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04 Vedtagelse af Budget 2019, 2. behandling

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2019 vedtages endeligt.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Budget 2019 blev førstebehandlet på bestyrelsesmøde 19. juni 2018 og oversendt til 2. behandling. 
Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

For at efterkomme ejernes ønske om budgetstabilitet ændres der ikke i Movias budget imellem 1. og 
2. behandlingen. Dog er der efter aftale med tre kommuner indarbejdet 1.500 flere bustimer, som de 
tre kommuner har bestilt efter 1. behandlingen af budgetforslaget, ligesom en kommune har besluttet 
at indføre flextur fra 1. juli 2018.

Udgifter til administration og løn under andre driftsudgifter er reduceret med 2,8 mio. kr. i forhold til 
budgetforslaget til 1. behandling. Den højere udgift ved 1. behandlingen skyldtes en beregningsteknisk 
fejl.

Bestillingerne og rettelserne svarer til en samlet indtægtsstigning på 0,7 mio. kr. (0,03 pct.) og et 
samlet udgiftsfald på 2,9 mio. kr. (0,06 pct.). Det samlede tilskudsbehov er derfor reduceret med 3,6 
mio. kr. (0,12 pct.) i forhold til budget 2019, 1. behandling.

Budgetoverslagsår 2020-2022

I forbindelse med gennemgang af bilaget til forslaget til budget 2019, 1. behandling opdagede 
administrationen, at indtægten pr. passager i de tidligere takstområder Syd og Vest var for lav i 
overslagsårene, dvs. i BO 2020 – BO 2022. Indtægterne var i budgetforslaget til 1. behandling samlet 
set 16 mio. kr. for lave i overslagsårene, og tilsvarende var tilskudsbehovet dermed opgjort til at være 
16 mio. kr. for højt i budgetoverslagsårene 2020 – 2022. Alle de berørte kommuner og region oplever 
et reduceret tilskudsbehov.

I forslaget til 2. behandlingen af budget 2019 er indtægterne i BO-årene korrigeret.

Bestyrelsen og de berørte kommuner i de tidligere takstområder Syd og Vest samt Region Sjælland er 
orienteret om korrektionen og effekten heraf 27. juni 2018.

Trafikselskabet Movia 



 Tabel 1. Budgetforslag 2019, 2. behandling, budgetoversigt. Mio. Kr.

B2019 B2019 1. beh. - 2. beh.
B2018 1. beh. 2. beh. ∆ %

Bus
Indtægter -1.727 -1.741 -1.741 0 0,02%
Operatørudgifter 3.123 3.088 3.087 0 -0,02%
Øvrige busdriftsudgifter 207 202 202 0 0,00%
Bus i alt 1.604 1.549 1.548 -1 -0,05%

Flextrafik
Indtægter -47 -56 -57 0 0,60%
Operatørudgifter 577 614 614 0 0,06%
Andre driftsudgifter 72 71 72 0 0,09%
Flextrafik i alt 601 629 629 0 0,01%

Lokalbaner
Indtægter -186 -175 -175 0 0,00%
Udgifter til togdrift 504 500 500 0 0,00%
Anlæg 0 0 0 0
Lokalbaner i alt 319 325 325 0 0,00%

Fællesudgifter
Andre driftsudgifter 304 321 319 -3 -0,89%
Pensioner 23 25 25 0 0,00%
Finansielle poster 44 22 22 0 0,00%
Fællesudgifter i alt 372 368 365 -3 -0,78%

Tilskudsbehov i alt 2.896 2.870 2.867 -4 -0,12%

Kommunernes/regionernes samlede bestillinger fremgår af kapitel 3 i budgetbogen til budget 2019 
(bilag 1).

Økonomi:

Som beskrevet under sagsfremstillingen.

Det bemærkes, at finansieringen af ny planlægningsplatform til flextrafikken jævnfør pkt. 4 på 
bestyrelsesmødet 19. juni 2018 ”Forslag til budget 2019, 1. behandling” ikke er med i 
budgetoverslaget.
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1. Sammenfatning
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Movia, Budget 2019, 2. behandling 

1. Sammenfatning
Movias økonomi består af samlede betalinger på 4,2 mia. kr. til bus-, bane-, og flextrafikoperatørerne, og andre 
driftsudgifter på 0,6 mia. Samlet set 205 mio. passagerer giver indtægter på 2,0 mia. kr., hvilket betyder, at til-
skuddet fra kommuner og regioner er på 2,9 mia. kr.

Andre driftsudgifter er udgifter, Movia afholder til andre end operatører. Andre driftsudgifter er på 0,6 mia. kr. 
og udgør 12 pct. af de samlede udgifter i budgettet. Andre driftsudgifter er opdelt i kørselssupport (chaufførloka-
ler, stoppesteder, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter mv.), passagerservice (rejsekort, billetsalg, billet-
kontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation mv.), samt administration (IT, HR, økonomi, projekter 
mv.). Andre driftsudgifter er omfattet af Movias økonomiske politik og er som følge heraf reduceret i faste priser 
med 8 mio. kr. Pris- og lønregulering og udvidelse af billetkontrollen betyder, at udgifterne samlet set stiger med 
7 mio. kr. og 1,3 pct. Movias økonomiske politik med krav til fortsat effektivisering understøtter udmøntningen 
af forretningsplanen ved at sikre mest mulig mobilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud.

Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – falder i budget 2019 med 1 pct. eller 29 
mio. kr. i forhold til budget 2018. I faste priser svarer det til et fald på 3 pct. Det lavere tilskudsbehov skyldes 
blandt andet, at udgiften til finansielle poster falder, da ydelser på lån til rejsekort falder i takt med, at lånene ind- 
fries.

Tilpasningen til Metro Cityringen (Nyt Bynet) er indregnet i budget 2019 med effekt fra 18. august 2019 og med 
fuld effekt i overslagsårene. Stigende indtægter siden udarbejdelsen af budget 2018 betyder, at indtægterne for-
ventes at stige svagt i 2019 på trods af tab af passagerer pga. indførelse af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til 
det nye metronet.

I forhold til budget 2018 forventes et fald i buspassagertallet på 11 mio. passagerer i 2019 og 26 mio. passagerer 
i 2020, når effekten af Nyt Bynet er fuldt implementeret. Indtægtstabet forventes i 2020 at ligge på 139 mio. kr., 
som til dels kompenseres af reduktioner på buskørslen på godt 4 pct. Samlet stiger tilskudsbehovet for bus med 
28 mio. kr. i 2020 i forhold til budget 2018, hvilket svarer til en stigning på 1,8 pct. i løbende priser. I faste priser 
er det et fald på 0,3 pct. Konsekvenser af Nyt Bynet, herunder påvirkning af passagerstrømme er behæftet med 
usikkerhed.
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 R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ %
Passagerindtægter -1.950 -1.960 -1.973 -1.839 -1.848 -1.858 -13 0,7
Operatørudgifter 4.074 4.195 4.193 4.161 4.167 4.167 -2 -0,1
Andre driftsudgifter* 562 593 600 580 572 564 7 1,3
- Heraf kørselssupport 152 93 138 134 133 130 45 48,4
- Heraf passagerservice 264 270 277 266 263 262 7 2,4
- Heraf administration 146 229 185 180 176 172 -44 -19,2

Pensioner 22 23 25 26 27 29 1 5,7
Finansielle poster 42 44 22 20 19 13 -22 -50,5
Anlæg 1 0 0 0 0 0 0
Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.867 2.948 2.937 2.915 -29 -1,0

     

 

 
 

  
 

 
 

Movia, Budget 2019, 2. behandling 

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio.kr.
B2018 - B2019

* Fordelingen af andre driftsudgifter på de 3 underkategorier er foretaget på et opdateret grundlag i forhold til budget 2018, hvilket har givet 

forskydning mellem kategorierne. Ændringen har ingen finansiel effekt på fordelingen af finansieringen. 

Med mindre andet er nævnt er 2017-2019 i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2019-priser. 
Udgifter er positive tal, mens indtægter er negative tal. I tabellerne kan afrundinger medføre, at beløbene ikke 
summer til totalen.

Kapitel 2 beskriver de budgetforudsætninger, som budgetforslaget bygger på.
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Movia, Budget 2019, 2. behandling 

2. Budgetforudsætninger
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Movia, Budget 2019, 2. behandling 

2. Budgetforudsætninger
Der redegøres for budgettets forudsætninger i dette kapitel 2.

Tabel 2 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommunernes og regioner-
nes betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fællesudgifter) og øvri-
ge busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane.

Tabel 2. Budgetforslag 2019. Mio. kr.

B2018 - B2019
R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ %

Bus
Indtægter -1.721 -1.727 -1.741 -1.588 -1.594 -1.600 -15 0,9
Operatørudgifter 3.041 3.123 3.087 3.027 3.024 3.023 -36 -1,2
Øvrige busdriftsudgifter 197 207 202 194 192 192 -5 -2,6
Bus i alt 1.517 1.604 1.548 1.632 1.622 1.614 -56 -3,5

Flextrafik
Indtægter -49 -47 -57 -59 -62 -65 -9 19,8
Operatørudgifter 556 577 614 622 632 641 37 6,4
Andre driftsudgifter 64 72 72 71 70 70 0 -0,3
Flextrafik i alt 572 601 629 634 640 646 27 4,5

Lokalbaner
Indtægter -180 -186 -175 -191 -192 -193 11 -5,8
Udgifter til togdrift 486 504 500 519 519 511 -4 -0,8
Anlæg 1 0 0 0 0 0 0
Lokalbaner i alt 307 319 325 328 327 318 7 2,1

Fællesudgifter
Andre driftsudgifter 292 304 319 308 302 294 14 4,7
Pensioner 22 23 25 26 27 29 1 5,7
Finansielle poster 42 44 22 20 19 13 -22 -50,5
Fællesudgifter i alt 357 372 365 353 348 337 -7 -1,8

Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.867 2.948 2.937 2.915 -29 -1,0

Passagerindtægter på bus og bane er bestemt af hvor mange passagerer, der rejser, samt hvor meget passagererne 
betaler for deres rejser, idet sidstnævnte afhænger af rejsens længde og valg af billettype. For flextrafik er der 
medlemsgebyr for flexhandicap samt brugerbetaling i ordningerne flexhandicap og flextur. Indtægterne bestem-
mes af antallet af passagerer og deres rejselængde samt for flexturs vedkommende den prismodel, som kommu-
nerne har besluttet. De forskellige ordninger under flextrafik er beskrevet i bilag A.
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Movia, Budget 2019, 2. behandling 

Passagerer
Bus og bane
Passagertallet for de enkelte buslinjer og banestrækninger er baseret på følgende forudsætninger:

Budgetforslag 2019
• Realiserede tællinger pr. linje til og med marts 2018.
• De realiserede tællinger er tillagt passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestillinger
• Hertil er tillagt en demografisk bestemt vækst, som giver en årlig passagervækst i perioden 2019-2022 på:

o 0,6 pct. i Region Hovedstadens område eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner
o 0,4 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner
o 0,3 pct. i Region Sjællands område

Budgetoverslagsår 2020-2022
• Budget 2019 tillagt ovenstående demografisk bestemte vækst
• På lokalbanerne er der fra 2020 tillagt passagereffekt som følge af den forventede overtagelse af Lille Syd 

(Køge- Roskilde).

Flextrafik

For flextrafik er passagertallet bestemt på baggrund af følgende forudsætninger:

Budgetforslag 2019
• Udviklingen i passagertal er budgetteret på baggrund af de realiserede passagertal frem til marts 

2018.
• Flexhandicap forventes øget med 26 pct. i forhold til budget 2018, bl.a. fordi en ændring i lov om trafiksel-

skaber fra juli 2018 har udvidet ordningen, således at det er blevet muligt også for blinde og svagtseende at 
benytte ordningen. Kommunerne bliver kompenseret via DUT for den øgede udgift.

• Der er i enkelte kommuner stigninger i anvendelsen af flextur, særligt i Ballerup, Egedal,Frederikssund, 
Halsnæs og Ringsted kommuner. Stigningen forventes kun i begrænset omfang at fortsætte. Stigningen i 
budget 2019 udgør knap 10 pct. i forhold til budget 2018, men er en begrænset stigning på 6 pct. set i for-
hold til regnskabet for 2017.

• Der budgetteres ikke med ændringer i regionernes bestilling af flexpatient. Faldet i budget 2019 på 9 pct. i 
forhold til budget 2018 er baseret på realiserede passagertal til marts 2018.

• Faldet i flexrute på 9 pct. i forhold til budget 2018 skyldes, at den forventede stigning i passagertallet i 2018 
ikke er realiseret.

Budgetoverslagsår 2020-2022
• For flexhandicap forventes den historiske udvikling af fortsætte med en årlig vækst på 6 pct. i budgetover-

slagsårene.
• Passagertallet i flextur, flexkommune, flexpatient og flexrute forventes uændret i forhold til budget 2019.
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Movia, Budget 2019, 2. behandling 

Tabel 3. Passagerer. 1.000.
B2018 - B2019

R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ %
Bus 201.767 202.653 191.883 176.176 176.883 177.593 -10.770 -5,3
Bane 9.916 10.313 9.510 10.478 10.532 10.587 -803 -7,8
Flextur 389 376 412 412 412 412 36 9,6
Flexhandicap 579 594 751 796 843 894 156 26,3
Flexkommune 311 355 342 342 342 342 -13 -3,8
Flexpatient 632 680 622 622 622 622 -59 -8,6
Flexpatientbus 28 26 27 27 27 27 1 2,8
Flexrute 1.636 1.719 1.572 1.572 1.572 1.572 -147 -8,5
Passagerer i alt 215.257 216.717 205.119 190.424 191.234 192.049 -11.598 -5,4

Indtægter
Tabel 4. Indtægter. Mio. kr.

B2018 - B2019
R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ %

Bus -1.721 -1.727 -1.741 -1.588 -1.594 -1.600 -15 0,9
Bane -180 -186 -175 -191 -192 -193 11 -5,8
Flextur -16 -15 -16 -16 -16 -16 -1 7,2
Flexhandicap -33 -33 -41 -43 -46 -49 -8 25,5
Indtægter i alt -1.950 -1.960 -1.973 -1.839 -1.848 -1.858 -13 0,7

Anm.: I flextrafik er der alene brugerbetaling i ordningerne flextur og flexhandicap.

Busindtægterne er 15 mio. kr. (1 pct.) højere, mens baneindtægterne er 11 mio. kr. (6 pct.) lavere end budget 
2018. Udviklingen er yderligere opdelt i deleffekter i tabel 5, hvorefter effekterne er forklaret.

Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2018 til B2019. Mio. kr.
Bus Bane

Opdateret indtægt pr. passager (eksklusiv takststigning) -70

Takststigning på 2,1 pct. -36 -4

Passagerforventning 91 15

Ændring i indtægter i alt -15 11
Anm.: Da indtægter har negativt fortegn betyder negative tal en stigning i indtægter (fald i tilskudsbehov).

• Det fremgår af tabel 5, at højere indtægt pr. passager giver en stigning i indtægter på 70 mio. kr. Hovedårsa-
gerne til stigningen i indtægt pr. passager er 29 mio. kr. i 2019 som følge af ny indtægtsfordelingsbekendt-
gørelse, jf. Bekendtgørelse 456 af 10. maj 2018 om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet. Hertil er 
passagerernes rejsemønstre og valg af billettype ændret efter indførelsen af Takst Sjælland. Fx var det forud-
sat i budget 2018, at flere passagerer i det tidligere takstområde Syd ville overgå til pendlerkortet, men en 
del passagerer holder fast i rejsekortet trods økonomisk incitament til at gå over til pendlerkort.

• Takststigningsloftet fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen inklusive forventet efterregulering for tidligere år 
og efterkalkulation af Takst 2017 på samlet 2,1 pct. er indarbejdet i budget 2019, hvilket øger indtægterne 
36 mio. kr. for bus og 4 mio. kr. på banerne.
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Movia, Budget 2019, 2. behandling 

• Endelig er der en reduktion i indtægter på bus og bane på grund af færre passagerer i forhold til budget 2018 
på hhv. 91 og 15 mio. kr. Hovedårsagen til reduktionen i passagertallet på bus er indarbejdelsen af Nyt By-
net, hvor driften reduceres og tilpasses Metro Cityringen i sommeren 2019. Passagertallet på banerne for-
ventes at falde med ca. 0,8 mio. passagerer fra 2018 til 2019. Udviklingen er genereret af en generel passa-
gertilbagegang siden udarbejdelsen af budget 2018 og sporarbejde på bl.a. Sydbanen og ved Slagelse station

Budgetoverslagsår 2020-2022

• Da overslagsårene er i 2019 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene.
• Indførelsen af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til det nye metronet fra sommeren 2019, forventes at 

medføre faldende passagertal i busserne. I 2020 forventes der ca. 13 procent færre passagerer set i forhold til 
budget 2018.

• Fra 2020 og frem er det forudsat, at den nye indtægtsfordelings-bekendtgørelse fortsætter uden fradrag på12 
mio. kr. som i 2018 og 2019.

Flextrafik indtægterne forventes 9 mio. kr. (20 pct.) højere end budget 2018. Indtægterne følger den forventede 
udvikling i passagertal i Flextur og Flexhandicap.

Kørselsudgifter
Kørselsudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammenholdt med priserne i de enkelte 
kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx ekstrakørsel og operatør-
drevet realtid mv. På bane er kørselsudgifterne hovedsageligt bestemt af antal kilometer og et fast vederlag. Her-
til kommer udgifter til blandt andet infrastruktur og leasing af materiel.

Kørselsudgifterne for flextrafik fremskrives ud fra passagertallet. Det forudsættes, at udgiften pr. passager i bud-
gettet svarer til den realiserede udgift pr. passager frem til marts 2018. Der opgøres ikke timer for flextrafik i 
budget og regnskab.

Tabel 6. Timer og busser
B2018 - B2019

R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ %

Bus:
Timer, (1.000) 4.254 4.226 4.168 4.045 4.045 4.045 -59 -1,4
Busser 1.238 1.234 1.212 1.188 1.188 1.188 -21 -1,7

Bane:
Timer, (1.000) 155 151 156 164 164 164 4 3,0

Det fremgår af tabel 6, at antal bustimer og antal busser reduceres i forhold til budget 2018, Hovedårsagen til re-
duktionen er indarbejdelsen af Nyt Bynet, hvor driften reduceres og tilpasses Metro Cityringen fra 18. august 
2019.

Årsagen til stigningen i timer på lokalbanerne i 2019 er forlænget køretid som følge af sporarbejde, mens hoved-
forklaringen i overslagsårene er overtagelsen af driften på Lille Syd.
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 R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ %
Bus 3.041 3.123 3.087 3.027 3.024 3.023 -36 -1,2
Bane 477 495 492 511 511 503 -3 -0,6
Flextur 42 41 46 46 46 46 5 12,3
Flexhandicap 108 109 143 152 161 170 34 30,7
Flexkommune 43 48 49 49 49 49 1 2,0
Flexpatient 137 146 141 141 141 141 -5 -3,4
Flexrute 225 233 235 235 235 235 2 1,0
Kørselsudgifter i alt 4.074 4.195 4.193 4.161 4.167 4.167 -2 -0,1
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Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr.
B2018 - B2019

Operatørudgifterne på bus er 36 mio. kr. lavere end budget 2018 svarende til et fald på 1 pct., mens kørselsudgif-
terne til bane er faldet 3 mio. kr. svarende til 1 pct. lavere end budget 2018. De væsentligste forklaringer til æn-
dringerne i kørselsudgifterne på bus og bane er beskrevet i tabel 8. Efter tabellen forklares ændringerne yderlige-
re. Udgifterne på flexområdet følger den forventede udvikling i antal passagerer. I budgetoverslagsårene vil ad-
ministrationen være særligt opmærksom på, om den historiske vækst på 6 pct. årligt på flexhandicapområdet vil 
fortsætte.

De øgede udgifter på bane fra 2019 til 2020 skyldes overtagelsen af Lille Syd.

Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus og bane fra B2018 til B2019. Mio.kr.

