsheden måles på samme måde som i bustrafikken på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget util-
freds, mens 5 er meget tilfreds. Kundetilfredsheden er til og med september 2022 på 4,00 for Lokaltog A/S 
som helhed med en spredning fra 4,21 på Nærumbanen til 3,88 på Tølløsebanen. Det generelle niveau er 
tilfredsstillende og svarer til det, som Lokaltog A/S har præsteret gennem en længere årrække.

Status på større anlægsprojekter
Baner i Region Hovedstaden:

 Regionsrådet i Region Hovedstaden har i 2020 godkendt Lokaltogs ”Fornyelsesplan 2020-2026” 
vedrørende nødvendige reinvesteringer i infrastrukturen på lokalbanestrækningerne i regionen. 
Fornyelsesplanen har et samlet budget i 2020-priser på 417,9 mio. kroner. Som eksempler på gen-
nemførte projekter kan nævnes en udskiftet bro på Hornbækbanen, renoverede broer på flere af 
strækningerne, lukning af usikker overkørsel på Lille Nord (Hillerød-Helsingør), udskiftede skinner 
og sveller på Nærumbanen og projektering af sporrenoveringsprojekter på Gribskovbanen og Horn-
bækbanen.

 I forbindelse med bygning af nyt hospital Nordsjælland i Hillerød, er det besluttet at bygge en ny 
Favrholm station syd for Hillerød, fælles for S-banen og Frederiksværkbanen. Stationen bygges i 
fællesskab med Banedanmark og Hillerød kommune. Byggeriet følger tidsplanen, og stationen for-
ventes taget i brug senest i december 2023.

 Staten har i ”Infrastrukturplan 2035” afsat 333 mio. kroner til en ombygning af Hillerød station i 
2026. Det betyder, at der skabes sporforbindelse mellem lokalbanerne nord for Hillerød og Frede-
riksværkbanen, og dermed direkte togforbindelser fra Tisvildeleje og Gilleleje samt Helsingør og til 
den nye station Favrholm og det nye hospital. Ombygningen vil gøre Hillerød station til et endnu 
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bedre og mere velfungerende kollektivt trafikknudepunkt i Nordsjælland, og vil forventeligt medføre 
en vækst i passagertallet på de nordsjællandske lokalbaner.

 Som led i udmøntning af projekter i ”Visionsplan for Lokalbanen 2012 – 2025” besluttede Regions-
rådet i 2019 at bevilge penge til to stationsprojekter; 1) en ny station ”Troldebakkerne” nord for 
Helsinge og 2) en ny station ”Nørre Herlev” mellem Hillerød og Gørløse på Frederiksværkbanen. 
Begge stationer bygges som erstatning for to mindre stationer, der lukkes i samme anledning. Trol-
debakkerne station blev taget i brug december 2021, mens Nørre Herlev station forventes i brug i 
2025.

Baner i Region Sjælland:
 Det største anlægsprojekt hos Lokaltog A/S er en total sporrenovering af Østbanen fra Køge til Hår-

lev og videre mod henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads. I alt cirka 50 km jernbane. Der er tilbud-
sfrist primo 2023, og projektet forventes gennemført indenfor perioden juni 2023 til december 
2024.Som en option til sporrenoveringsprojektet på Østbanen er der tillige udbudt en flytning af 
Rødvig station til en mere central placering i byen, hvorved Østbanen forkortes med ca. 700 meter, 
og der kan fjernes to jernbaneoverkørsler i Rødvig by. Aftalen om en flytning af Rødvig station er 
indgået mellem Region Sjælland, Stevns Kommune og Lokaltog A/S. Region Sjælland har god-
kendt en ramme på 600 mio.kr., og staten har stillet Region Sjælland i udsigt at bidrage med 255 
mio.kr.

Udbuddet af renoveringsopgaven forventes afsluttet i februar 2023, hvorefter Region Sjælland skal 
tage endelig stilling til gennemførelse af projektet.

 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag

16.1 Kort over de jernbanestrækninger Lokaltog A/S betjener.

mailto:movia@moviatrafik.dk


Bilag 16.1 Lokalbanekort med Lille Syd


	01 Dagsorden til bestyrelsesmødet (Til nettet)-1475046.0.2
	04  Godkendelse af tilføjelse i forretningsorden-1451231.3.0
	04 Godkendelse af tilføjelse i forretningsorden
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Rammerne for arbejdet i Movias bestyrelse reguleres i forretningsordenen.
	Forretningsordenen blev senest revideret på bestyrelsesmødet 25. februar 2022, hvor videomøder, kønsneutrale stedord og fremgangsmåden ved underskrift blev indskrevet. I samme ombæring blev sekretariatschefen udskrevet af bestyrelsesmødernes deltagerkreds, da stillingen på daværende tidspunkt var nedlagt.
	I forbindelse med en omstrukturering i Movia, blev der pr. 1. september 2022 ansat en sekretariatschef for direktionssekretariatet. For at sekretariatschefen kan understøtte arbejdet i direktionssekretariatet bedst muligt, anbefales en tilføjelse i forretningsordenens § 4, således at sekretariatschefen igen kan deltage i bestyrelsesmøderne. Den øvrige deltagerkreds forbliver uændret.
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	04.1 Forretningsorden for Movias bestyrelse-1451232.1.0
	05 Godkendelse af estimat 2 2022-1471680.0.3
	Punkt 05. Godkendelse af estimat 2 2022
	Indstilling
	Beslutning:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	05.1 Økonomioversigt E2 2022-1436951.4.0
	Økonomioversigt E2 2022