Bus Bane

Effekt af indeksudvikling 19 3
1,4 pct. færre bustimer (59.000 timer) -43
Diverse udgifter ifm. Nyt Bynet 6
Udbud af buskontrakter har givet lavere priser -5
Reducerede udgifter til ekstrakørsel -3
Reducerede udgifter til passagerincitamentsbonus -2
Udfasning af busser på tidligere linje 5A -8
Aftalt kontraktbesparelse på bane -6

Ændring i kørselsudgifter i alt -36 -3
Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter.

• Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, som regulerer Movias kontraktbetalinger til operatørerne, 
er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Prognoserne for løn og rente er højere end i budget 
2018, mens diesel er lidt lavere. Udviklingen øger udgifterne med 19 mio. kr. for bus, og 3 mio. kr. for lo-
kalbanerne.

• Køreplanerne i 2018 er tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling vedr. budget 2019. Ho-
vedårsagen til reduktionen i antal timer er tilpasning af busdriften til Metro Cityringen med 4,5 måneders ef-
fekt i 2019.

• I forbindelse med overgang til Nyt Bynet er der bl.a. udgifter til indøvning af chauffører, omlakering af bus-
ser og øget tomkørsel.
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• I foråret 2019 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A16. Budget 2019 er derfor påvirket 
af de nye og lavere kontraktpriser, hvilket giver en besparelse på 5 mio. kr.

• De forventede udgifter til ekstrakørsel er 2 mio. kr. lavere end budget 2018. Den forventede ekstrakørsel 
estimeres ud fra de realiserede udgifter til ekstrakørsel. Ekstrakørsel er buskørsel, som ikke køres i de almin-
delige buskontrakter, men udføres i ekstrakørselskontrakter eller efter aftale med operatører pga. opstået be-
hov for øget drift – typisk kapacitetsproblemer på enkeltafgange. Ekstrakørsel kan både være planlagt og 
lagt i faste ekstrakørselskontrakter, men kan også have mere ad hoc karakter, hvis det er et pludselig opstået 
behov f.eks. på grund af mange passagerer på specifikke afgange.

• I nogle af Movias kontrakter udgøres en del af betalingen af passagerincitamentsbonus. Da passagertallet 
falder i Nyt Bynet, forventes udbetalingerne af passagerincitamentsbonus reduceret med 2 mio. kr.

• Der var i 2018 udgifter på 8 mio. kr. i forbindelse med udfasning af de tidligere busser på linje 5A. Da disse 
udgifter ikke er med i 2019, giver det et fald på 8 mio. kr.

• I forbindelse med etableringen af Lokaltog A/S blev der i kontrakterne lagt løbende effektiviseringsgevin-
ster ind, og i 2019 er reduktionen på 6,4 mio. kr.

Budgetoverslagsår 2020-2022
• Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen fra august 2019, har helårseffekt fra 2020, hvilket 

betyder færre timer og færre busser. 
o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 2,9 pct. færre timer (helårseffekt af Byt Bynet) -61 mio. kr.

• Hertil er tillagt fuld effekt af Nyt Bynet og forventningerne til det igangværende udbud A17, hvor flere 
linjer skifter til el eller fossilfri drift.

Når den procentvise reduktion i timer i overslagsårene er mindre end den procentvise reduktion i passagerer, 
skyldes det, at linjer som reduceres, er linjer med mange passagerer.

På lokalbaner er der i henhold til kontrakten med Lokaltog A/S indregnet en effektiviseringsgevinst på 8,5 mio. 
kr. i budgetoverslagsår 2022. Der er for så vidt angår Lokaltog tale om en ’trappemodel’, hvor effektiviseringer 
udmøntes i en ’trappe’ og ikke som årlige effektiviseringer.
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Flextrafik

Budgetforslag 2019
De samlede kørselsudgifter til flextrafik stiger med 37 mio. kr. svarende til 6 pct., selvom det samlede passager-
tal er næsten uændret. Det skyldes - ud over almindelig pris- og lønregulering - en forventet forskydning i passa-
gertallet fra flexrute til flexhandicap med en højere udgift pr. passager. Flexrute er målt per passager billigere 
end de øvrige kørselsordninger i flextrafik, fordi der køres med flere passagerer pr. bus.

Budgetoverslagsår 2020-2022
Den budgetterede udvikling i kørselsudgifter følger passagerudviklingen med stigninger på 6 pct. årligt for fle-
xhandicap og uændrede udgifter for de øvrige ordninger.
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Usikkerheder i budget 2019
I budgetforslag 2019, 2. behandling er der større usikkerheder end normalt pga. de store ændringer i forbindelse 
med indførelsen af Nyt Bynet. I nedenstående boks om usikkerheder er en række kendte usikkerheder gennem-
gået.

Om usikkerheder i budget 2019

Nyt Bynet
Åbningen af Metro Cityringen medfører usikker-
hed om udviklingen i passager- og indtægtsstrøm-
me. I budget 2019 er det forudsat, at det tilpassede 
busnet idriftsættes 18. august. Ved driftsstart kort 
tid efter åbningen af Cityringen sikres en god 
sammenhæng i den kollektive trafik både før og 
efter åbningen af Cityringen. 
Effekten af kvalitetstillægget for at køre med Me-
troen er svær at estimere, og der er ikke indregnet 
særskilte konsekvenser heraf i Movias Budget. 
Nyt Bynet er i overslagsårene (2020-2022) indreg-
net med fuld effekt. Derudover er der usikkerhed 
på de linjer, som i overslagsårene berøres af ud-
bud A17, da udbuddet endnu ikke er afsluttet.

Takst Sjælland
Effekterne på passageradfærd og indtægter af 
Takst Sjællands nye zoner, takster og produkter er 
fortsat vanskelige at estimere præcist på kommu-
ne- og regionsniveau. De største ændringer sker i 
Takstområde Syd, hvorfor usikkerheden om pas-
sagerer og indtægter er størst i Syd.

Letbanen
Effekten på busdriften fra anlægsarbejderne i for-
bindelse med Letbanen langs Ring 3 er forbundet 
med stor usikkerhed og er ikke indarbejdet i bud-
get 2019. Movia har lavet aftaler med Region Ho-
vedstaden og de direkte berørte Ring 3-kommuner 
for de økonomiske rammer i forbindelse med tra-
fikafviklingen. Udgangspunktet for aftalerne er, at 
når busdrift økonomien påvirkes i større grad, la-
ves der efteropkrævninger, mens mindre ændrin-
ger kommer med i efterreguleringen for regnskab 
2019 for de berørte Ring-3 kommuner og Region 
Hovedstaden. Movia er derudover i dialog med de 
kommuner, som indirekte påvirkes. I takt med at 
planerne for anlægsarbejdet ligger klar, vil der bli-
ve lavet aftaler med disse kommuner.

Indeks
Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bruges 
til at regulere operatørbetalingen og er fastsat ud 
fra Nationalbankens prognoser. Indeks for diesel 
og rente er på et lavt niveau, og der er risiko for, 
at disse indeks stiger mere i 2019, end National-
bankens prognoser forudsiger. Følsomheden for 
udvalgte indeks er beskrevet i tabellen herunder.

Tabel 9. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks, bus og bane
Ændring Effekt (Mio. kr.)

Dieselforbrugerpris 20% 103
Løn 1% 22
Rente 1 procentpoint 20
Indtægter 5% 96
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Andre driftsudgifter
Budgetoversigten i tabel 2 opererer med budgetposterne ’Øvrige busdriftsudgifter’ og ’Administration og løn’. I 
tabel 1 er disse poster lagt sammen i kategorier, som er sigende for aktiviteterne:

• Kørselssupport omfatter blandt andet chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlægning, 
rådgivning og kontrakter

• Passagerservice omfatter blandt andet rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og tra-
fikinformation

• Administration omfatter blandt andet IT, HR, økonomi, husleje og projekter.

Budgetforslag 2019
Budgetforslaget for 2019 er opbygget med udgangspunkt i budget 2018. Budgetrammen er reguleret med bespa-
relser i henhold til den økonomiske politik, jf. tabel 10. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,1 pct. Bud-
getrammen er yderligere teknisk reguleret med udvidelse af billetkontrollen ifm. indførelse af frit flow i A-bus-
serne.

Tabel 10. Ændring i andre driftsudgifter ekskl. flextrafik og bane fra B2018 til B2019. Mio. kr.

2019

Budget året før 512
PL-regulering 2,1% til 2019-pris 11
Økonomisk politik: besparelse -8
Udvidelse af billetkontrol (delvis effekt i 2019) 6

Budget 2019 520
Anm.: Kørselssupport, passagerservice og administration for bane og flextrafik indgår ikke i tabellen, jf. Movias økonomi-

ske politik.

Movias økonomiske politik med krav til fortsat effektivisering understøtter udmøntningen af forretningsplanen 
ved at sikre mest mulig mobilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud. Som led i effektiviseringen er 
etableret en omstillingspulje indenfor budgetrammen. Omstillingspuljen udgør 13 mio. kr. i 2019. I 2020 er der 
ingen omstillingspulje, og nulstillingen af puljen bidrager til besparelserne i budgetoverslagsår 2020.

Billetkontrol og frit flow i A-busser i hovedstadsområdet.
Bestyrelsen har i juni 2017 besluttet udvidelse af billetkontrollen i 2018 og 2019 i forbindelse med indførelse af 
frit flow i alle A-busser. Udvidelsen finansieres af øgede kontrolafgifter. Efter der er høstet de første erfaringer 
med frit flow i linje 5C, er businesscasen ifm. frit flow genberegnet. Der er fortsat samlet set en positiv busines-
scase. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under passagerindtægter og fordeles på alle bustimer, mens 
udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice samt en mindre administrativ del. I 2019 er forøgelsen 
af udgifterne til billetkontrollen på ca. 6 mio. kr. i 2019 og knap 11 mio. kr. i 2020 og frem, mens stigningen i 
indtægter fra kontrolafgifter er på ca. 6 mio. kr. i 2019 og godt 12 mio. kr. i 2020 og frem. Udover de direkte 
indtægter fra kontrolafgifter er der den effekt, at snydeprocenten uden de ekstra kontrollører forventeligt ville sti-
ge med indførelsen af frit flow. Udvidelsen er indarbejdet i budgetforslag 2019.
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Budgetoverslagsår 2020-2022

• Besparelserne i den økonomiske politik implementeres med yderligere 23 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2021 
og 7 mio. kr. i 2022

• Der er indenfor den reducerede budgetramme etableret en omstillingspulje på 3 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. 
i 2022

• Helårseffekten af udvidelsen af billetkontrollen i 2019 betyder en yderligere udgiftsstigning på 4 mio. kr. i 
2020.

Flextrafik

Den økonomiske politik for andre driftsudgifter for flextrafik er en årlig effektivisering på 2 pct. pr. passager må-
lt i faste priser og med udgangspunkt i budget 2018. Forventede udgifter til ny optimeringsplatform (NOP) er ik-
ke omfattet af den økonomiske politik. Der er ikke i budget 2019 og overslagsår budgetteret med udgifter til for-
nyelse af flextrafiksystemet. Der kan opstå et behov i løbet af budgetåret. En eventuel udvidelse af budgettet vil i 
så fald blive forelagt bestyrelsen.

Tabel 11. Budgetramme flextrafik 2019-prisniveau

2019 2020 2021 2022

Adm./passager 2019-prisniveau (kr.) 19,2 18,8 18,4 18,1
Antal passagerer (1.000) 3.726 3.771 3.819 3.869
Budget 2019 (mio. kr.) 72 71 70 70
a. Andre driftsudgifter svarer til summen af flextrafiks kørselssupport, passagerservice og administration. Se evt. tabel 15.

Effekten af den økonomiske politik med årlige effektiviseringer på 2 pct. betyder, at andre driftsudgifter falder 
med 2 pct. fra 2019 til 2022 trods en forventet passagervækst på 4 pct.

Andre driftsudgifter pr. passager er forskellig i de forskellige ordninger i flextrafik. Andre driftsudgifter pr. pas-
sager er opgjort pr. ordning i tabel 16.

Øvrige budgetposter
De budgetterede udgifter til pensioner og finansielle poster fremgår af tabel 1.

Pensioner
Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension efter 1/1-
2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har 190 aktive og pensionerede tjene-
stemænd (inkl. enker), heraf budgetteres 123 at være pensionerede ultimo 2019. Udviklingen i udgiften afhænger 
af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor forbundet med usikkerhed. Den samlede pen-
sionsforpligtelse blev senest aktuarberegnet i 2015 og genberegnes hvert 5. år i henhold til regnskabspraksis.

Finansielle poster
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ydelse 75 44 43 43 42 35 35 35 24 24 23
Restgæld 323 285 246 207 168 135 102 69 46 23 0

 

 
 
 

  
   

  
 

 
   

    
 

 
 

  
   

 
 

Movia, Budget 2019, 2. behandling 

Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån. Heri modregnes modtagne afdrag på ansvarlig låne-
kapital i Rejsekort A/S. Ydelserne på lån er i 2018 forøget med et ekstraordinært modtaget afdrag fra Rejsekort 
A/S på 12,5 mio. kr. Ydelserne falder med yderligere 20 mio. kr. i 2019, da et af lånene udløber i 2018.

Tabel 12. Rejsekort lån. Mio. kr.

Likviditet
Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Ud fra dette forven-
tes 365-dages gennemsnitslikviditeten ultimo 2019 at være lige under Movias målsætning på 150 mio. kr. Prog-
noserne er dog behæftet med en vis usikkerhed, og bl.a. kommende efterreguleringer vil også påvirke likvidite-
ten.

For at reducere risikoen for at Movia ligger inde med en for stor likvidbeholdning indstilles, at à conto betaling 
fra kommuner og regioner i 2019 fortsat sker månedsvis som i 2018. Administrationen vil følge likviditetsudvik-
lingen nøje.

Gennemsnitslikviditeten kan hæves ved eksempelvis at opkræve à conto betalinger fra kommuner og regioner 
forud for 2 måneder ad gangen. Hvis à conto betalinger opkræves for 2 måneder ad gangen, vil den forventede 
gennemsnitslikviditet være omkring 220 mio. kr. ultimo 2019, dvs. betragteligt over Movias målsætning.

Movias likviditet er også sikret med en kassekredit på 300 mio. kr.
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3. Budget for den enkelte kommune og 
region 
Trafikbestillingen viser overordnet, at der sker markante ændringer i Storkøbenhavn som følge af Cityringens 
åbning i sommeren 2019. I forbindelse med beslutningen af Nyt Bynet i de 12 berørte kommuner og Region Ho-
vedstaden er reduceret med 68.000 timer i 2019 svarende til en helårseffekt på 180.000 timer, hvilket svarer til 
en reduktion på 4 pct. af busdriften i Movia.

I de øvrige dele af Movias område er der samlet set bestilt reduktioner på 13.000 timer svarende til 0,3 pct. af 
Movias drift. Hertil er der et yderligere fald på ca. 20.000 timer fra 2018 til 2020, da der er ekstra timer i 2018 
pga. vejarbejde i København og pga. helårseffekter af reduktioner i 2018.

I det følgende beskrives de ændringer, der er indarbejdet i budgetforslag 2019.

Indførelsen af Nyt Bynet betyder væsentlige linjeændringer. Nyt Bynet har størst effekt i Københavns Kommu-
ne og Frederiksberg Kommune, men påvirker også drift og økonomi i kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Dra-
gør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Ballerup, Brøndby, Tårnby, Furesø, Lyngby-Taarbæk, og Re-
gion Hovedstaden.

I Allerød Kommune oprettes ny linje 338 fra Lynge til Hillerød. Linjen finansieres af Allerød Kommune alene.

I Faxe Kommune nedlægges linje 276 og 286, mens linje 264 og 265 får mere drift, hertil justeringer af flere 
linjer. Samlet en mindre driftsreduktion i kommunen.

I Fredensborg og Hørsholm Kommune er linje 383 er reduceret, mens linje 370 i Fredensborg Kommune får 
mere drift på lørdage

I Frederikssund Kommune får linjerne 311, 315 og 317 reduceret driften, mens linje 313 oprettes, og linje 846 
får mere drift. Samlet en reduktion af driften i kommunen. Hertil ændres starttaksten i flextur fra kommunetakst 
på 24 kr. til grundtakst på 36 kr. fra 1. juli 2018

I Gribskov Kommune får linje 360R reduceret aftendrift, og Gribskov Kommune medfinansierer fra 2019 ikke 
linje 342, som kører i Helsingør Kommune og Gribskov Kommune. Helsingør Kommune finansierer dermed 
også Gribskov Kommunes andel.

I Hillerød Kommune er der øget drift på linje 301 og 302, da perioden med 20 minutters drift udvides.

I Halsnæs kommune ændres starttaksten i flextur fra kommunetakst på 24 kr. til grundtakst på 36 kr. fra 1. juli 
2018

I Høje-Taastrup Kommune omlægges og reduceres linje 116, mens en ny linje 115 oprettes og tidsrummet 
med 30 minutters drift på linje 117 og 118 forlænges. Linje 224 forlænges til Hedehusene, og linje 850 nedlæg-
ges.

Ishøj Kommune har besluttet at indføre flextur fra 1. juli 2018.
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Holbæk Kommune har bestilt en ny linje 507.

I Greve Kommune får linje 225 flere weekendafgange, mens linje 224 forlænges til Hedehusene.

I Kalundborg Kommune får linje 551 mere drift i forbindelse med ny station.

I Næstved Kommune er der reduktioner på linjerne 601, 604, 607, 609, 611, 615, mens linje 686 og 698 ned-
lægges. Samlet er det en væsentlig reduktion af driften i kommunen.

I Odsherred Kommune reduceres linje 563, mens linje 567 og 568 delvist sammenlægges og samlet reduceres. 
Der er samlet en væsentlig reduktion af driften i kommunen.

I Stevns Kommune reduceres driften på linje 253

Hertil er der i overslagsårene indarbejdet, at en række linjer i forbindelse med udbud A17 forventes at overgå til 
fossilfri drift eller el fra 2020.

Der er kun småjusteringer eller ingen ændringer i øvrige kommuner og Region Sjælland.

I budgetforslag 2019 udgør kommuner og regioners betaling t il Movia (tilskudsbehovet) 2.867 mio. kr., hvilket 
er 29 mio. kr. lavere end i budget 2018. I tabel 13 og 14 fremgår fordelingen af tilskud i de enkelte kommuner og 
regioner. I forhold til budget 2018 betaler 28 kommuner højere tilskud, mens 17 kommuner og begge regioner 
betaler lavere tilskud.
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Tabel 13. Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale 

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

København
R2017 277.286 56.910 2 19.091 7.564 12.889 373.742
B2018 284.326 59.157 0 18.980 11.382 14.795 388.639
B2019 290.497 56.339 0 25.936 10.367 17.583 400.723
BO2020 326.556 51.234 0 27.360 10.297 17.577 433.024
BO2021 324.466 50.346 0 28.857 10.228 17.570 431.468
BO2022 322.622 48.565 0 30.429 10.161 17.564 429.341
Frederiksberg
R2017 39.913 8.583 0 4.510 0 2.643 55.649
B2018 42.762 8.889 0 4.807 0 2.876 59.334
B2019 45.808 8.755 0 6.090 0 2.965 63.619
BO2020 58.412 8.624 0 6.424 0 2.965 76.425
BO2021 58.099 8.475 0 6.775 0 2.964 76.312
BO2022 57.806 8.175 0 7.144 0 2.963 76.088
Albertslund
R2017 9.824 1.480 0 924 2.512 5.091 19.831
B2018 9.525 1.540 0 970 1.970 5.246 19.251
B2019 9.616 1.510 0 1.237 3.034 5.515 20.912
BO2020 10.029 1.522 0 1.303 3.018 5.513 21.385
BO2021 9.950 1.496 0 1.374 3.002 5.511 21.332
BO2022 9.890 1.443 0 1.447 2.986 5.509 21.275
Ballerup
R2017 20.927 2.431 579 2.941 810 10.975 38.663
B2018 21.535 2.473 572 3.181 938 11.467 40.165
B2019 22.099 2.505 746 3.841 1.043 11.222 41.456
BO2020 23.339 2.457 732 4.052 1.037 11.218 42.834
BO2021 23.234 2.415 719 4.273 1.031 11.214 42.885
BO2022 23.160 2.329 706 4.505 1.025 11.210 42.935
Brøndby
R2017 13.693 1.776 747 1.768 638 6.605 25.227
B2018 13.979 1.856 688 2.028 801 6.986 26.337
B2019 14.273 1.850 726 2.191 677 6.978 26.694
BO2020 16.056 1.880 713 2.309 671 6.975 28.605
BO2021 15.581 1.847 700 2.433 667 6.972 28.200
BO2022 15.536 1.782 688 2.564 662 6.969 28.201
Dragør
R2017 4.565 633 37 515 23 1.355 7.127
B2018 4.775 661 26 556 17 1.700 7.735
B2019 5.155 734 32 693 0 1.168 7.780
BO2020 5.802 820 31 730 0 1.168 8.551
BO2021 5.769 806 30 770 0 1.167 8.543
BO2022 5.746 778 29 812 0 1.167 8.532
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Gentofte
R2017 31.482 4.328 0 3.932 30 4.411 44.184
B2018 33.867 4.551 0 4.214 28 4.800 47.460
B2019 33.878 4.676 0 4.890 26 4.628 48.098
BO2020 37.635 4.972 0 5.157 26 4.626 52.417
BO2021 37.451 4.886 0 5.438 26 4.625 52.426
BO2022 37.324 4.713 0 5.733 26 4.623 52.419
Gladsaxe
R2017 27.026 3.746 974 2.689 36 8.141 42.612
B2018 28.372 3.928 1.069 2.807 19 8.131 44.326
B2019 29.234 4.169 1.305 3.553 51 9.049 47.360
BO2020 31.437 4.640 1.283 3.747 50 9.046 50.203
BO2021 31.250 4.560 1.262 3.950 50 9.043 50.115
BO2022 31.117 4.399 1.241 4.164 50 9.041 50.011
Glostrup
R2017 10.704 1.622 0 678 1.128 4.071 18.202
B2018 11.151 1.693 0 693 1.068 4.234 18.838
B2019 11.451 1.726 0 930 1.304 4.272 19.682
BO2020 12.521 1.789 0 981 1.293 4.270 20.854
BO2021 12.455 1.758 0 1.033 1.283 4.268 20.797
BO2022 12.408 1.696 0 1.089 1.273 4.266 20.733
Herlev
R2017 13.460 2.073 0 1.227 11 3.812 20.584
B2018 13.497 2.254 0 1.304 25 4.157 21.237
B2019 13.238 2.262 0 1.615 9 4.089 21.213
BO2020 14.326 2.168 0 1.703 9 4.088 22.294
BO2021 14.218 2.130 0 1.796 9 4.087 22.239
BO2022 14.135 2.055 0 1.893 9 4.085 22.178
Hvidovre
R2017 21.303 3.344 0 2.483 580 8.367 36.078
B2018 22.232 3.494 0 2.484 594 8.842 37.646
B2019 21.664 3.404 0 3.389 543 8.404 37.404
BO2020 23.233 3.300 0 3.573 539 8.400 39.045
BO2021 23.095 3.243 0 3.766 535 8.397 39.034
BO2022 22.995 3.128 0 3.968 530 8.393 39.015
Høje-Taastrup
R2017 18.984 2.268 608 1.963 49 5.684 29.556
B2018 20.203 2.369 577 2.048 34 6.151 31.383
B2019 18.465 2.358 649 2.657 46 5.820 29.996
BO2020 19.318 2.377 638 2.802 46 5.818 31.000
BO2021 19.185 2.335 628 2.955 46 5.817 30.966
BO2022 19.085 2.253 618 3.116 46 5.815 30.933
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Ishøj
R2017

 
4.357

 
419 0 1.035 22

 
3.119 8.952

B2018 4.438 438 0 1.063 23 3.025 8.987
B2019 4.510 442 347 1.380 24 3.497 10.200
BO2020 4.770 445 342 1.455 24 3.496 10.531
BO2021 4.745 438 337 1.533 24 3.494 10.571
BO2022 4.728 422 332 1.616 24 3.493 10.615
Egedal
R2017

 
15.433 1.666 580 908 27 9.987 28.601

B2018 16.846 1.795 575 1.012 3 10.743 30.975
B2019 16.742 1.796 794 1.127 20 13.093 33.571
BO2020 17.384 1.812 782 1.189 20 13.088 34.275
BO2021 17.310 1.780 771 1.255 20 13.084 34.219
BO2022 17.258 1.717 760 1.324 19 13.080 34.158
Lyngby- 
Taarbæk

 
 

R2017 29.435 3.265 607 1.564 120 2.984 37.975
B2018 30.442 3.411 706 1.811 111 2.979 39.459
B2019 30.216 3.420 643 2.077 110 3.466 39.930
BO2020 31.041 3.439 631 2.190 110 3.465 40.875
BO2021 30.872 3.379 619 2.310 109 3.464 40.754
BO2022 30.746 3.260 608 2.435 109 3.463 40.621
Rødovre  
R2017 21.523 3.916 0 2.094 33 5.314 32.880
B2018 22.953 4.038 0 2.279 36 5.569 34.875
B2019 24.317 4.092 0 2.783 56 5.626 36.875
BO2020 27.973 4.034 0 2.934 56 5.624 40.622
BO2021 27.670 3.964 0 3.092 55 5.623 40.404
BO2022 27.580 3.824 0 3.259 55 5.621 40.339
Rudersdal  
R2017 34.012 3.372 1.124 1.888 30 5.223 45.648
B2018 34.829 3.535 1.077 2.415 39 5.739 47.635
B2019 34.833 3.487 1.342 2.433 45 5.454 47.594
BO2020 35.680 3.514 1.321 2.567 45 5.452 48.579
BO2021 35.515 3.453 1.300 2.708 45 5.451 48.473
BO2022 35.395 3.331 1.280 2.857 45 5.449 48.357
Tårnby
R2017

 
15.667 2.686 0 1.823 46 3.290 23.511

B2018 15.474 2.790 0 2.149 32 3.475 23.920
B2019 15.676 2.742 0 2.327 66 3.701 24.512
BO2020 16.571 2.733 0 2.453 66 3.699 25.523
BO2021 16.453 2.686 0 2.586 66 3.698 25.489
BO2022 16.368 2.591 0 2.725 66 3.697 25.447
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Vallensbæk
R2017 3.617 370 0 60 21 777 4.844
B2018 3.649 387 0 66 42 1.031 5.175
B2019 3.802 402 0 86 22 759 5.071
BO2020 3.978 405 0 90 22 759 5.254
BO2021 3.957 398 0 95 22 758 5.231
BO2022 3.942 384 0 101 22 758 5.207
Furesø
R2017 17.768 1.550 578 1.879 41 3.820 25.636
B2018 18.625 1.625 575 2.047 32 4.306 27.210
B2019 18.526 1.621 576 2.457 45 4.130 27.357
BO2020 19.109 1.634 566 2.593 45 4.129 28.076
BO2021 19.037 1.605 557 2.736 45 4.128 28.108
BO2022 18.987 1.549 547 2.887 45 4.127 28.141
Allerød
R2017 14.563 1.376 336 692 325 5.383 22.675
B2018 15.560 1.472 414 573 373 5.891 24.281
B2019 16.861 1.550 361 992 391 5.896 26.050
BO2020 17.221 1.562 355 1.047 388 5.894 26.466
BO2021 17.151 1.535 349 1.104 385 5.892 26.417
BO2022 17.100 1.481 344 1.165 382 5.891 26.362
Fredensborg
R2017 15.008 1.667 1.135 1.665 1.066 13.588 34.129
B2018 15.934 1.741 1.157 1.711 885 15.126 36.553
B2019 15.765 1.757 1.131 2.256 1.410 13.747 36.065
BO2020 16.315 1.770 1.114 2.381 1.402 13.743 36.725
BO2021 16.225 1.739 1.097 2.513 1.394 13.739 36.707
BO2022 16.158 1.678 1.081 2.651 1.386 13.735 36.689
Frederikssund
R2017 22.261 1.905 1.665 1.700 177 14.602 42.310
B2018 22.457 1.967 1.487 1.706 142 14.968 42.727
B2019 22.524 1.920 1.639 2.188 162 15.929 44.363
BO2020 23.110 1.935 1.615 2.311 162 15.925 45.057
BO2021 23.020 1.902 1.591 2.440 161 15.920 45.035
BO2022 22.958 1.835 1.569 2.575 161 15.916 45.014
Halsnæs
R2017 7.394 601 723 1.079 493 4.714 15.004
B2018 7.205 642 652 1.191 522 5.094 15.306
B2019 7.602 646 705 1.448 436 5.034 15.872
BO2020 7.937 651 694 1.530 433 5.033 16.278
BO2021 7.900 640 684 1.615 431 5.031 16.301
BO2022 7.875 617 674 1.705 429 5.030 16.330
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Gribskov
R2017 18.332 1.543 1.033 1.634 4.094 5.442 32.079
B2018 18.906 1.609 1.023 1.778 3.995 5.777 33.089
B2019 18.759 1.550 1.094 2.154 4.557 4.849 32.962
BO2020 19.264 1.562 1.079 2.275 4.533 4.848 33.560
BO2021 19.185 1.535 1.065 2.403 4.509 4.846 33.543
BO2022 19.130 1.480 1.051 2.537 4.486 4.845 33.529
Helsingør
R2017 33.044 3.553 3.538 1.957 164 9.825 52.080
B2018 33.945 3.709 3.426 2.215 141 10.589 54.024
B2019 34.771 3.808 3.817 2.620 178 10.818 56.013
BO2020 35.861 3.838 3.767 2.766 178 10.815 57.225
BO2021 35.662 3.772 3.719 2.919 177 10.812 57.060
BO2022 35.513 3.638 3.672 3.080 176 10.810 56.889
Hillerød
R2017 28.313 3.077 0 1.730 1.685 12.855 47.661
B2018 28.352 3.219 0 1.879 1.551 14.226 49.226
B2019 27.276 3.303 0 2.264 1.805 15.224 49.872
BO2020 28.102 3.329 0 2.389 1.794 15.219 50.834
BO2021 27.917 3.271 0 2.521 1.783 15.215 50.708
BO2022 27.776 3.155 0 2.660 1.773 15.210 50.575
Hørsholm
R2017 13.818 1.567 484 1.272 141 2.821 20.102
B2018 14.345 1.650 498 1.370 182 3.173 21.219
B2019 13.535 1.466 539 1.668 146 4.107 21.461
BO2020 13.876 1.477 531 1.761 145 4.106 21.896
BO2021 13.815 1.452 523 1.858 144 4.105 21.896
BO2022 13.772 1.400 515 1.960 143 4.103 21.894
Lejre
R2017 18.700 2.253 675 1.001 1.441 1.029 25.099
B2018 19.561 2.363 626 1.093 1.433 1.272 26.348
B2019 18.800 2.336 785 1.384 1.635 1.160 26.099
BO2020 18.718 2.245 774 1.460 1.626 1.159 25.982
BO2021 18.666 2.206 764 1.541 1.617 1.159 25.952
BO2022 18.633 2.128 754 1.626 1.609 1.159 25.908
Greve
R2017 12.519 1.455 0 1.668 0 1.155 16.797
B2018 12.814 1.525 0 1.492 0 1.319 17.150
B2019 11.779 1.562 0 2.298 0 973 16.612
BO2020 11.939 1.531 0 2.424 0 972 16.866
BO2021 11.905 1.504 0 2.555 0 972 16.936
BO2022 11.885 1.451 0 2.693 0 972 17.000
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Roskilde
R2017 49.286 5.967 2.357 3.586 0 932 62.128
B2018 49.845 6.276 2.524 3.557 0 1.220 63.422
B2019 46.941 6.293 2.758 4.649 0 1.049 61.689
BO2020 46.613 6.046 2.714 4.901 0 1.049 61.322
BO2021 46.436 5.941 2.671 5.165 0 1.048 61.262
BO2022 45.818 5.731 2.630 5.442 0 1.048 60.670
Køge
R2017 37.486 5.027 1.759 2.262 0 2.549 49.084
B2018 37.093 5.209 1.801 2.132 0 2.795 49.030
B2019 36.244 5.173 2.025 3.122 0 2.803 49.368
BO2020 36.683 4.970 1.994 3.295 0 2.802 49.744
BO2021 36.512 4.884 1.963 3.476 0 2.802 49.637
BO2022 36.391 4.711 1.933 3.666 0 2.802 49.503
Solrød
R2017 3.677 443 529 489 0 480 5.618
B2018 3.924 464 607 457 0 605 6.057
B2019 3.578 469 579 693 0 680 5.999
BO2020 3.424 451 569 731 0 680 5.855
BO2021 3.413 443 560 771 0 680 5.867
BO2022 3.406 427 551 814 0 680 5.878
Stevns
R2017 12.665 1.489 575 890 1.326 0 16.945
B2018 14.091 1.559 573 831 1.217 0 18.272
B2019 13.461 1.444 579 1.189 1.407 0 18.080
BO2020 13.537 1.388 571 1.255 1.399 0 18.150
BO2021 13.504 1.363 562 1.325 1.391 0 18.146
BO2022 13.484 1.315 554 1.398 1.384 0 18.135
Kalundborg
R2017 31.460 3.614 2.284 2.096 1.623 297 41.374
B2018 30.639 3.834 2.023 1.994 1.597 317 40.404
B2019 31.628 3.851 2.438 2.821 1.518 236 42.493
BO2020 31.501 3.700 2.405 2.980 1.509 236 42.331
BO2021 31.413 3.636 2.373 3.146 1.501 236 42.304
BO2022 31.330 3.507 2.341 3.321 1.492 236 42.228
Sorø
R2017 12.441 1.444 719 795 395 256 16.051
B2018 13.740 1.710 751 939 425 302 17.869
B2019 13.407 1.683 677 1.091 503 11.147 28.507
BO2020 13.349 1.617 666 1.152 500 11.144 28.427
BO2021 13.305 1.589 655 1.216 497 11.141 28.403
BO2022 13.262 1.532 645 1.284 494 11.137 28.354
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Odsherred
R2017 18.415 2.055 881 1.544 1.847 8.476 33.217
B2018 18.958 2.180 942 1.560 1.817 9.604 35.061
B2019 17.803 1.960 908 2.119 1.872 8.630 33.292
BO2020 17.732 1.883 894 2.237 1.862 8.627 33.236
BO2021 17.690 1.851 881 2.361 1.853 8.625 33.261
BO2022 17.654 1.785 869 2.492 1.844 8.622 33.265
Næstved
R2017 34.229 4.702 1.069 4.315 0 2.377 46.693
B2018 38.344 4.998 1.178 4.068 0 3.045 51.633
B2019 35.377 4.384 1.183 5.749 0 2.448 49.142
BO2020 35.193 4.212 1.165 6.068 0 2.448 49.086
BO2021 35.051 4.139 1.148 6.404 0 2.448 49.190
BO2022 34.938 3.993 1.131 6.757 0 2.448 49.266
Slagelse
R2017 35.148 5.038 2.029 2.836 1.921 21.519 68.492
B2018 34.519 5.392 2.027 2.641 2.118 1.038 47.736
B2019 35.448 5.161 2.227 3.875 1.818 158 48.686
BO2020 35.279 4.958 2.191 4.090 1.806 157 48.481
BO2021 35.127 4.873 2.156 4.315 1.794 157 48.422
BO2022 34.964 4.700 2.122 4.552 1.783 157 48.279
Faxe
R2017 10.548 846 1.636 1.336 1.719 702 16.788
B2018 11.162 907 1.683 1.413 1.862 820 17.845
B2019 9.794 850 1.865 1.812 1.916 438 16.675
BO2020 9.759 817 1.836 1.913 1.904 438 16.666
BO2021 9.738 803 1.807 2.018 1.893 438 16.696
BO2022 9.722 774 1.780 2.129 1.882 437 16.724
Holbæk
R2017 24.773 3.179 2.010 2.236 3.927 1.618 37.741
B2018 23.453 3.361 2.111 2.386 3.943 2.154 37.408
B2019 25.173 3.509 2.034 3.005 4.016 1.774 39.511
BO2020 25.059 3.372 2.003 3.172 3.993 1.774 39.373
BO2021 24.956 3.314 1.973 3.347 3.970 1.773 39.335
BO2022 24.848 3.197 1.944 3.532 3.948 1.773 39.243
Ringsted
R2017 17.349 2.383 939 1.001 1.420 9.408 32.499
B2018 16.338 2.504 909 860 1.353 9.428 31.392
B2019 16.523 2.442 1.253 1.338 1.944 9.756 33.256
BO2020 16.448 2.346 1.234 1.412 1.932 9.753 33.126
BO2021 16.375 2.305 1.216 1.489 1.920 9.750 33.056
BO2022 16.297 2.224 1.198 1.570 1.908 9.748 32.945
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Lolland
R2017 32.417 3.146 1.924 2.169 7.970 111 47.735
B2018 31.910 3.329 1.983 2.353 8.265 0 47.841
B2019 31.604 3.239 1.992 2.779 8.277 0 47.891
BO2020 31.490 3.112 1.965 2.934 8.234 0 47.735
BO2021 31.413 3.058 1.938 3.098 8.191 0 47.699
BO2022 31.358 2.950 1.913 3.271 8.150 0 47.641
Vordingborg
R2017 21.414 3.098 2.594 1.936 4.349 0 33.391
B2018 22.684 3.163 2.640 2.239 5.263 0 35.989
B2019 20.535 3.086 2.890 2.561 4.774 19 33.865
BO2020 20.430 2.965 2.853 2.705 4.749 19 33.720
BO2021 20.338 2.914 2.816 2.857 4.724 19 33.668
BO2022 20.267 2.811 2.781 3.017 4.700 19 33.595
Guldborgsund
R2017 19.834 2.904 3.538 2.851 913 600 30.639
B2018 21.795 3.050 3.328 3.100 1.223 664 33.159
B2019 20.348 3.009 3.874 3.680 838 713 32.462
BO2020 20.097 2.891 3.820 3.886 833 713 32.241
BO2021 20.004 2.841 3.769 4.102 829 713 32.257
BO2022 19.930 2.740 3.718 4.330 824 713 32.256
Flexkøbing
R2017 0 0 0 0 0 0 0
B2018 0 0 0 0 1.410 12.193 13.603
B2019 0 0 0 0 0 0 0
BO2020 0 0 0 0 0 0 0
BO2021 0 0 0 0 0 0 0
BO2022 0 0 0 0 0 0 0
Kommuner i alt
R2017 1.176.074 170.770 40.269 98.709 50.713 229.298 1.765.833
B2018 1.211.053 178.717 40.231 102.453 56.911 237.869 1.827.234
B2019 1.209.534 174.743 44.512 131.446 57.093 239.003 1.856.331
BO2020 1.284.105 168.430 43.847 138.686 56.756 238.929 1.930.755
BO2021 1.277.034 165.511 43.202 146.294 56.428 238.857 1.927.326
BO2022 1.271.296 159.655 42.578 154.294 56.106 238.786 1.922.716
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Tabel 14. Tilskudsbehov fordelt på regioner. 1.000 kr.

Region
Regionale 

busruter
Fælles-
udgifter

Patient- 
befordring

Lokal-
baner I alt

Hovedstaden
R2017 191.545 157.013 25.196 115.674 489.427
B2018 240.232 163.520 27.635 121.630 553.016
B2019 201.559 161.186 25.903 122.701 511.349
BO2020 211.114 156.475 25.751 120.740 514.080
BO2021 208.967 154.066 25.602 120.083 508.718
BO2022 207.355 149.976 25.457 116.022 498.809
Sjælland
R2017 149.052 28.874 127.470 191.201 496.597
B2018 152.764 29.467 136.179 197.075 515.485
B2019 136.855 29.071 130.651 202.639 499.216
BO2020 137.214 28.431 130.181 207.285 503.111
BO2021 136.414 27.938 129.722 206.937 501.011
BO2022 135.696 26.950 129.273 201.487 493.406
Regioner i alt
R2017 340.597 185.887 152.666 306.874 986.025
B2018 392.995 192.987 163.813 318.705 1.068.501
B2019 338.414 190.257 156.554 325.340 1.010.565
BO2020 348.328 184.906 155.932 328.026 1.017.191
BO2021 345.381 182.003 155.324 327.020 1.009.728
BO2022 343.050 176.925 154.730 317.509 992.214
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Bilag A. Flextrafik

Kørselsordningerne i flextrafik
Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kørselsordninger-
ne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges som variabel kørsel, hvor 
der køres efter individuelle behov, eller som mere rutelagt kørsel. I flextrafik findes følgende fem kørselsordninger:

1. Flexhandicap (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Borgerne visi-
teres af bopælskommunen til op til 104 ture årligt og betaler selv en andel af kørslens pris samt et årligt abonne-
ment. Movia fastsætter taksten for flexhandicap. Fra 1. juli 2018 kan blinde og svagtseende også visiteres til ord-
ningen.

2. Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ordningen 
mod en egenbetaling. Movias fastsætter takststrukturen for flextur. Hver kommune beslutter, om taksten skal være 
kommunetakst eller grundtakst. Taksterne for kommunetaksten i flextur følger prisen for en kontantbillet med 
bus/tog til 2 zoner. Kommunetaksten er på 24 kr. i 2018 og dækker kørsel op til 10 km. Herudover betales 6 kr. pr. 
kørt kilometer. Grundtaksten er 36 kroner for de første 10 km. og 6 kr. for de efterfølgende. Taksten for ture, som 
passerer en eller flere kommunegrænser, er 36 kr. for de første 10 km., 6 kr. for de km., som ligger mellem 10 og 
20 km., samt 12 kr. pr. km. ud over 20 km. Fra foråret 2018 gennemføres i Kalundborg og Roskilde Kommuner et 
forsøg, hvor flextur er blevet en del af Rejseplanen, således at passageren automatisk bliver tilbudt flextur, hvis 
bus og tog ikke rækker hele vejen. På sigt er det tanken, at ordningen skal gælde i alle 33 kommuner på Sjælland, 
der tilbyder flextur.

3. Flexkommune (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der fx skal til læge eller speciallæge og ikke kan benytte 
traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen.

4. Flexpatient (variabel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sy-
gehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regionerne. Flexpatientbus 
er Region Sjællands egne buskørsler, hvor operatøren afregnes direkte af regionen, men hvor passagerernes kørs-
ler administreres af Movia.

5. Flexrute (rute, lukket) er kørsel af fysisk og psykisk handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af speci-
alskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO.

Kommunerne kan frit vælge, om de vil lade deres kørselsbehov dække af flextur, flexkommune eller flexrute.

De variable kørselsordninger koordineres, så der opnås effektive og omkostningsminimerede kørsler. Samtidig bliver 
passagerernes ønsker og behov i forbindelse med kørslen tilgodeset.
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Bilag B. Øvrige tabeller
Tabel 15 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommuners og regioners 
betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fællesudgifter) og øvrige 
busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane som i tabel 2 i budgetforslaget. Det er tabel 2, der er bevil-
lingsniveauet i budgettet. I bilag 1 tabel 15 er budgettet yderligere specificeret i kørselssupport, passagerservice 
og administration. Herved kan ses sammenhængen til budgetpræsentationen i tabel 1.
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Tabel 15. Budget opdelt på områder. Mio. kr.
B2018 - B2019 B2019 - BO2020 BO2020 - BO2021 BO2021 - BO2022

R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ %
Bus
Indtægter -1.721 -1.727 -1.741 -1.588 -1.594 -1.600 -15 0,9 153 -8,8 -6 0,4 -6 0,4
Operatørudgifter 3.041 3.123 3.087 3.027 3.024 3.023 -36 -1,2 -61 -2,0 -2 -0,1 -2 -0,1
Øvrige busdriftsudgifter 197 207 202 194 192 192 -5 -2,6 -8 -4,0 -2 -0,8 0 0,0
- Heraf kørselssupport 34 37 26 25 24 24 -11 -29,7 -1 -4,0 0 -0,8 0 0,0
- Heraf passagerservice 163 171 176 169 168 168 5 3,2 -7 -4,0 -1 -0,8 0 0,0

Bus i alt 1.517 1.604 1.548 1.632 1.622 1.614 -56 -3,5 84 5,5 -10 -0,6 -8 -0,5

Flextrafik
Indtægter -49 -47 -57 -59 -62 -65 -9 19,8 -2 4,3 -3 4,4 -3 4,5
Operatørudgifter 556 577 614 622 632 641 37 6,4 9 1,4 9 1,5 10 1,5
Andre driftsudgifter 64 72 72 71 70 70 0 -0,3 -1 -0,8 -1 -0,8 0 -0,7
- Heraf kørselssupport 37 27 36 36 36 36 9 32,2 0 -0,8 0 -0,8 0 -0,7
- Heraf passagerservice 12 13 14 14 14 13 1 5,9 0 -0,8 0 -0,8 0 -0,7
- Heraf administration 15 31 21 21 21 21 -10 -31,6 0 -0,8 0 -0,8 0 -0,7

Flextrafik i alt 572 601 629 634 640 646 27 4,5 6 0,9 6 0,9 6 1,0

Lokalbaner
Indtægter -180 -186 -175 -191 -192 -193 11 -5,8 -16 9,3 -1 0,5 -1 0,5
Udgifter til togdrift 486 504 500 519 519 511 -4 -0,8 19 3,8 0 0,0 -8 -1,6
- Heraf operatørudgifter 477 495 492 511 511 503 -3 -0,6 20 4,0 0 0,0 -8 -1,7
- Heraf passagerservice 9 10 8 8 8 8 -1 -11,0 -1 -7,5 0 0,0 0 0,0

Anlæg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokalbaner i alt 307 319 325 328 327 318 7 2,1 3 0,8 -1 -0,3 -10 -2,9

Fællesudgifter
Andre driftsudgifter 292 304 319 308 302 294 14 4,7 -11 -3,4 -6 -2,0 -7 -2,5
- Heraf kørselssupport 81 29 76 74 72 71 47 161,1 -3 -3,4 -1 -2,0 -2 -2,5
- Heraf passagerservice 80 77 78 76 74 72 1 1,7 -3 -3,4 -1 -2,0 -2 -2,5
- Heraf administration 131 198 164 158 155 151 -34 -17,3 -5 -3,4 -3 -2,0 -4 -2,5

Pensioner 22 23 25 26 27 29 1 5,7 1 4,2 1 4,7 2 8,0
Finansielle poster 42 44 22 20 19 13 -22 -50,5 -2 -9,2 -1 -5,1 -6 -29,8
Fællesudgifter i alt 357 372 365 353 348 337 -7 -1,8 -12 -3,2 -6 -1,6 -11 -3,1

Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.867 2.948 2.937 2.915 -29 -1,0 81 2,8 -11 -0,4 -22 -0,8

34/38 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

    
           

 

 
  
  
  
  
  
  
  

Movia, Budget 2019, 2. behandling 

Tabel 16. Flextrafik andre driftsudgifter pr. passager. Kr.
B2018 - B2019 B2019 - BO2020 BO2020 - BO2021 BO2021 - BO2022

R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ %
Flextrafik gennemsnit 17,9 19,1 19,2 18,8 18,4 18,1 0,1 0,4 -0,4 -2,0 -0,4 -2,0 -0,4 -2,0
- Heraf Flextur 34,7 38,1 35,6 34,0 32,4 30,9 -2,5 -6,6 -1,6 -4,5 -1,6 -4,6 -1,5 0,0
- Heraf Flexhandicap 40,4 43,1 39,1 38,3 37,4 36,6 -4,0 -9,3 -0,8 -2,1 -0,8 -2,2 -0,9 0,0
- Heraf opkrævning Flexhandicap 27,8 29,0 24,6 23,8 23,0 22,1 -4,4 -15,1 -0,8 -3,3 -0,8 -3,5 -0,9 0,0
- Heraf Flexkommune 24,4 25,7 24,5 23,5 22,5 21,6 -1,2 -4,7 -1,0 -4,0 -1,0 -4,1 -0,9 0,0
- Heraf Flexpatient 24,4 25,7 24,5 23,5 22,5 21,6 -1,2 -4,7 -1,0 -4,0 -1,0 -4,1 -0,9 0,0
- Heraf Flexpatientbus 5,8 9,9 9,5 9,1 8,7 8,4 -0,4 -4,4 -0,4 -4,0 -0,4 -4,1 -0,4 0,0
- Heraf Flexrute 2,4 2,9 2,4 2,3 2,3 2,2 -0,5 -18,8 0,0 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0
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Bilag C. Trafikplannøgletal
Ved udarbejdelsen af Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på de to nøgletal ”passagerer pr. bustime” og 
”tilskud pr. passager”. I det strategiske busnet er der hovedsageligt fokus på høj udnyttelse af bustimerne, og der-
for er det passagerer pr. bustime, der måles på, mens det på linjer i det øvrige busnet, der løser en offentlig servi-
ceopgave i bredere forstand, er tilskud pr. passager.

Tabel 17 viser efter ønske fra kommuner og regioner passagerer pr. bustime både indenfor og udenfor det strate-
giske net.

Tabel 17. Passagerer pr. bustime
Strategisk busnet

B2018
Strategisk busnet 

B2019
Øvrige busnet

B2018
Øvrige busnet

B2019

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 72 68 38 38

Regionale bussera) 54 53 35 41
Centralb) 86 80 44 43
Omegnc) 81 74 40 41
København Nord (KKN)d) 75 75 36 37
Norde) 53 49 28 27

Kommuner og region i 
Region Sjælland 30 30 19 18

Regionale busserf) 26 26 17 16
Østg) 43 43 21 21
Vesth) 32 31 19 18
Sydi) 27 27 16 15

Anm.: Tabellens tal er budget 2018’s og budget 2019’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.

a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. 

b. Københavns og Frederiksberg kommuner. 

c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbækkommuner. 

d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø kommuner. 

e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner. 

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. 

g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. 

h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted kommuner. 

i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner. 

Det fremgår af tabel 17, at antal passagerer pr. time i det strategiske busnet i 2019 forventes reduceret i forhold 
til budget 2018. Hovedårsagen til faldet er bustilpasningen til Metro Cityringen, som betyder, at en del af de 
linjer med flest passagerer pr. time ændres eller nedlægges.
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Tabel 18 viser efter ønske fra kommuner og regioner tilskud pr. passager både uden for og inden for det strategi-
ske net.

Tabel 18. Tilskud pr. passager. kr.
Strategisk busnet 

B2018
Strategisk busnet 

B2019
Øvrige busnet 

B2018
Øvrige busnet 

B2019

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 3 3 13 13

Regionale busser 6 5 14 10
Central 2 2 11 12
Omegn 2 3 11 10
København Nord (KKN) 4 4 13 13
Nord 9 9 20 21

Kommuner og region i 
Region Sjælland 13 12 31 31

Regionale busser 16 14 27 29
Øst 10 10 26 25
Vest 11 11 29 31
Syd 12 12 41 41

Anm.: Tabellens tal er budget 2018’s og budget 2019’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. 

Inddelingen af kommunegrupperne fremgår af tabel 17.

Det fremgår af tabel 18, at tilskud pr. passager generelt budgetteres på niveau med budget 2018. 
Den største niveauændring er på de regionale buslinjer i det øvrige busnet i Region Sjælland. Her stiger tilskud 
pr. passager, hvilket hovedsageligt skyldes lavere passagertal på 3 linjer i Faxe, Guldborgsund og Vordingborg. I 
det strategiske busnet falder tilskud pr. passager på de regionale linjer, fordi de nyeste rejsehjemmelundersøgel-
ser betyder øgede indtægter pr. passager på særligt S-busserne.
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Politiske dokument uden resume

Dokumentnummer
237207

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

05 Fordeling af besparelser i forhold til Movias økonomiske politik

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at regnskabsprincipperne fra regnskabsåret 
2018 giver mulighed for en omfordeling, således at udmøntningen af Movias realiserede besparelse 
som følge af den økonomiske politik svarer til den oprindeligt forudsatte fordeling på henholdsvis kom-
muner og regioner i den økonomiske politik fra 2017 til 2020.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Den tidligere bestyrelse vedtog i 2016 en økonomisk politik for perioden 2017 til 2020. Denne indebar, 
at der på administration og løn effektiviseres 2 pct. årligt jf. tabellen, og at der hertil skal spares 1,5 
pct. årligt i årene 2017, 2018 og 2019 for at tilpasse udgiftsniveauet til den reducerede drift, når Metro 
Cityringen åbner. De 1,5 pct. reserveres i en omstillingspulje, som udmøntes i 2020. Hertil skal der på 
øvrige busdriftsudgifter’ spares 2 mio. kr. årligt. Tabel 1 viser effekten i 2018-2020.

Tabel 1. Effekt af Økonomisk politik 2018 til 2020, mio. kr.
Sparekrav 

2018
Sparekrav 

2019
Sparekrav 

2020
Sparekrav fra 
2018 til 2020

Øvrige busdriftsudgifter 2 2 2 6
Administration og løn 6 6 20 33

Andre driftsudgifter i alt 8 8 22 39
Note: Øvrige busdriftsudgifter er udgifter til fx provision for salg af billetter, chaufførlokaler og rejsekortafgifter, 
dvs. udgifter der ikke afregnes til operatørerne, men som har tæt tilknytning til busdriften og derfor fordeles direkte 
på buslinjerne.

Den tidligere bestyrelse vedtog 20. april 2017 at styre ’Andre driftsudgifter’ under ét fra budget 2018 
og frem. Bestyrelsen vedtog 4. april 2018 en samlet økonomisk politik for perioden frem til og med 
2025. I den forbindelse blev det besluttet at fastholde målsætningen i den økonomiske politik frem til 
2020 om, at besparelsen på andre driftsudgifter skal samlet være 8 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 
2019 samt 22 mio. kr. i 2020.

Imidlertid blev der ikke i forbindelse med beslutningerne om den økonomiske politik i april 2018, om 
fastholdelse af målsætningen i den økonomiske politik 2017 – 2020 taget stilling til eventuelle forde-
lingsmæssige konsekvenser af den samlede styring af ’Øvrige busdriftsudgifter’ i perioden.
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Administrationens aktuelle prognose for fordelingen af besparelserne på henholdsvis ’øvrige busdrifts-
udgifter’ og ’administration og løn’ svarer imidlertid ikke til fordelingen forudsat i den økonomiske poli-
tik, der blev besluttet af den tidligere bestyrelse for perioden frem til 2020.

Kommuner og regioner betaler forskellige andele af henholdsvis ’øvrige busdriftsudgifter’ og ’admini-
stration og løn’, jf. Movias finansieringsmodel i bilag 1. Det betyder, at det vil kunne få fordelingsmæs-
sige konsekvenser for kommuner og regioner, hvis de realiserede besparelser ikke svarer til den for-
udsatte fordeling mellem ’øvrige busdriftsudgifter’ og ’administration og løn’ i den økonomiske politik.

I tabel 2 fremgår besparelsen for kommuner og regioner, hvis besparelserne falder som i planlagt i 
2016 og 2017 sammenholdt med, hvis besparelserne udmøntes som i seneste prognose.

Tabel 2. Fordeling af besparelse ml. kommuner og regioner i 2018 til 2020. Mio. kr.
Planlagt i 2016 og 2017 Aktuel prognose Difference

Regioners andel 19 15 -4
Kommuners andel 20 24 4

Det fremgår af tabel 2, at besparelsen i 2018 - 2020 på 39 mio. kr. fordeles med henholdsvis ca. 19 
mio. kr. til regionerne og ca. 20 mio. kr. til kommunerne, hvis besparelserne falder som planlagt i 2016 
og 2017. Hvis besparelserne i stedet falder som i seneste prognose, er besparelsen i stedet ca. 15 
mio. kr. til regionerne, og 24 mio. kr. til kommunerne. Der vil derfor være flyttet 4 mio. kr. af besparel-
serne fra regionerne til kommunerne.

For at sikre overensstemmelse til den økonomiske politik, som løbende er besluttet i Movias tidligere 
bestyrelse og nuværende bestyrelse, indstiller administrationen, at der i regnskaberne fra 2018 foreta-
ges en beregning, som sikrer, at fordelingen af besparelsen i 2018 følger planen fra 2016 og 2017. 
For 2019 og 2020 vil der blive lavet en tilsvarende kontrol af, at besparelsen følger planen fra 2016 og 
2017. Ender den faktiske fordeling fx som vist i tabel 2 betyder det, at differencebeløbene på 4 og -4 
mio. kr. vil blive omfordelt mellem kommuner og regioner i perioden 2018 til 2020.

Såfremt besparelsen på både ’administration’ og ’øvrige busdriftsudgifter’ er opnået, eller hvis der på 
begge områder er sparet mere end forudsat i den økonomiske politik, foretages der ingen omfordeling.

Økonomi:

Som beskrevet i ovenstående fremstilling.

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Ingen planlagt kommunikation.
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Bilag:

1. Movias finansieringsmodel.
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Dokumentnummer
242856

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

05.1 Movias finansieringsmodel

Busdrift: Tilskudsbehovet for hver buslinje fordeles på kommuner/regioner efter følgende principper:

Lokale buslinjer, der kun kører i én kommune, finansieres af denne kommune.

Lokale buslinjer, der kører i mere end én kommune, finansieres således:

• 80 pct. af buslinjens udgifter betales af de kommuner, bussen kører i, ud fra kommunernes 
respektive andel af bussens samlede køreplantimer

• 20 pct. af buslinjens udgifter betales af alle kommuner i den region, bussen kører i, ud fra kom-
munernes respektive befolkningsandele i forhold til den region, som kommunerne er beliggendei.

Regionale buslinjer, der kun kører i én region, finansieres af denne region.

Regionale buslinjer, der kører i to regioner, fordeles mellem regionerne efter ovenstående principper 
for fordeling af tilskud til lokale busser, der kører i mere end én kommune. Hver regions bidrag findes 
ved at summere den beregnede nettotilskud for de kommuner, der ligger i regionen for den aktuelle 
buslinje.

Fællesudgifter:
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 Regioners andel Kommuners andel
Øvrig busdrift 30% 70%
Administration 52% 48%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommuner og regioner betaler forskellige andele af hhv. øvrige busdriftsudgifter og administration og 
løn. Fordelingen i budget 2019 viser at kommunerne betaler en større andel af øvrige busdriftsudgifter, 
mens regionerne betaler en større andel af administration og løn, som ligger under fællesudgifter.
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Sagsnummer

21048

Bestyrelsen

Dato 6. september 2018

07 Forslag til Takst 2019

Indstilling

Administrationen indstiller følgende takstændringer i 2019:

• Taksten for pendlerkort for rejser fra 7 til 14 zoner stiger med 30 kr. til 110 kr. pr. 30 dage.

• Taksten for rejser med rejsekort stiger med 1 kr. for 2 zoner, 50 øre for 3 zoner, 1 kr. for 7 til 28 zoner og 2 
kr. for 29 og 30 zoner.

• Taksten for rejser med enkeltbillet tilpasses, så prisen bliver delelig med 4 (af hensyn til den rabatterede 
pris til pensionister, der rejser minimum 4 zoner), svarende til en stigning på 2 kr. på enkeltbilletter til 16 
zoner, 18 zoner samt til mere end 19 zoner.

• Udbuddet af billetter til turister forenkles under navnet ”CityPass” og sælges til gyldighedsområderne 001-
004 og 001-099 i varianter af 1-5 dage.

• Flex-card (upersonligt pendlerkort) og pendlerkort til hunde udfases som del af udfasningen af pendlerkort 
på pap.

Administrationen indstiller endvidere:

• At der gennemføres en række zonetilpasninger med det formål at fastholde principperne fra Takst 
Sjælland med fokus på enkelhed og gennemskuelighed for kunderne.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen tiltrådte på mødet 16. maj 2018, at takststigningsloftet i 2019 søges udmøntet fuldt ud så taksterne og 
derved indtægterne følger driftsudgifterne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt takststigningsloftet til 2 
pct. Hertil kommer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens endelige opgørelse af opsparet takststigningsloft fra før 2017, 
fra indførelsen af Takst Sjælland i 2017 samt ikke-udnyttet takststigningsloft for 2018. Den samlede ramme for 
takst 2019 udgør derfor 2,1 pct.
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Takstloft 2019 2,0 pct.