	05.2 Forventet efterregulering fordelt på kommuner og regioner-1458923.4.0
	06 Forretningsplan 2022-1470891.2.0
	06 Forretningsplan 2022 – 25
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Erfaringer med gældende forretningsplan
	Gennem samfundskriserne
	Prioritering og fokus
	Justering af Movias mission og vision

	Forslag til ny forretningsplan
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	06.1 Forretningsplan 2022 - 2025 end-1471838.1.0
	Udkast til forretningsplan Movia 2022 - 25
	Grundlæggende rammer for Movias forretningsplan
	Movia udvikler mobilitet overalt på Sjælland
	Movia skaber sammenhæng for alle
	Movia prioriterer bæredygtighed og innovation

	06.2 Movias-forretningsplan-2018-2021-1464548_(1)
	06.2 Movias-forretningsplan-2018-2021-1464548_(2)
	06.3 Godkendelse af Movias Mobilitetsplan 2020-1464545.3.0
	06.4 Movias-mobilitesplan__sept2020-1464549_(1)
	07 Godkendelse af indsatser vedr. win-back af passagerer 2023-1472052.1.0
	07 Godkendelse af indsatser vedr. win-back af passagerer 2023
	Indstilling
	Det indstilles, at:
	Sagsfremstilling:

	09.Godkendelse af model for ansvarlige lån til Lokaltog AS-1472142.0.1
	Punkt 09. Godkendelse af model for ansvarlige lån til Lokaltog A/S
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	10 Godkendelse af revisionsprotokollat-1463646.5.0
	Punkt 10 Godkendelse af tiltrædelsesprotokollat fra ny revisor
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	10.1 Movia tiltrædelsesprotokollat 2022 - V17102022-1464698_(1)
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	2.1 Revisionens udførelse
	2.2 Revisionens udførelse
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	5.1 Ansvarsfordeling
	Slide Number 11
	5.3 Ansvarsfordeling, forvaltning og forvaltningsrevision
	Slide Number 13
	6. Revisors dokumentationsmateriale
	7. Kvalitetssikring af den udførte revision
	8. Movias offentliggørelse af årsrapport mv.
	9. Grundlag for revisionen
	10. Rådgivnings- og assistanceopgaver
	Underskriftsside�Fremlagt på bestyrelsesmødet den 3. november 2022
	Slide Number 20

	11 Orientering om opdatering af Movias beredskabspolitik og beredskabsplan-1457562.10.0
	11 Orientering om opdatering af Movias beredskabspolitik, beredskabsplan og beredskabsprogram
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Beredskabspolitik
	Beredskabsplan
	Beredskabsprogram

	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag

	11.1 Beredskabspolitik 2022 Movia-1466408_(1)
	Rammer og principper for Movias beredskab
	Retsgrundlag
	Ledelse
	Planlægningsgrundlag
	Forebyggelse
	Uddannelse
	Øvelser
	Erfaringsopsamling
	Beredskabsplaner

	Ansvarsfordeling i forhold til beredskabsplanlægning
	Direktionen
	Forretningsenhederne
	Områdechefer
	Den enkelte medarbejder


	12 Miljø- og klimastatus efterår 2022-1461294.6.0
	12. Punkt Miljø- og klimastatus, efterår 2022
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	1.	Status for grøn omstilling efter udbud A21
	2.	Mulighed for omstilling fra HVO-biodiesel til alm. diesel
	3.	Forsyningssikkerhed
	4.	Dansk Person Transports anbefalinger til udbud af grønne busser
	5.	Trafikstyrelsens pulje til Grønne busser og grøn flextrafik
	6.	Støjkortlægning af lokalbaner
	7.	Ændret indhold af projekt vedr. forsøg med SCRT i Lokaltog
	8.	Miljøsyn
	Se særskilt lukket orientering i bilag 12.1 ”Orientering om miljøsyn”
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	13 Orientering om status på udbud-1464441.4.0
	Punkt 13 Orientering om status på udbud
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	1. Implementering af ændringer i udbudsloven
	1. Implementering af ændringer i udbudsloven
	3. Status på Flexgaranti efter misligholdelse
	4. Brændstofstillæg og indeksering
	5. Igangværende og kommende udbud
	6. Ændringer i udbudsloven i forhold til FV12
	7. Afgørelse på retssag om FR15

	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	14 Orientering om Movias it-projektportefølje-1463766.6.0
	Punkt 14 Orientering om Movias IT-projektportefølje 2. halvår 2022
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Tabel 2: Afsluttede projekter siden sidste bestyrelsesrapportering, maj 2022
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	15 Orientering om Lokaltogs indkøb af batteritog-1461107.5.0
	Punkt 15 Orientering om Lokaltog A/S indkøb af batteritog
	Indstilling
	Det indstilles,
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	16 Status på lokaltog-1464663.5.0
	Punkt 16 Orientering om status på lokalbaneområdet
	Indstilling
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag

	16.1 Lokalbanekort med Lille Syd-1460527.2.0