Opsparet takstloft fra før 2017 0,1 pct.

Korrektion ift. takstloft fra 2017 (Takst Sjælland) -0,5 pct.

Ikke-udnyttet takstloft fra 2018 0,5 pct.

Samlet ramme for Takst 2019 2,1 pct.

Administrationen vurderede i foråret 2018, at takststigningen i 2019 med fordel kunne lægges på enkeltbilletten. 
Efter dialog med administrationerne i Metroselskabet og DSB er der nået til enighed om, at lægge stigningen 
primært på rejsekort og i mindre grad på pendlerkort. Dette skal sikre en logisk sammenhæng mellem takster for 
rejser med pendlerkort og rejsekort.

Administrationerne i DSB, Metroselskabet og Movia har udarbejdet et fælles forslag til taksterne for 2019 med 
forbehold for politisk godkendelse. Takstforslaget giver en takststigning på 2,1 pct. og en gennemsnitlig 
provenueffekt på 2 pct. Forskellen på taksteffekt og provenueffekt skyldes forskellige beregningsprincipper. 
Provenueffekten for Movia vurderes til 2,2 pct.

Bemærkninger til takstforslaget

Pendlerkort

Ved indførelse af Takst Sjælland i 2017 var der særligt fokus på at undgå for store prisstigninger for pendlere, som 
hidtil havde rejst på alle-zoners pendlerkort i takstområde Hovedstaden. For at afhjælpe udfordringen blev 
taksterne for pendlerkort fra 10 til 13 zoner sænket. Tilpasningen af takstrækken har imidlertid en række afledte og 
uønskede konsekvenser i form af ulogisk prissætning, som blandt andet betyder, at det kan være billigere for 
pendlere, der rejser langt, eksempelvis fra Midtsjælland, Nordsjælland og Stevns til København, at købe to 
pendlerkort fremfor ét. Det er særligt vigtigt for DSB, at dette problem bliver afhjulpet. Det vil for de berørte 
pendlergrupper give en prisstigning på mellem 1,8 – 6,3 pct. Den foreslåede takstrække fremgår af bilag 1.

Kvalitetstillægget indføres ved Metrocityringens åbning. Forud herfor overvejes at ændre den maksimale 
gyldighedsperiode fra 180 til 60 dage på pendlerkort for at skabe tryghed for såvel passagerer og kontrolpersonale 
om pendlerkortenes gyldighed i metroen, fordi overgangsperioden hermed forkortes. Det er mindre end 2 pct. af 
pendlerne, som køber pendlerkort af mere end 60 dages varighed.

Rejsekort

Takstrækken for rejsekort er udarbejdet med fokus på at fastholde principperne fra Takst Sjælland med et relativt 
fast prisforhold mellem rejser med pendlerkort og rejsekort. Den foreslåede takstrække fremgår af bilag 1.

Enkeltbilletter

Pensionister kan købe enkeltbilletter med 25 pct. rabat til rejser på mere end 3 zoner i DSB og Metros 
salgsautomater. For at sikre, at prisen altid vil være i hele antal kroner, foreslås det, at prisen for enkeltbilletter til 
mere end 3 zoner fastsættes, så den er delelig med 4. Den foreslåede takstrække fremgår af bilag 1.
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Forenkling af turistbilletter under navnet ”CityPass”

City Pass er i dag et turistprodukt, der sælges til 1, 2, 3 og 5 dage i zone 001 til 004 i det tidligere takstområde H. 
Det foreslås, at der også sælges CityPass til 4 dage.

24-timers billetten til zonerne 001 til 099 retter sig ligeledes mod turister. Som led i arbejdet med forenkling af 
DOTs billetportefølje foreslås derfor, at 24-timers billetten omdøbes til et CityPass. Det udvidede CityPass tilbydes 
ligeledes til 1, 2, 3, 4 og 5 dage.

CityPass til zonerne 001 til 004 og det udvidede CityPass til zonerne 001 til 099 prissættes, så prisen pr. dag falder 
jo flere dage, der købes. For at fastholde principper for Takst Sjælland om at rejsekort altid er billigst, indgår i det i 
det fælles takstforslag, at CityPass til zonerne 001 til 099 til 1 dag fastsættes til 160 kr. Den nuværende 24 timers 
billet koster 150 kr., og prisen blev hævet fra 130 kr. til 150 kr. ved Takst 2018. Den ændrede pris for det udvidede 
CityPass influerer ikke på prissætningen af Copenhagen Card, som reguleres af en aftale mellem DOT og 
Wonderful Copenhagen.

Den foreslåede takstrække fremgår af bilag 1.

Flex-card og pendlerkort til hunde

Flexcard er et upersonligt pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner), som kan benyttes af flere. Det sælges kun på pap 
og kun til kunder, der rejser fra 2 til 8 zoner indenfor takstzoneområde 001 til 099 (det tidligere takstområde 
Hovedstad).

Pendlerkort til hunde sælges ligeledes kun på pap, og salget er meget begrænset.

Som led i udfasning af pendlerkort på pap foreslås, at der lukkes for salg af Flex-card og pendlerkort til hunde. De 
nye varianter af CityPass billetten vurderes at dække behovet hos turisterne. Pendlere, der ønsker at medtage 
hund kan i stedet købe en tillægsbillet. Blindes førerhunde medtages fortsat gratis og berøres dermed ikke af 
beslutningen.

Zonetilpasninger

Der er udfordringer med de præcise grænser mellem takstzonerne en række steder i Movias område. Dette er 
kommet frem i forbindelse med arbejdet med Takst Sjælland samt pendlerkort på rejsekort. Problemstillingerne 
eksisterede også før januar 2017 og bunder for en stor dels vedkommende i en byudvikling der ikke blev forudset 
ved fastlæggelsen af de fælles zonegrænser tilbage i 1970’erne.

I forbindelse med Takst Sjælland blev det forudsat, at der skulle gennemføres en generel revision af zonerne og en 
opdatering samt tilpasning. Zonerne i det tidligere takstområde Syd blev tilpasset samtidig med indførelse af Takst 
Sjælland, mens den resterende del af tilpasningen gennemføres nu som led i Takst 2019.

Movia har i samarbejde med DSB og Metroselskabet udarbejdet et samlet løsningsforslag. Langt den overvejende 
del af de foreslåede ændringer vurderes at få helt marginale økonomiske konsekvenser for selskaberne, men der 
vil være konsekvenser for nogle kunder. For nye kunder vil muligheden for mere logisk og entydig kommunikation 
være en fordel. Alle tilpasninger er udarbejdet med samme fokus som Takst Sjælland; dvs. fokus på enkelhed og 
gennemskuelighed samt på minimering af antal berørte kunder. Men som med Takst Sjælland er det ikke muligt at 
skabe enkelhed og gennemskuelighed uden at visse kunder rammes negativt, mens andre kunder opnår fordele 
og forbedringer.

De præcise ændringer fremgår af bilag 2.
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Økonomiske konsekvenser:

Takstforslaget er estimeret til at give et merprovenu til Movia på ca. 2,2 pct., hvilket med den givne usikkerhed på 
beregningerne vurderes at svare til 2,1 pct., som er indarbejdet i Movias budget for 2019.

Provenukonsekvenser af tilpasning af takstzonegrænser vil indgå i den beregning af taksteffekt af Takst 2019, der 
skal gennemføres i foråret 2020 i henhold til bekendtgørelse vedrørende takststigningsloftet.

Kundemæssige konsekvenser:

Den gennemsnitlige takststigning overholder det udmeldte takststigningsloft, og der er ingen større strukturelle 
ændringer i takstporteføljen, hvorfor der ikke antages kundefrafald som konsekvens af takstforslaget. Pendlere på 
længere rejser vil få større stigninger, og rejsekortrejsende vil få mindre stigninger.

En mindre del af kunderne vil blive berørt af tilpasningen af takstzonegrænser, men ændringerne vurderes ikke at 
give anledning til kundefrafald. Særligt for nye kunder vil muligheden for mere logisk og entydig kommunikation 
være en fordel.

Åbent/lukket punkt:

Lukket. Det fælles takstforslag skal behandles og godkendes i de respektive selskaber bag DOT. Punktet vil blive 
åbnet på Movias hjemmeside, når takstændringerne begynder at blive kommunikeret til passagererne. Indstillingen 
sendes til de øvrige parter i DOT efter behandlingen i Movias bestyrelse til orientering.

Kommunikation:

Takstændringer kommunikeres til kunder gennem DOT fra oktober 2018. Der planlægges gennemført en særligt 
målrettet information vedrørende tilpasninger af takstzonegrænserne, fokuseret på de kunder og de områder der 
berøres af de enkelte ændringer. Dette skal sammentænkes med den generelle kommunikation om udfasning af 
pap- og mobilklippekort. DOT er i proces med udarbejdelse af en samlet kommunikationsplan. 
Kommunikationsindsatsen indledes i oktober i år.

Bilag:

1. Udkast til Takstblad 2019 samt udkast til Takstblad 2019/2020 for skolekort

2. Zonegrænsejusteringer som del af Takst 2019

Trafikselskabet Movia 



Politiske dokument uden resume

Sagsnummer

21048

Bestyrelsen

Dato 6. september 2018

09 Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. De trykte opslag ved stoppestederne forenkles, så de giver grundlæggende oplysninger om 
buslinjerne og vejleder passagererne til at bruge mobiltelefonen til at få køreplansinformation, 
herunder oplysninger om afgangstider, ændringer m.m.

2. De trykte opslag ved stoppestederne med visning af kort med takstzoner ved stoppesteder og 
oversigtskort i læskærme fjernes.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia har gennem en årrække arbejdet med at udvikle digitale løsninger inden for information og 
billetløsninger, fordi det bidrager til bedre passagerløsninger og effektivisering af driften. Digitalisering 
er et generelt indsatsområde for kommuner, regioner og statslige myndigheder, og Movia følger dette 
spor. I Movias forretningsplan skal der arbejdes i retning af mere sammenhæng på tværs af bus, tog 
og metro. Digitale løsninger inden for information og billetter understøtter dette og sikrer samtidig, at 
Movia arbejder for at den kollektive transport følger med den generelle udvikling i samfundet og 
passagerernes forventninger. Fra og med 2017 er der etableret realtidsinformation for al bustrafik på 
hele Sjælland. Derfor foreslås, at information på stoppesteder fremover alene baseres på realtidsdata i 
stedet for køreplandata. Det betyder, at passagererne skal hente information om næste bus ved brug 
af mobiltelefonen via opslag på rejseplanen eller DOT, eller ved sms. Det betyder yderligere, at Movia 
vil fjerne de trykte køreplantavler, der løbende fornyes på stoppestederne

Ved at udskifte den trykte køreplansinformation og erstatte den helt med digital realtidsinformation på 
mobilen får passagererne en trafikinformation af højere kvalitet, fordi informationen er opdateret. Den 
er baseret på GPS-teknik fra busserne, så afgangstider altid vises tilpasset den aktuelle driftssituation. 
De digitale løsninger kan endvidere give passagererne information om omlægninger og andre 
planlagte ændringer.

De trykte køreplantavler ved stoppestederne viser alene de planlagte tider og kan ikke opdateres ved 
ændringer, med mindre de fysisk udskiftes af Movias personale. Udover at lede passagererne til at 
bruge digital køreplaninformation i realtid, betyder digitalisering af trafikinformationen på stoppe-
stederne også en effektivisering i ressourceanvendelsen, idet arbejdet med fysisk opdatering og 
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udskiftning af trykte opslag reduceres betydeligt.

På den baggrund indstiller administrationen at fjerne oplysninger om afgangstider fra alle 
busstoppesteder. I stedet opsættes information om bussens linjenummer, destination samt anvisning 
på, hvordan man selv kan finde aktuelle oplysninger via mobilen.

Jernbanevirksomheder - herunder Lokaltog A/S – er underkastet særlige regler om trafikinformation, 
og samme ændringer kan ikke gennemføres her. Baggrunden er et regelsæt for 
bevægelseshæmmede brugere, udstedt på foranledning af EU Kommissionen, der betyder, at der skal 
vises afgangstider på enten tryk eller skærm i en højde der passer til kørestolsbrugere ved 
standsningssteder for tog.

De nye informationstavler ved busstoppestederne forventes at have en levetid på op til 4 år, mod 
nuværende ca. 2 år.

Movias undersøgelse viser, at ca. 70 pct. af passagerne aldrig eller kun i sjældne tilfælde bruger 
stoppestedstavlen eller zonekortet, og tallet er ca. 60 pct., når det drejer sig om oversigtskortet. Selv 
på stoppesteder uden digital information er det under halvdelen af passagererne, der engang imellem 
eller ofte bruger stoppestedstavlen.

Brugen af digitale kanaler, som for eksempel Rejseplanen, vokser, og tilliden til informationens trovær-
dig er også stigende. Epinions undersøgelse fra september 2017 viser, at passagererne anser infor-
mation på elektroniske skærme, nedtællingsmoduler og internet via mobil / tablet for at være mere 
pålidelig end information på de fysiske køreplaner ved stoppestedet. I samme undersøgelse samt 
Movias pilotforsøg fra april 2017 ses det, at når passagererne bruger trykt information på 
stoppestedet, er det oftest for at blive bekræftet i den viden om tider m.m., de har i forvejen.

Forudsætningerne for fremover at basere information om køreplanerne alene på digitale kanaler er 
tilvejebragt ved, at alle buslinjer på hele Sjælland i 2017 kan levere realtidsdata. Knap 2.000 af de 
mest benyttede stoppesteder ud af samlet 14.000 stoppesteder er tillige udstyret med digitale skærme 
(count down moduler), der viser afgangstiden for de næste busser.

Administrationen vurderer, at der er tilstrækkelig kvalitet i mobildækningen i hele det sjællandske 
område til, at passagerne kan hente trafikinformation digitalt ved stoppestederne. Vurderingen 
baseres på Energistyrelsens kort over mobildækning i Danmark, samt erfaringerne fra passagerernes 
køb af mobilbilletter ved stoppestederne. Problemstillingerne relateret til mobildækningen i det 
sjællandske område vedrører hastigheden ved brug af store datamængder.

Udfasning af trykt køreplansinformation ved stoppestederne vil betyde nye vaner for kunderne. Det vil 
forventeligt medføre reaktioner, men erfaringen fra lignende sager, for eksempel udfasningen af trykte 
køreplaner i busserne i september 2014, er, at reaktionerne er begrænsede i forhold til antallet af 
rejser, og at de hurtigt falder.

Digitaliseringen af køreplansinformationen indstilles gennemført omkring køreplanskiftet i december i 
år. Hermed kan arbejdet tilrettelægges på et tidspunkt, hvor en række stoppesteder alligevel tilses af 
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Movias medarbejdere. Det giver samtidig mulighed for at bruge pladsen på stoppestedstavlerne til 
information om Nyt Bynet i de kommuner, hvor det er relevant. Endelig skal nævnes, at en 
implementering inden årets udgang betyder, at der ikke skal trykkes nye zonekort i forbindelse med de 
justeringer, der gennemføres ved takstændringen i januar 2019 bl.a. som forberedelse af 
Metrocityringen.

Økonomi:

Digitalisering af trafikinformation på stoppesteder medfører en rationaliseringsgevinst for Movia og er 
dermed et bidrag til overholdelse af den økonomiske politiks generelle krav om besparelser på driften.

I arbejdet med implementeringen vil der være engangsudgifter til tryk af ny information, tidsforbrug ved 
udskiftning på stoppestederne, samt udgifter til informationskampagne, om hvordan man som 
passager fremover får information om køreplanen. Besparelsen fra 2019 og fremover sker fortrinsvis 
på tidsforbrug.

Tabel 1. Skøn over engangsudgifter i 2018

Udgiftstype Engangsomkostning

Tryk af nye stoppestedstavler, udskiftning og nedtagning af 
læskærmskort, zonekort og stoppestedstavler mv. 3.200.000 kr.

Informationskampagne 500.000 kr.

Total 3.700.000 kr.

Tabel 2. Skøn over årlig besparelse

Udgiftstype Besparelse

Udgifter til timeforbrug, kørsel m.m. 1.250.000 kr.

Trykudgifter til stoppestedstavler, zonekort og læskærmskort 350.000 kr.

Total 1.600.000 kr.
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Om den fulde besparelse kan høstes i 2019 beror på en konkret vurdering af det berørte personales 
ansættelsesforhold og opsigelsesvarsler. Alle trykudgifter bortfalder i 2019.

Kommunikation og timing af implementering:

Den detaljerede kommunikationsindsats og informationskampagne over for passagerer, interessenter, 
medier og samarbejdspartnere vil være baseret på erfaringerne fra lignende kampagner.

Det bærende budskab vil være, at passagerne får bedre og mere pålidelig trafikinformation, som 
afspejler den aktuelle driftssituation, i tidssvarende informationskanaler. Tiltaget er iværksat for at 
styrke trafikinformationen i hele den sjællandske geografi, hvor kundeundersøgelser fra DOT viser, at 
passagerne generelt mener, at den kollektive transport kan gøre det bedre.

Informationskampagnen iværksættes fra ca. 1 måned før implementeringens start.

Åbent/lukket punkt:

Åbent
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Dokumentnummer
189025

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

12 Godkendelse af proces for implementering af Multimodal Rejseplan

Indstilling

Det indstilles, at

• bestyrelsen godkender forslag til proces til involvering af kommuner og regioner i forbindelse med 
implementering af en Multimodal Rejseplan.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen tiltrådte på mødet 16. maj 2018 en ændring af formålsparagraffen for Rejseplanen A/S, 
således at Rejseplanen kan udvikle sig til at være en multimodal rejseplanlægger, der omfatter andre 
mobilitetsservices som for eksempel delebiler, bycykler og samkørselsordninger. Ændringen ligger i 
forlængelse af vedtagelsen af Rejseplanens nye strategi, som bestyrelsen blev orienteret om på be-
styrelsesmødet 28. februar i år.

Det er Rejseplanens ambition, at en landsdækkende multimodal udgave af Rejseplanen kan sættes i 
drift i første kvartal af 2019. Forinden gennemføres to pilotaktiviteter:

• i april 2018 er appen MinRejseplan sat i drift i Nordjylland i samarbejde med NT. Min Rejseplan 
omfatter delebiler (GoMore) og Moove (som ejes af det landsdækkende taxiselskab DanTaxi). De 
to mobiltetsudbydere er landsdækkende, men der vil kun blive leveret søgeresultater til borgerne 
for rejser i Nordjylland.

• i september udvides appen MinRejseplan i forbindelse med ITS World Congress 17.-21. septem-
ber 2018, så den bliver landsdækkende. Det betyder, at borgere i hele landet nu kan søge på rej-
ser, hvori også indgår tilbud fra delebilsoperatørerne GoMore og Moove. Herudover tilføjes dele-
cyklen Bycyklen og delebybilen DriveNow som mobilitetsudbydere til MinRejseplan. Sidstnævnte 
tilbyder alene løsninger i Københavnsområdet. Specifikt til ITS kongressen er der udviklet en kon-
ference-voucher, som giver gratis transport til konferencedeltagerne. Konferencedeltagernes 
transportomkostninger er betalt af Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Region Hovedstaden, DSB, Metroselskabet, Movia og Transport-, Bygge-
og Boligministeriet er partnere i pilotprojektet, og Movia deltager i styregruppen. Movia har medfi-
nansieret med i alt 500.000 kr. inklusiv moms.

Der er for så vidt angår pilotaktiviteten til september indgået aftale med Bycyklen, Drivenow, GoMore 
og Moove. GreenMobility har efter det oplyste fra Rejseplanen valgt ikke at gå med i pilotforsøget. 
Tilslutningsaftalerne med mobilitetsudbyderne udløber 31. december 2018, medmindre andet forinden 
aftales mellem parterne, og forudsætter at mobilitetsudbyderene markedsfører MinRejseplan i deres 
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respektive kommunikationskanaler.

Pilotaktiviteten forventes først markedsført fra oktober.

De to pilotaktiviteter sikrer, at der gennemføres forsøg i geografier med henholdsvis lav og høj befolk-
ningstæthed forud for lanceringen af den landsdækkende løsning.

Parallelt med de to pilotaktiviteter arbejdes der med at indarbejde Flextur og indenrigsfly i Rejsepla-
nen. Nordjyllands Trafikselskab og Movia gennemfører i øjeblikket pilotprojekter, hvor Flextur indgår 
som en samlet del af Rejseplanen. Pilotprojektet i Movia omfatter rejser i Kalundborg og Roskilde 
Kommuner.

Ultimo juni i år er der indgået en tilslutningsaftale mellem Rejseplanen A/S, luftfartsselskaberne og 
lufthavnene. Aftalen betyder, at flyafgange fra SAS, Norwegian, DAT og Alsie Express vil blive del af 
borgernes søgning i Rejseplanen. Det forventes, at indenrigsfly bliver en del af Rejseplanen i løbet af 
efteråret 2018. Transport-, Bygge- og Boligministeriet har bevilget midler til dette udviklingsarbejde.

Inddragelse af Movias ejerkreds forud for lancering af landsdækkende multimodal rejseplanlægger

Lanceringen af en landsdækkende, fuldt integreret multimodal rejseplanlægger omfatter en række 
forberedelsesaktiviteter. Konkret består modellen i, at de to apps ”Rejseplanen” og ”MinRejseplan” 
lægges sammen i én samlet løsning. Forberedelsesprocessen gennemføres i samarbejde med de 
øvrige trafikvirksomheder, Rejseplanen A/S samt Region Hovedstaden og Region Nordjylland, som 
finansierer evalueringen.

Sideløbende hermed foreslår administrationen, at Movias ejere involveres mere aktivt. Dette skal bre-
de viden om den kommende multimodale Rejseplan ud, og åbne for dialog om, hvordan denne kan 
bidrage til at styrke mobiliteten i hele den sjællandske geografi i overensstemmelse med målsætnin-
gen i Movias forretningsplan.

Konkret foreslås, at der gennemført en række dialogmøder forskellige steder i det sjællandske område 
og gerne i samarbejde med en værtskommune. De fire møder foreslås afviklet i Nordsjælland, i det 
centrale eller vestlige Sjælland, i Sydsjælland, på Lolland eller Falster samt hos Movia i Valby. Både 
politikere og embedsmænd inviteres til møderne.

Dialogmødernes program vil indeholde oplæg fra Movia med efterfølgende debat og spørgsmål om 
nedstående emner:

• Fremtidige mobilitetsløsninger
• Multimodal Rejseplan som styrkelse af mobilitet på hele Sjælland
• Forsøg med førerløse busser og perspektiver
• Erhvervsnetværk og lokale mobilitetsplaner
• Flextur som en del af rejseplanen

Administrationen vil ved en godkendelse af nærværende forslag tage kontakt til kommuner i de nævn-
te geografier med henblik på at finde mødelokaliteter. Dialogmøderne ønskes afholdt i efteråret (slut-
ningen af oktober / begyndelsen af november), således at resultaterne kan indgå i planlægningen af 
den efterfølgende kommunikationsindsats.
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Økonomi:

De fælles forberedelsesaktiviteter finansieres via særskilte bevillinger til gennemførelse og evaluering 
af pilotprojekter og via Rejseplanens budget for 2018. Udgifter relateret til gennemførelse af dialogpro-
ces med Movias kommuner og regioner forventes at være begrænsede og holdes inden for det ved-
tagne, administrative budget.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside.

Der gennemføres en række mindre kommunikationsaktiviteter i perioden, hvor den multimodale Rejse-
plan forberedes, f.eks. i forbindelse med ITS World Congress i september. Det planlægges, at der vil 
blive kommunikeret offentlig om høringsmøderne, og resultaterne af dialogen samt evalueringsaktivite-
terne vil indgå i planlægningen af kommunikation og markedsføring rettet mod kunder og offentlighed, 
når den multimodale Rejseplan lanceres i starten af 2019.

Bilag:

Ingen.
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Dokumentnummer
241159

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

14 Godkendelse af høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender administrationens høringssvar til forslag til lov om 
ændring af lov om trafikselskaber.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

13. december 2017 indgik Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Det 
Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet. Med 
aftalen blev det blandt andet besluttet at overdrage statens praktiske trafikkøberansvar for togtrafikken 
på strækningen mellem Østerport Station og grænsen til Sverige på Øresundsforbindelsen til den 
svenske trafikkøber, Skånetrafiken. Det forventes at kunne ske december 2021. Skånetrafiken er et 
svensk trafikselskab, der hører under Region Skåne, og som har ansvaret for køb af kollektiv trafik i 
Regionen.

28. juni i år sendte ministeriet et udkast til den nødvendige lovændring i høring med høringsfrist 13. 
august.

Administrationen har afgivet et administrativt høringssvar med forbehold for yderligere bemærkninger 
fra Movias bestyrelse. Høringssvaret vedlægges som bilag.

Lovændringen rejser nogle principielle spørgsmål om sammenhængende trafik og udviklingen af det 
lovfastsatte DOT samarbejde, hvis der introduceres endnu en part i kollektiv trafiklandskabet i Movias 
området. Hertil kommer spørgsmålet om Skånetrafikens rolle i det lovfastsatte takstsamarbejde i den 
kollektive transport i hovedstadsområdet.

I høringssvaret giver administrationen tilsagn om Movias aktive deltagelse i en konkret dialog med 
ministeriet og de øvrige parter i den kollektive transport om, hvordan dette samarbejde skal gennemfø-
res. Det vil i den forbindelse være Movias udgangspunkt at sikre sammenhængen og enkelheden for 
passagererne. Dette kunne eksempelvis ske ved, at Skånetrafiken indgik en aftale med DOT (eller 
Movia på vegne af DOT) om den nødvendige indpasning i forhold til DOTs opgaver.

Administrationen forventer at ministeriet tager imod dette tilsagn.

Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.
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Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Der kommunikeres ikke særskilt om sagen.

Bilag:

1. Administrativt høringssvar af 13. august 2018.

Side 2 / 2 
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14.1 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har 28. juni 2018 sendt forslag til ændring af lov om trafiksel-
skaber i offentlig høring.

Lovforslaget indebærer en ændring af trafikselskabslovens § 5, hvor det i stk. 15 tilføjes, at den sven-
ske trafikkøber, Skånetrafiken, efter aftale med transport- bygnings- og boligministeren kan overtage 
det praktiske trafikkøberansvar for togtrafikbetjeningen på statens jernbanestrækning mellem Øster-
port Station og grænsen til Sverige på Øresundsforbindelsen.

Movia ser frem til at deltage i dialog med ministeriet og de øvrige parter i den kollektive transport om, 
hvordan sammenhængen og enkelheden for passagererne opretholdes, når der kommer en ny aktør i 
Movias område. Det bliver i den forbindelse vigtigt at afklare Skånetrafikens rolle i forhold til det lovbe-
stemte samarbejde om de kundevendte aktiviteter, som varetages af DOT, og det lovbestemte samar-
bejde om fastsættelse af takster.

Movia har bemærket, at der i lovforslaget tages højde for, at Skånetrafikens fremtidige rolle i samar-
bejdet om deling af billetindtægter forventes at blive håndteret i en kommende revision af regelgrund-
laget, som forventes gennemført i 2019. Movia ser også frem til at deltage i dette arbejde.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at høringssvaret afgives administrativt, og at der tages forbehold for 
yderligere bemærkninger fra Movias bestyrelse.

Venlig hilsen

Dorthe Nøhr Pedersen
Administrerende direktør

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk 
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Dokumentnummer
242296

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

15 Godkendelse af revideret mødeplan og årshjul for bestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder revideret mødeplan og årshjul for bestyrelsens arbejde.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede i februar 2018 mødeplan for bestyrelse og repræsentantskab for årene 2018-
2021. Efterfølgende har Movia fået nye bestyrelsesformand, som ikke har været en del af fastlæggel-
sen af møderækken. På den baggrund foreslås følgende ændringer for 2019:

• Bestyrelsesseminar tirsdag 22. januar 2019 kl. 09:30-16:00 
(Oprindeligt 23. januar 2019 kl. 9.00 – 16.00)

• Bestyrelsesmøde onsdag 27. februar 2019 kl. 9.30 – 12.30

• Bestyrelsesmøde tirsdag 9. april 2019 kl. 09:30-12:30 
(Oprindeligt onsdag 10. april 2019 kl. 9.30 – 12.30)

• Bestyrelsesmøde torsdag 23. maj 2019 kl. 09:30-12:30 
(Oprindeligt onsdag 22. maj 2019 kl. 9.30 – 12.30)

• Bestyrelsesmøde onsdag 26. juni 2019, kl. 9.30-12.30

• Bestyrelsesmøde tirsdag 17. september 2019 kl. 09:30-12:30 
Oprindeligt onsdag 11. september 2019 kl. 09.00-12.00)

• Bestyrelsesmøde onsdag 6. november 2019 kl. 09.30-12.30

• Bestyrelsesmøde torsdag 12. december 2019 kl. 09.30-12.30 
(Oprindeligt onsdag 11. december 2019 kl. 09.00-12.00)

Datoerne for bestyrelsesmøderne i 2020 og 2021 skal forventeligt også revideres. Oplæg til dette vil 
blive fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober.
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Årshjulet for bestyrelsens arbejde ser således ud:

Måned Aktivitet

Januar Bestyrelsesseminar

Februar Årsrapport, Status Forretningsplan

April Opfølgning Trafikplan/Mobilitetsplan, status miljø, IT, udbud

Maj Budgetforudsætninger, Estimat 1

Juni 1. behandling af budgetforslag, Estimat 2

September Status Forretningsplan og image

November Estimat 3

December 2. behandling budgetforslag. Evaluering af bestyrelsesarbejdet. Status miljø, 
IT, udbud, Trafikplan, handicapkørsel i julen, Movias kontrolpanel

Bestyrelsen har senest i november 2016 foretaget en evaluering af bestyrelsesarbejdet med særligt 
fokus på samarbejdet med administrationen.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen.

Side 2 / 3 
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Bilag:

Ingen.

Side 3 / 3 
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Dokumentnummer
269745

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

16 Orientering om forslag fra Steen S. Hansen, 1. viceborgmester i Stevns Kommune til repræ-
sentantskabsmødet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Medlem af repræsentantskabet Steen S. Hansen, udpeget af Stevns Kommune, har 23. august 2018 
fremsendt følgende forslag til behandling på repræsentantskabsmødet 6. september:

Forslag: Ens priser for sammenlignelige rejser

Stevns Kommune anmoder repræsentantskabet om at pålægge Movias bestyrelse at igangsæt-
te det arbejde, der kan sikre en harmonisering af taksterne således, at sammenlignelige rejser 
koster det samme.

Beskrivelse

I forbindelse med Takst Sjælland 16 er der indført en række afbødningstiltag. Alligevel er der 
eksempler på, at borgere med sammenlignelige rejser (i antal zoner og i km) har en betydelig 
prisforskel. Til at illustrere den forskelsbehandling vi pt. accepterer, at vores borgere udsættes 
for, kan vi eksempelvis nævne Klippinge og Gilleleje.

Både Klippinge og Gilleleje har 13 zoner til København. Gilleleje får gavn af alle afbødningstil-
tag og lander derfor på en pris på 1600 kr. om måneden. Tilsvarende får rejsende fra Klipping 
ikke gavn af relationsprincippet og skal således betale 1800 kr. om måneden for samme antal 
zoner. To strækninger som i øvrigt er tæt på at være lige lange, hvis man måler i km i bil (hhv. 
62,4 km og 64,7 km.).

Repræsentantskabets kompetencer

I henhold til Movias vedtægt § 22, nr. 3, træffer bestyrelsen beslutning om takster og billetteringssyste-
mer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift. Repræsentantskabets kompeten-
cer reguleres i vedtægtens § 10 og indebærer godkendelse af bestyrelsens beslutning om den for-
holdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering, godkendelse af 
bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til Movias vedtægt, samt at træffe beslutning i sager, 
som bestyrelsen forelægger for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet har således ikke hjemmel til at pålægge Movias bestyrelse at igangsætte et ar-
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bejde, der kan sikre harmonisering af taksterne således, at sammenlignelige rejser koster det samme.

På den baggrund foreslås det, at formanden i forbindelse med sin velkomst på repræsentantskabsmø-
det orienterer om henvendelsen fra Stevns Kommune, som er sendt med ud sammen med materialet 
til repræsentantskabsmødet, og oplyser, at henvendelsen vil blive behandlet på førstkommende besty-
relsesmøde i oktober 2018.

Økonomi:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Det meddeles på repræsentantskabsmødet, at forslaget fra Stevns tages op til drøftelse på førstkom-
mende bestyrelsesmøde.

Bilag:

1. Henvendelse fra Steen S. Hansen, Stevns Kommune

Side 2 / 2 
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ATT: MARIE HEDENSTED LUNDORF 
MOVIA
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

23. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER

16.1 Forslag til repræsentantskabets møde den 6. september 2018

På vegne af repræsentantskabsmedlem Steen S. Hansen og Stevns Kommune 
fremsendes hermed forslag til behandling på repræsentantskabsmødet den 6. sep-
tember 2018.

Forslag: Ens priser for sammenlignelige rejser
Stevns Kommune anmoder repræsentantskabet om at pålægge Movias bestyrelse at 
igangsætte det arbejde, der kan sikre en harmonisering af taksterne således, at 
sammenlignelige rejser koster det samme.

Beskrivelse
I forbindelse med Takst Sjælland 16 er der indført en række afbødningstiltag. Allige-
vel er der eksempler på, at borgere med sammenlignelige rejser (i antal zoner og i 
km) har en betydelig prisforskel. Til at illustrere den forskelsbehandling vi pt. accep-
terer, at vores borgere udsættes for, kan vi eksempelvis nævne Klippinge og Gillele-
je.

Både Klippinge og Gilleleje har 13 zoner til København. Gilleleje får gavn af alle af-
bødningstiltag og lander derfor på en pris på 1600 kr. om måneden. Tilsvarende får 
rejsende fra Klipping ikke gavn af relationsprincippet og skal således betale 1800 kr. 
om måneden for samme antal zoner. To strækninger som i øvrigt er tæt på at være 
lige lange, hvis man måler i km i bil (hhv. 62,4 km og 64,7 km.). 
Venlig hilsen

Lene Madsen Milner
Konstitueret leder

56 57 56 94

LeneMiln@stevns.dk

Politik og Borger

POLITIK & BORGER RÅDHUSPLADSEN 4
4660 STORE HEDDINGE

SEKRETARIAT@STEVNS.DK
STEVNS.DK

T +45 56 57 57 57
F +45 56 57 57 58

S. 1/1

mailto:LeneMiln@stevns.dk
mailto:SEKRETARIAT@STEVNS.DK
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Sagsnummer
22949

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

17 Orientering om ændret trafikbestilling og implementering af to køreplanskift fra 2019

Indstilling

Sagen er til orientering

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen og repræsentantskabet har i februar og marts 2018 godkendt en ændring af Movias 
vedtægter, så kommuner og regioner kan foretage deres trafikbestilling i forbindelse med de 
kommunale- og regionale budgetprocesser og bestyrelsen efterfølgende godkende budgettet inden 
15. december. Dette i modsætning til tidligere, hvor trafikbestillingen skal ske inden 1. maj med 
endelig vedtagelse af Movias budget inden 15. september.

Forudsætningen for, at vedtægtsændringen kan gennemføres er, at standardvedtægten for 
organisering af trafikselskaber, som fastsættes i henhold til § 2, stk. 5 i lov om trafikselskaber, ændres, 
da kravet til hvornår budgettet skal være godkendt følger af denne som et ufravigeligt krav.

Transportministeriet har 13. august meddelt, at standardvedtægten er ændret, og derfor skal Movias 
budget fremdeles først være godkendt inden 15. december.

Processen med at bringe Movias vedtægter i overensstemmelse med standardvedtægten pågår, idet 
regionsrådene i Region Sjælland og Region Hovedstaden har tilsluttet sig ændringerne den 20. og 21. 
august. Herefter udestår tiltrædelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Transport-, Bygge og 
Boligministeriet. Når denne foreligger offentliggøres de nye vedtægter på Movias hjemmeside.

Det betyder også, at bestillingsprocessen for 2020 kan igangsættes ved årsskiftet 2018/19 med to 
årlige køreplanskift i juni og december. Processen er herefter:

• Trafikbestilling 2020 skal være indgivet til Movia senest 30. oktober 2019
• Movias budget for 2020 godkendes inden 15. december 2019
• Trafikbestilling 2020 idriftsættes sidste søndag i juni 2020
• 2. søndag i december 2020 foretages køreplansændringer, som følge af ændrede togkøreplaner 

med henblik på at sikre sammenhæng mellem bus og tog

Der har i forbindelse med forslaget om ændret trafikbestillingsproces været drøftet om der skal 
opkræves betaling for det arbejde, administrationen har med at foretage køreplansændringer ud over 
de to ordinære køreplanskift. Dette var også genstand for drøftelse på repræsentantskabsmødet i 
marts 2018.

Det følger af forretningsplanen og understøttes af Movias økonomiske politik, at Movia skal sikre en 
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effektiv drift og mest mulig mobilitet for pengene. Samtidig skal Movia styrke sammenhængen i den 
kollektive transport, hvilket taler for færrest mulige driftsforstyrrelser og omlægninger for passagerne.

I dag gennemfører Movia mange køreplanskift i løbet af et år – dette er administrativt tungt og 
medfører omkostninger, som indgår i de administrationsomkostninger, som kommuner og regioner 
betaler til Movia. Det samlede antal køreplanskift er for 2017 opgjort til 671 fordelt på 375 linjer. Det 
betyder, at flere linjer har fået gennemført mere end ét køreplanskift i løbet af et år. 44 pct. af de 671 
køreplanskift blev gennemført uden for de ordinære tidspunkter for køreplanskift, hvilket er en stigning 
på 5 pct. i forhold til året før. Dertil kommer 1.625 registrerede omlægninger og såkaldte ”orienteringer 
af buschauffører” om midlertidigt ændrede driftsforhold i 2017 på grund af events, vejarbejde, 
demonstrationer, stoppestedsforhold mv. Altså omlægninger og orienteringer, der er gennemført for 
sikre at busserne kører bedst muligt under midlertidige omstændigheder, men uden nødvendigvis at 
være baseret på ønsker fra kommuner, regioner eller operatører.

Det betyder, at der sammenlagt er foretaget knap 2.300 ændringer i den løbende busdrift i 2017 til 
trods for, at løbende kundeundersøgelser viser, at passagerne påvirkes negativt af forandringer, 
omlægninger og driftsforstyrrelser. Ses på udviklingen fra 2016 til 2017 er omfanget endvidere 
stigende.

Tabel 1: Oversigt over antallet af ændringer i busdriften

Ændringer pr. år 2016 2017

Omlægninger og orienteringer 1.417 1.625*

Ændringer af buslinjer som følge af omlægninger og orienteringer 
(flere buslinjer kan være påvirkede af en omlægning)

3.226 3.505

Køreplanskift 588 671

Linjer berørt af køreplanskift 373 375

*Ses på 2017-tallene isoleret var de 1.625 omlægninger og orienteringer fordelt på 925 relateret til vejarbejde, 
279 på grund af stoppestedsforhold, 283 på grund af sport – og kulturevents, 26 på grund af demonstrationer, 26 
på grund af kloakarbejder og 9 på grund af kranarbejde. Dertil kommer 82 i kategorien ”andet”. 

Det er administrationens forventning, at indførelsen af to halvårlige køreplanskift kan reducere 
kommunernes og regionernes behov for at foretage ændringer uden for de ordinære køreplanskift til 
gavn for passagererne og forudsigeligheden i den kollektive transport. Da antallet af omlægninger og 
ændringer viser, at behovet kan hidrøre fra flere kilder, vil administrationen registrere udviklingen i 
antallet af køreplansændringer og omlægninger de kommende to år. Dette skal skabe grundlag for en 
drøftelse i bestyrelsen af en samlet model for finansiering af ændringer og omlægninger i 1. kvartal 
2022.

Side 2 / 3 
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Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Ingen

Bilag:

Ingen

Side 3 / 3 
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Dokumentnummer
184572

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

18 Orientering om resultat af udbud 8 i flextrafik variabel

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Flextrafik består af flextrafik variabel og flextrafik rute. Flextrafik variabel dækker flexhandicap, fle-
xkommune, flextur og flexpatient. Kørslen i flextrafik variabel udbydes for ét år ad gangen med drifts-
start i oktober. Udbud med driftsstart oktober 2018 (FV8) er afgjort i juni 2018. Administrationen har 
anslået, at den gennemsnitlige pris stiger med 11 pct. i forhold til FV7 (oktober 2017). Den anslåede 
prisstigning er ikke indregnet i forslaget til budget 2019, jf. punkt 04 på denne dagsorden.

Beregningen af den gennemsnitlige prisstigning er usikker, og de resulterende omkostninger kan afvi-
ge. Der er særligt to forhold, der betyder, at prisberegningen er usikker:

Udbuddet er opdelt i garantivogne, der betales uanset udnyttelse og variable vogne, hvor der kun 
betales efter forbrug. Prisen for de to forskellige udbud er forskellig, og omkostningerne vil afhænge af 
udnyttelsesgraden.

Priserne for de variable vogne er opdelt i opstartsomkostninger og driftstimepris opdelt på fem forskel-
lige tidsbånd;

• mandag-fredag: kl 05.00 – 18.00, 18.00-23.00 og 23.00-05.00
• lørdag, søndag og helligdage: kl. 05.00-23.00 og 23.00-05.00

Den anslåede gennemsnitstimepris svarer til niveauet i 2015. Det er administrationens vurdering, at 
prisstigningen kan henføres til Movias nye krav om overholdelse af overenskomster, samt den skær-
pede konkurrence som følge af de begrænsede muligheder for at få nye tilladelser i overgangsperio-
den efter den nye taxilovs ikrafttræden.

Økonomi:

Den beregnede effekt af udbuddet er usikker. Administrationen har anslået, at priserne i gennemsnit 
stiger med 11 pct. svarende til 26 mio. kr. på årsbasis.

Administrationen har analyseret på udviklingen i prisen per minut i de seneste 3 udbudsperioder. Pri-
sen per minut har været 7,37 kr. per minut, 6,89 kr. per minut og 6,93 kr. per minut i de kontraktperio-
der, der er startet 1. oktober i hhv. 2015 2016 og 2017. Med den forventede stigning på 11 % bliver 
minutprisen 7,40 kr. per minut fra 1. oktober 2018.

Trafikselskabet Movia 



 

Udbud Rejseminutter Brutto omkostning - nøgletal Pris per. min.
FV5

43.821.141 kr. 323.860.474 kr. 7,39
FV6

46.158.315 kr. 318.234.715 kr. 6,89
FV7 Okt. 2017- Maj 
2018 37.081.254 kr. 256.932.403 kr. 6,93

FV7 Okt. 2017- Maj 
2018 tillagt med forskel 
v. 11 pct. stigning 37.081.254 kr. 274.362.403 kr. 7,40

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside.

Bilag:

Ingen bilag.

Side 2 / 2 
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Dokumentnummer
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Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

19 Orientering om indkaldelse til politisk styregruppe

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Siden foråret 2016 har politiske og administrative repræsentanter fra Region Hovedstaden, Region 
Sjælland, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland arbejdet med den del af det fælles Greater Copenha-
gen trafikcharter, som handler om at skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik på den danske 
side. Arbejdet mundede ud i notatet "Et styrket DOT gearet til helhedstænkning i Greater Copenha-
gen", som lagde op til en model for, hvordan der kunne arbejdes videre politisk og administrativt med 
anbefalinger til en styrkelse af DOT. Notatet har været på dagsordenen på møder i KKR Hovedstaden 
i marts 2018.

KKR Hovedstaden traf på sit møde beslutning om at bakke op om de overordnede intentioner i notatet 
”Et styrket DOT gearet til helhedstænkning i Greater Copenhagen” og ønsket om at sikre bedre sam-
menhæng i den kollektive transport med udgangspunkt i kommunalt ejerskab af Movia og de udpege-
de fokusområder i notatet ”et styrket DOT gearet til helhedstænkning i Greater Copenhagen”. KKR 
Hovedstaden betonede i forhold til den organisatoriske del, vigtigheden af at benytte eksisterende in-
stitutioner, herunder DOT og Movias politiske styregruppe, som basis for det udbyggede samarbejde 
om sammenhæng i den kollektive trafik

KKR Sjælland har senere behandlet samme sag som en orienteringssag.

Movia har som trafikselskabet for kommuner og regioner i Østdanmark derfor taget initiativ til at igang-
sætte arbejdet med videreudvikling af DOT-samarbejdet. Movias bestyrelsesformand udsendte 9. juli 
invitation til igangsætningen af arbejdet i den politiske styregruppe bestående af KKR Sjælland, Re-
gion Sjælland, KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Alle parter skal 
samtidig indmelde en repræsentant til henholdsvis en direktørgruppe og en arbejdsgruppe.

Arbejdet i den politiske styregruppe vil tage udgangspunkt i de udpegede fokusområder samt Movias 
forretningsplans fokus på behovet for borgerinddragelse:

At sikre en fælles vision for, hvordan hovedstadsområdet og resten af Sjælland hænger samme trafi-
kalt og understøtter videreudvikling af DOT-samarbejdet.

At sikre en samlet strategisk planlægning både på tværs af bus og bane og i forhold til, hvordan indivi-
duel og kollektiv transport kan bidrage til at få et samlet overblik over og samarbejde om fælles inve-
steringer på tværs af kommuner, regioner og staten.

Trafikselskabet Movia 
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At sikre et politisk og trafikalt ansvar i forhold til at udvikle den kollektive transport på tværs af trans-
portformerne. Det skal ske under hensyntagen til de nuværende ejerforhold, og ansvaret for trafikbe-
stillingen for busser.

At sikre involvering af borgere og virksomheder i udviklingen af den kollektive mobilitet, så det tydelig-
gøres, hvordan den kollektive transport skaber værdi for de godt 2,6 mio. mennesker, som bor og ar-
bejder på hele Sjælland.

Movias forretningsplan understøtter den langsigtede sammenhæng, styrkelse af DOT og fælles udvik-
ling af mobiliteten i den store sjællandske geografi de næste mange år, sådan som det også fremgår 
af notatet om et styrket DOT gearet til helhedstænkning i Greater Copenhagen.

Indmeldingerne til de respektive arbejdsfora er nu på plads:

Politisk styregruppe Direktørgruppe

Region Hovedstaden Regionsrådsformand Sophie Hæ-
storp Andersen og udvalgsformand 
Jens Mandrup

Diana Arsovic Nielsen, direktør for 
Regional Udvikling

Region Sjælland Regionsrådsformand Heino Knudsen

Københavns Kommu- 
ne

OverborgmesterFrank Jensen Jeppe Grønholt-Pedersen, kontor-
chef

KKR Sjælland Borgmester Niels Hörup, KKR-for-
mand

Thomas Knudsen, kommunaldirektør 
i Lolland Kommune

KKR Hovedstaden Borgmester Steen Christiansen, 
KKR-formand

Morten Winge, kommunaldirektør i 
Glostrup Kommune

Movia Borgmester Kirsten Jensen, formand 
og byrådsmedlem Per Hovmand, 
næstformand

Dorthe Nøhr Pedersen og Eskil Thu-
esen

Første møde i direktørgruppen planlægges afholdt umiddelbart i forlængelse af de kommunale- og re-
gionale budgetprocesser. Den politiske styregruppe indkaldes til møde ultimo november, hvor Movias 
Mobilitetsplan, udviklingen af trafikbestillingsprocessen og DOT’s strategi planlægges at være emner 
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på dagsorden.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen planlagt kommunikation.

Bilag:

• Brev udsendt 9. juli 2018 ”Indkaldelse til politisk styregruppe”
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19.1 Indkaldelse til politisk styregruppe

Kære Sophie Hæstorp Andersen, Heino Knudsen, Frank Jensen, Niels Hörup og Steen Christiansen,

Siden foråret 2016 har politiske og administrative repræsentanter fra Region Hovedstaden, Region 
Sjælland, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland arbejdet med den del af det fælles Greater Copenha-
gen trafikcharter, som handler om at skabe bedre sammenhæng i den kollektive transport på den dan-
ske side. Resultatet af arbejdet blev opsummeret i notatet "Et styrket DOT gearet til helhedstænkning i 
Greater Copenhagen". Notat vedlægges.

På et møde 15. marts traf KKR Hovedstaden beslutning om, at bakke op om de overordnede intentio-
ner bag papiret ”et styrket DOT gearet til helhedstænkning i Greater Copenhagen” og ønsket om at 
sikre bedre sammenhæng i den kollektive transport. KKR H betonede i forhold til den organisatoriske 
del, vigtigheden af at benytte eksisterende institutioner, herunder DOT og Movias politiske styre-
gruppe, som basis for det udbyggede samarbejde om sammenhæng i den kollektive trafik. KKR H til-
trådte derfor en revideret indstilling således, at det blev godkendt, at der arbejdes videre med sam-
menhæng i den kollektive transport med udgangspunkt i kommunalt ejerskab af Movia og notatet ”en 
styrket DOT gearet til helhedstænkning i Greater Copenhagen” med de udpegede fokusområder. KKR 
Sjælland har behandlet samme sag som en orienteringssag. Link til referat af KKR H’s møde findes 
her: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85915/cf_202/Referat_af_m-det_i_KKR_Hovedsta-
den_den_15.PDF

Den politiske styregruppe udgøres af følgende – og kunne suppleres af udvalgsformænd i regionerne:

• KKR- formandskaberne
• Københavns overborgmester
• Regionsrådsformænd + relevant udvalgsformænd
• Movias formandskab

Efterfølgende har Movias bestyrelse besluttet vedlagte forretningsplan for Movia frem til 2021, som på 
en række afgørende punkter understøtter den langsigtede sammenhæng, styrkelse af DOT og fælles 
udvikling af mobiliteten i den store sjællandske geografi de næste mange år, sådan som det også 
fremgår af notatet om et styrket DOT gearet til helhedstænkning i Greater Copenhagen.

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk 
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På den baggrund vil jeg som Movias formand efter sommerferien sætte næste fase af arbejdet med en 
fælles vision for mobilitet og en styrkelse af DOT-samarbejdet i gang med afsæt i Movias politiske sty-
regruppe. Adm. direktør for Movia, Dorthe Nøhr Pedersen, vil som forberedelse til den politiske styre-
gruppes arbejde snarest indkalde til møde herom efter sommerferien på direktørniveau. Drøftelserne 
vil tage udgangspunkt i et styrket DOT med fokus på helhedstænkning i hele Greater Copenhagen 
med fokus på:

• At sikre en fælles vision for, hvordan hovedstadsområdet og resten af Sjælland hænger sammen 
trafikalt og understøtter videreudvikling af DOT-samarbejdet

• At sikre en samlet strategisk planlægning både på tværs af bus og bane og i forhold til, hvordan 
individuel og kollektiv transport kan bidrage til at få et samlet overblik over og samarbejde om fæl-
les investeringer på tværs af kommuner, regioner og staten.

• At sikre et politisk og trafikalt ansvar i forhold til at udvikle den kollektive transport på tværs af 
transportformerne. Det skal ske under hensyntagen til de nuværende ejerforhold, og ansvaret for 
trafikbestillingen for busser.

• At sikre involvering af borgere og virksomheder i udviklingen af den kollektive mobilitet, så det ty-
deliggøres, hvordan den kollektive transport skaber værdi for de godt 2,6 mio. mennesker, som 
bor og arbejder på hele Sjælland.

Jeg vil bede om, at KKR- Hovedstaden, KKR-Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland og 
Københavns Kommune udpeger et medlem til hhv. en direktørgruppe og en arbejdsgruppe, som kan 
understøtte det videre arbejde i den politiske styregruppe. Meddelelse herom kan ske til direktor@mo-
viatrafik.dk inden medio august.

Og så vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer. Jeg ser frem til, at vi sammen kan 
tage fat på dette meget vigtige arbejde efter sommerferien.

Mange hilsner,

Kirsten Jensen, bestyrelsesformand
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Politiske dokument uden resume

Dokumentnummer
187777

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

20 Orientering om regler for cykelmedtagning i bus og lokaltog

Indstilling

Bestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt har på vegne Region Hovedstaden efterspurgt en 
drøftelse i Movias bestyrelse af kundernes mulighed for at medtage cykler i bus og lokaltog. Til brug 
herfor er nedenfor en beskrivelse af det nuværende regelsæt for cykelmedtagning i Movias lokaltog og 
busser.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Regler for cykelmedtagning i busser er vedtaget i Movias bestyrelse i 2011 og 2012, hvor passagerer-
nes mulighed for at tage cykler med blev udvidet, og i dag kan man derfor have cykler med i de fleste 
busser, alle havnebusser og lokaltog. Reglerne er gengivet til sidst i notatet.

Af den årlige rejsehjemmelundersøgelse som gennemføres i det tidligere takstområde H på vegne af 
parterne i DOT, spørges ind til, hvorvidt passagererne har cykel med på rejsen. Undersøgelsen viser, 
at passagerne kun tager cykel med i bus og lokaltog i begrænset omfang. I 2017 svarede 1,1 pct., at 
de havde en cykel med. Fordelingen af rejser med cykel i bus og lokaltog er ligelig. Til sammenligning 
svarede godt 20 pct. af S-togspassagererne, at de havde en cykel med i S-toget.

Tabel 1 Rejsehjemmelundersøgelsen – har du en cykel med på din rejse? (bus og lokaltog)

Movia (bus og lokaltog) i hovedstadsområdet S-tog

Periode 2017 1. halvår 2018 2017 1. halvår 2018
Ja 137 58 1.565 807
Nej 12.564 7.566 5.940 3.472
Total 12.701 7.624 7.504 7.624
Andel cykelmedtagning (pct.) 1,1 0,8 20,9 10,6

Det er administrationens antagelse, at behovet for at medtage cykel i bus er mindre end i toget, da 
den gennemsnitlige rejselængde i bus ikke er så lang. Movia har i samarbejde med Region Hovedsta-
den gennemført et forsøg med gratis cykelmedtagning i 2013 på linje 320R mellem Frederikssund og 
Helsinge. Muligheden blev kun benyttet af et fåtal.

Trafikselskabet Movia 



Administration har derfor ikke for nærværende opmærksomhed rettet mod at gennemføre tiltag, som 
kan medføre flere cykler i busserne. I stedet arbejdes med tiltag, som sikrer nemmere skift mellem cy-
kel og bus ved hjælp af bedre cykelparkering ved stoppesteder.

Som en del af mobilitetsindsatsen har Movia offentliggjort guiden ”Superskiftet” i maj 2017, som er til-
gængelig på Movias hjemmeside og er henvendt til kommuner og regioner med råd om planlægning af 
gode skifteforhold mellem cykel og bus. Guiden er baseret på en række kundeundersøgelser om øn-
sker til cykelparkering. Disse viser, at passagererne vægter god cykelparkering ved stoppesteder, fordi 
det binder cykel og bus bedre sammen. Evalueringer fra et S-busstoppested viser tilsvarende, at flere 
valgte at kombinere cyklen med bus efter opførelsen af bedre cykelparkering: halvdelen af cyklisterne 
til stoppestedet havde ikke tidligere skiftet til bus, og 1/3 cyklede oftere til bussen end før.

Regler for cykelmedtagning i busser og lokaltog

Passagerer kan have cykel med i de fleste busser. I havnebussen kan passagerer medtage cyklen 
gratis. I øvrige busser skal passagerer købe cykelbillet. Én cykel må medtages per person, og kan kun 
medbringes, hvis pladsforholdene tillader det. Der kan være regler for, i hvilke tidsrum, cyklen kan 
medtages. Cyklen skal anbringes midt i bussen og være fastgjort med sele. Chaufføren vurderer, om 
der er plads. I en bus kan der højst være to enheder, med mindre andet er angivet. En enhed er enten 
en cykel, en kørestol eller en barnevogn. Den passager, som er steget på først, har fortrinsret.

I følgende buslinjer og på følgende tidspunkter kan man ikke medbringe cykel:

• Alle A og N-busser
• E-, S-busser og C-busser i myldretiden på hverdage (kl. 7.00-9.00 samt kl. 15.30 – 17.30). Rejsen 

med cykel skal være færdiggjort inden myldretiden starter.
• Linjerne: 132, 133, 134, 135, 137, 139, 151, 152, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 179, 

182, 183, 184, 185, 555, 571, 572, 585, 586, 666, 752, 755, 771, 772, 773, 774, 791, 792, 851, 
993

Cykler kan medbringes i lokaltog i hele driftstiden, når de efter togpersonalets vurdering ikke er til ge-
ne. Det er angivet uden på toget, hvor cyklen skal placeres, og hvor mange cykler der kan være med. 
Der skal købes cykelbillet, hvis man rejser på strækningerne Holbæk-Nykøbing Sj., Tølløse–Slagelse, 
Køge-Rødvig, Køge-Faxe Ladeplads eller Nykøbing F.- Nakskov. For strækningerne i Nordsjælland er 
det gratis at medtage cyklen efter særskilt bestilling og betaling fra Region Hovedstaden.

Økonomi:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:
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Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen tiltag er planlagt.

Bilag:

1. Superskiftet - En guide til planlægning af gode skifteforhold mellem cykel og bus
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Bilag 20.1

Superskiftet
En guide til planlægning af 
gode skifteforhold mellem cykel og bus



Superskiftet

Udgivet februar 2017

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Telefon: 36131400

E-mail: movia@moviatrafik.dk

Web: www.moviatrafik.dk

Movia er Danmarks største trafikselskab med over 200 millioner passagerer om året, 

mere end 500 buslinjer og ni lokalbanestrækninger. Movia står for planlægningen af 

bus-, flex- og lokalbanetrafikken i Østdanmark. Movia er som trafikselskab en særlig, 

lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia 

betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner 

i de to regioner efter lovbestemte regler.

Superskiftet er udarbejdet som et tillæg til publikationen Bussen Holder, udgivet af 

Movia 2013.

Redaktion:

Udarbejdet i samarbejde med:

Fotos:
ISBN nr.:

Områdechef Anette Enemark, Movia
Projektleder Søren Fischer Jepsen, Movia
Furesø, Gladsaxe og Københavns
kommuner
Movia og Furesø Kommune
978-87-999369-0-8

mailto:movia@moviatrafik.dk
http://www.moviatrafik.dk/
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Superskiftet

Det skal være let, smidigt og trygt at skifte 

mellem cykel og bus, uanset hvor man bor. 

Movias busser betjener over 14.000 stoppesteder 

i forskellige geografiske områder – på landet og i 

byerne. Ved mange stoppesteder er der allerede 

gode forhold for cyklister. Men for ofte er det op 

til cyklisten selv at finde et sted at sætte sin 

cykel. Det giver rod ved stoppestedet, til gene for 

både buspassagerer og beboere i området.

Movia arbejder for bedre cykelparkering ved 
stoppesteder. Målet med vejledningen er både at 
inspirere og hjælpe kommunerne i arbejdet med 
at prioritere, hvilke busstoppesteder der skal 
anlægges cykelparkering ved – og i hvilket 
omfang.

Bedre parkeringsforhold giver passagerne en 
oplevelse af, at det er nemt at skifte mellem cykel 
og bus. De, der allerede kombinerer cykel og 
bus, får et løft i kvaliteten af deres rejse. Samtidig 

er de velordnede forhold, hvor man trygt kan 
efterlade sin cykel dagen igennem, med til at 
tiltrække nye cyklister til gavn for både 
busøkonomien og miljøet.

Der er flere positive effekter af at etablere 

cykelparkering ved stoppestederne. Styr på 

cyklerne er med til at skabe mere attraktive 

lokalområder og betyder samtidig at vedligehold 

af både stoppested og området omkring lettes, 

da der ikke længere flyder med cykler.

Kontakt Movia hvis der er behov for hjælp i 

arbejdet med, at skabe de bedste forhold i skiftet 

mellem cykel og bus.

Per Gellert

Forretningschef, Enhed for Trafik og Planlægning
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Cykel + bus = et godt match

For at understøtte cyklen som transportmiddel 
hen til bussen er det vigtigt med god 
cykelparkering ved stoppestederne.

Cykelparkering ved stoppesteder
Vejledningen er en hjælp til politikere og 
planlæggere i kommunerne: Ved hvilke stop er 
der brug for cykelparkering, hvor mange pladser 
skal der være, og hvad skal man være 
opmærksom på, når man anlægger 
cykelparkering ved busstoppesteder. Det sikrer, 
at kommunens midler anvendes de rigtige steder 
til at anlægge cykelparkering i det rette omfang. 
Og dermed skaber bedre forhold for de, der 
allerede kombinerer cykel og bus, og samtidig 
tiltrækker flere passagerer.

Flere cykel-bus-kombinationsrejser
Movia arbejder sammen med kommunerne for at 
udvikle det strategiske net, der bygger på 
filosofien mest til flest. Det strategiske net er 
lokalbanerne og de buslinjer, der har den højeste 

betjeningsstandard. De kører direkte og med 
hyppig drift – også aften og weekend. At bussen 
kører direkte, betyder, at flere har fået længere til 
bussen. En trend, som vil fortsætte i de 
kommende år med flere R-, S- og E-linjer. Disse 
har en høj grad af lighed med toget. De kører 
længere stræk og med længere mellem stoppene 
end de øvrige busser. Det er da også primært 
disse typer af bus, man cykler til.

Det strategiske net betjener 72 % af passagerne, 
men står blot for 59 % af køreplantimerne. Der er 
altså god økonomi i det strategiske net, da flere 
passagerer betyder et lavere kommunalt tilskud 
pr. køreplantime.

Kunderne efterspørger enkelhed
Movias kundeanalyser viser, at enkelhed er 
absolut centralt for oplevelsen af transport. Den 
rejsende ønsker sammenhæng i transporten, 
uanset om man skal skifte undervejs eller ej. 
Gode skifteforhold mellem bus og cykel 

understøtter derfor kundernes ønsker.

For at være et godt alternativ til bilen skal 
kombinationen cykel og bus kunne konkurrere 
med bilens direkte dør-til-dør fordel. Det er vigtigt, 
at brugerne oplever, at det er nemt, sikkert og 
smidigt at kombinere cykel og bus.

De beskrevne normer for cykelparkering er 
resultatet af en kortlægning af eksisterende 
erfaringer og praksis i Danmark, en undersøgelse 
af brugernes ønsker og en workshop med 
trafikplanlæggere fra en lang række danske 
kommuner, eksperter i branchen samt 
Nordjyllands Trafikselskab og Midttrafik.

Hvor stammer cykelparkeringsnormerne fra?

Cykelparkeringsnormerne som beskrevet i 

vejledningen er baseret på interviews med flere end 

300 buspassagerer og tællinger af parkerede cykler 

ved stoppesteder i forskellige typer af områder både 

i byer og på landet.

3 



Anbefalinger til cykelparkering ved 
stoppesteder og terminaler
Cykelparkering ved stoppesteder har nogle helt 
særlige udfordringer. I forhold til en station står 
cyklen på den forkerte side af vejen, når man 
skal hjem igen. Det gør, at skiftet fra cykel til bus 
føles mindre smidigt end skiftet til et tog. Det skal 
derfor være så enkelt som muligt at skifte.

Planlægningsprocessen består af tre trin, som 
beskrives over de følgende sider:
1. Udpeg stoppesteder.
2. Bestem behovet.
3. Vælg udformning.

1. Udpeg stoppesteder
For at sikre at den cykelparkering, som 
anlægges, bliver anlagt det rigtige sted med et 
tilstrækkeligt antal pladser, er det vigtigt at starte 
med en tur i marken. Hvad holder der af cykler? 
Hvor holder de?

Ved større anlæg kan det være en god idé at tale 
med brugerne om deres behov, og om hvor 

brugerne kommer fra. På den måde kan 
parkeringsforholdene tilpasses bedst muligt.

Prioriter cykelparkering ved stoppesteder i 
tilknytning til regionale buslinjer som R-, S- og 
E-busser, hvor der er længere mellem 
stoppestederne, og hvor brugerne kommer fra et 
større opland.

Skriv normer for etablering af cykelparkering 
ved busstoppesteder ind i de relevante 
kommunale politikker, strategier og planer. 
Derved forpligter det også fremadrettet.

Hvor mange bruger stoppestedet?
Movia opererer med fire overordnede kategorier 
af stoppesteder. Kategorierne giver et fingerpeg 
om, hvilke stoppesteder man skal prioritere først. 
Opdelingen bygger på det daglige antal påstigere 
ved stoppestedet.1 Som tommelfingerregel stiger 
en tredjedel på mellem kl. 6 og 9 om morgenen.

• Stoppested ved meget benyttede buslinjer 
(flere end 250 påstigere pr. døgn)

• Bystoppested (51-250 påstigere pr. døgn)
• Større stoppested på landet og i mindre 

byer (11-50 påstigere pr. døgn)
• Mindre stoppested (1-10 påstigere pr. døgn)

Spar på CO2-en

En gennemsnitlig cykel-bus-kombinationsrejse svarer 

afstandsmæssigt til en pendlingstur i bil. Med cykel og 

bus er rejsen samlet set 16,2 km – heraf 1,5 km på 

cykel. En gennemsnitlig biltur er 17,6 km.

Erstatter man bilturen med en cykeltur kombineret med 

bussen reducerer man sin C O2-udledning med 700 kg 

om året. For den enkelte betyder det, at man reducerer 

sin CO2-udledning med knap 10 %. Der er altså gode 

takter i – også f or klimaets skyld – at få flere til at cykle til 

bussen.

1Inddelingen stammer fra Bussen holder. (https://www.moviatrafik.dk/media/4588/bussen-holder-april-2013.pdf). 
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A-busser - -

Sådan læses tabellen

Cykelparkeringsnormen er antallet af stativer pr. påstiger i morgenmyldretiden kl. 6-9.

Eksempel: Parkeringsbehovet ved et stoppested i et boligområde, som betjenes af en R-buslinje, hvor der i 

tidsrummet fra kl. 6 til 9 stiger 50 på bussen, beregnes som de 50 passagerer ganget med 0,2. Det vil sige, at der 

som udgangspunkt bør anlægges 10 stativer.

2. Bestem behovet udgangspunkt i busproduktet og geografien. 
Cykelparkeringsnormerne er udgangspunktet for 
at vurdere hvor mange pladser der er behov for 
(se tabel). Inkluderet i cykelparkeringsnormerne 
er cirka 20 % overestimering i forhold til det 
nuværende antal cyklende.

Pladsbehovet til cykelparkering afhænger ikke 
kun af linjetypen, også stoppestedets geografiske 
placering spiller en rolle for hvor hyppigt man 
cykler dertil.

Cykling til busstoppestedet sker altovervejende i 
forbindelse med længere busrejser, det vil sige 
primært i forbindelse med R-, S-, og E-busser. 
Linjerne kører med få stop til større mål som 
erhvervsområder og uddannelsesinstitutioner. 
Ved at cykle til disse linjer får passagerne en 
direkte kollektiv forbindelse. Derfor kan behovet 
for cykelparkering bestemmes med 

Movia anbefaler ikke at prioritere cykelparkering 
ved A-busstoppesteder, da potentialet der er 
absolut lavest.

Etablering, udvidelse eller opgradering af 
cykelparkering betyder generelt, at der bliver 
parkeret flere cykler. Det er derfor vigtigt at 
anlægge flere pladser, end det umiddelbare 

Cykelparkeringsnormer

Bymidte, bolig- og erhvervsområder Forstæder, landområder

R-, S- og E-busser 0,2 0,4

Øvrige linjer 0,1 0,1

behov antyder, eller sikre, at der er plads til en 
senere udvidelse.

Arbejd ud fra nedenstående normer. Men vær 
opmærksom på, at behovet for cykelparkering 
afhænger af flere faktorer. Supplér derfor med 
tællinger af allerede parkerede cykler. 
Skaleringen må bygge på en individuel vurdering 
i forhold til eksempelvis oplandet, lokale 
besøgstunge mål og afstand til nærliggende 
stationer. Faktorer, der alle påvirker 
parkeringsbehovet i den ene eller den anden 
retning.

Er pladsen trang?

Der findes løsninger til cykelparkering, som dækker 

snart sagt ethvert behov, for eksempel stativer hvor 

cyklerne kan placeres parallelt med en husmur.

Stativer i to etager behøver ikke kun at være 

forbeholdt steder, hvor mange parkerer. Er pladsen 

trang ved busstoppestedet kan antallet af pladser 

fordobles med en toetagers løsning.

Forvent ikke, at en cykelparkering, som ligger 

længere væk, afhjælper et lokalt problem med for 

mange parkerede cykler – tænk hellere i, hvilke 

løsninger som kan tilgodese behovet, der hvor 

cyklerne er parkeret i dag.
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Stoppested – 
Farum Midtpunkt
Forkert placeret 

cykelstativ skaber 

kaos frem for 

orden. De tilfældigt 

placerede cykler 

gør det også 

sværere at holde 
arealet rent.

Cyklister går ikke længere end højst 

nødvendigt

Det regner, men alligevel vil tre ud af fire 

undlade at parkere cyklen i læ, hvis det betyder, 

at de skal krydse gaden.

Ovenstående er en af konklusionerne fra vores 

brugerundersøgelser. Det er i den forbindelse 

interessant, at halvdelen af de, som ikke kunne 

finde på at krydse gaden, samtidig efterspørger 

overdækket cykelparkering. Der skal altså mere 

end et halvtag til at forhindre, at cyklen blot 

bliver smidt op ad den nærmeste mur eller 

lygtepæl frem for i et cykelstativ, der står lidt for 

langt væk.

Juni Allé -
Gladsaxe
Velfungerende 

cykelparkering 

anlagt umiddelbart 

før stoppestedet 

med niveaufri 
adgang.
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Busstop v. Frederiksborgvej/Stavnsholtvej,Farum
Eksempel på et velintegreret byrum.

Cykelparkeringen er overdækket, menåben ud til gaden.



3. Vælg udformning
Siden 1990’erne har der været fokus på at 
forbedre mulighederne for at kombinere cykel og 
bus, bl.a. gennem etablering af cykelparkering 
ved busstoppesteder og terminaler. Hvad angår 
anbefalingerne til den praktiske udformning, 
læner Superskiftet sig op ad eksisterende viden 
og anbefalinger (se boks).

I forhold til udformningen er der to hensyn:

Indretning og placering
• Tilgængelighed
• Dimensionering og valg af stativ

Brugernes behov
• Information og tryghed
• Tiltræk nye brugere

De to hensyn er ikke uafhængige. Brugernes 
behov er de parametre, man skal tage hensyn til i 
planlægning for at sikre den gode cykelparkering. 
Det er vigtigt at tænke ind. Er cykelparkeringen 
ikke der, hvor det føles naturligt for cyklisten, er 
der stor sandsynlighed for, at den ikke bliver 
brugt.

Tilgængelighed
For at sikre den bedste udnyttelse af 

cykelparkeringen er det vigtigt at have følgende 
forhold for øje:

• Placér cykelparkeringen i umiddelbar 
nærhed af busstoppestedet og på den 
naturlige rute til målet, det vil sige før 
stoppestedet.

• Cykelparkeringen skal placeres synligt og 
med overskuelige adgangsforhold.

• Kan cykelparkeringen ikke anlægges i direkte 
tilknytning til stoppestedet, er det nødvendigt 
at tilbyde bedre forhold, som for eksempel 
overdækning eller anden service, for at sikre 
at den bliver brugt.

• Etabler om muligt niveaufri adgang fra 
cykelsti til cykelparkering, så den standsende 
cyklist ikke er i vejen for de øvrige cyklister.

Dimensionering og valg af stativ
Der er en række faktorer man skal være særligt 
opmærksom på i valget af cykelstativ, både i 
forhold til vedligehold, og i forhold til at tilgodese 
brugerne.

• Sørg for et tilstrækkeligt antal pladser, 
gerne med mulighed for at udvide. Alle 
erfaringer viser, at hvor cykler er, kommer 
cykler til.

• Vælg stativer af god kvalitet, der kan bruges 

af forskellige typer af cykler, og hvor cyklen 
kan sikres mod tyveri.

• Etabler stativerne med den rette afstand. 
Afstanden mellem stativerne bør ikke være 
under 60 cm. Ellers vil kun hvert andet stativ 
kunne bruges.

Anlæg og udformning

I forhold til de praktiske detaljer omkring anlæg og 

udformning går Superskiftet ikke i detaljer. Lad dig i 

stedet inspirere af anbefalingerne fra to tidligere 

arbejder fra henholdsvis Cyklistforbundet og 

Supercykelstisekretariatet.

Cykelparkeringshåndbogen

Cyklistforbundets cykelparkeringshåndbog 

indeholder mange vigtige pointer omkring 

udformning og valg af stativ. 

https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Haandbo 

eger-og-idekataloger/Cykelparkeringshaandbogen

Stoppesteder langs supercykelstier

Publikationen indeholder ikke direkte anbefalinger til 

cykelparkering, men løsningsforslag til hvordan 

stoppestedet kan udformes, så fremkommeligheden 

forbedres. 

http://supercykelstier.dk/sites/default/files/Stoppested 

er%20p%C3%A5%20Supercykelstier.pdf
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• Tænk drift og vedligehold af 
cykelparkeringen ind allerede i 
planlægningsfasen. Cykelløsninger der er 
nemme at vedligeholde og rengøre sander 
ikke til i skrald.

Information og tryghed
Gode forhold er med til at sikre, at cyklisten er 
tryg ved at lade sin cykel stå. Count down-
moduler giver den ventende en følelse at have 
kontrol over sin rejse videre, da man ved, hvornår 
næste bus kommer.

• Sørg for god belysning ved cykelparkeringen 
og stoppestedet. Det skaber tryghed hos 
brugerne, også i forhold til om man tør lade 
sin cykel stå om aftenen eller på en mørk 
vinterdag.

• Sørg for god rejseinformation og service 
ved busstoppestederne, det hjælper cyklisten 
til at vide hvor meget man skal skynde sig for 
at nå bussen.

Tiltræk nye brugere
• De nye muligheder markedsføres – 

stoppestedsoplandet er 9 gange så stort på 
cykel i forhold til at gå (se faktaboks). 
Hovedparten af de potentielle nye brugere 
opdager ikke nødvendigvis de nye muligheder 
af egen drift, da de i dag ikke bruger 
stoppestedet, fordi det ligger for langt væk.

Cykelparkering ved Rigshospitalet Syd

Cykel låst fast til rækværket på busperronen.

Den officielle cykelparkering anes i baggrunden.

Ifølge den nationale cykelstrategi Danmark – 
op på cyklen! (Transportministeriet 2014 s. 
18) kan man til fods tilbagelægge 700 m på 10 
minutter. På cykel kan man tilbagelægge 2 km 
på den samme tid. Det betyder, at 
cykeloplandet til kollektiv transport er 9 gange 
så stort som gangoplandet, hvilket øger 
passagergrundlaget for busserne betragteligt.
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Øvrige busser: 12% 

A-bus: 2% 

R-, S- og E-bus: 85%

Hvad efterspørger brugerne?
Potentialet for at få flere til at cykle til stoppestedet 
afhænger af, hvilke typer af busprodukter som 
betjener stoppestedet, samt hvor stoppestedet 
ligger.

Hvor skal man anlægge cykelparkering?
Undersøgelserne viser, at cykelparkering ved 
busstoppesteder er særligt relevant i:

• Forstæder, da der ofte er længere til bussen.
• Udkanten af byen, her kan adgangen til 

mellemby-linjer styrkes.

Hvilke busprodukter skifter cyklisterne til?

• Landområder, hvor der er længere mellem 
stoppestederne, og brugerne kommer fra et 
større opland.

Ved hvilke linjer skal cykelparkering 
prioriteres?
Undersøgelserne viste meget klare forskelle i 
antallet af cyklister, der cyklede til de forskellige 
busprodukter.

Cykling til et stoppested er altovervejende i 
relation til R-, S-, og E-busserne. A-bussen har en 
mere lokal karakter, hvor stoppestederne ligger 
tæt, hvorfor det kun sjældent er relevant at 
kombinere med cyklen.

Kortlægning af cykel-bus-kombinationsrejser

I løbet af 2015 og 2016 gennemførte Furesø, 

Gladsaxe og Københavns kommuner i samarbejde 

med Movia to interviewundersøgelser for at afdække 

potentialerne for at få flere til at cykle til 

stoppestedet.

I den første undersøgelse blev knap 200 

buspassager i forskellige geografiske områder 

spurgt, hvad der skulle til, for at de ville kombinere 

cykel og bus.

I den anden blev 126 cyklister, som parkerede ved et 

stoppested, interviewet om deres ønsker til og brug 

af cykel og bus i kombination.

Tilsammen gav de to undersøgelser et klart billede af 

ønskerne til cykelparkering ved stoppestederne. 

Både blandt cyklisterne og blandt dem, som endnu 

ikke cykler til bussen. Særligt bemærkelsesværdigt 

er forskellene i anvendelse i forhold til stoppestedets 

beliggenhed og typen af linje, som betjener det. 

Konklusionerne om brugernes ønsker og behov 

stammer fra de to undersøgelser.
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Ønsker til udstyr ved stoppestedet

Flere cykelstativer 

Overdækket cykelparkering 

Mulighed for at kunne låse cyklen fast 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

De som endnu ikke cykler De som cykler

Forhold ved stoppestedet
Brugerne blev spurgt til, hvilke forhold, som var 
vigtige for dem i forhold til at parkere cyklen ved 
et stoppested. Ordet var frit, og alt fra wifi-adgang 
til indkøbsmuligheder blev efterspurgt, men de tre 
primære ønsker var:

• mulighed for at låse cyklen fast
• cykelstativ
• overdækket cykelparkering

Dog med markante forskelle i rangeringen af de 
tre mellem de, som ikke cykler i dag, og de, der 
allerede gør det.

Ønsker til cykelparkering – de som endnu ikke 
cykler
De som ikke cykler i dag, er bekymrede for, om 

cyklen nu også er der, når de vender tilbage. 
Ønsket om at kunne låse cyklen fast vægter 
højere end ønsket om et cykelstativ.

Ønsker til cykelparkering – de som allerede 
cykler
I modsætning til ønskerne blandt ikke-cyklisterne, 
vægtes flere cykelstativer højest blandt de som 
allerede cykler.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at ønsket om 
at kunne låse cyklen fast er markant lavere 
blandt de, som allerede er vant til at parkere 
cyklen ved et stoppested.

Cykelstativer der tilgodeser alle behov
Det er altså umiddelbart forskellige indsatser, der 

skal gennemføres, alt efter om det primære 
ønske er at tiltrække nye brugere eller forbedre 
forholdene for de eksisterende. Men et 
cykelstativ, hvor cyklen let kan fastlåses, vil på én 
gang tilgodese begge gruppers primære ønske. 
En løsning, hvor det er muligt på enkel vis at 
parkere og fastlåse cyklen enten med egen 
kabellås eller ved hjælp af en vire i cykelstativet, 
er en god løftestang til at få flere til at kombinere 
bus og cykel.

Markedsføring
Husk at få fortalt historien via lokalpressen, 
kommunens hjemmeside, og hvor det i øvrigt er 
muligt at komme ud med budskabet, så flest 
muligt får kendskab til de nye muligheder.

Forskellige busprodukter

R-, S- og E-busser er linjetyper, der kører med fast 

frekvens, har færre stop end andre typer af bus og derfor 

kommer hurtigere frem. De færre stop betyder omvendt, 

at flere har længere til nærmeste stoppested.

Læs mere om busprodukterne på: 

https://www.moviatrafik.dk/kommuneregion/busprodukter
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Før og efter

Opgradering af stoppested ved Store Magleby, Dragør.
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Movias anlægspulje
Med anlægspuljen påtager Movia sig en aktiv 
rolle som rådgiver i forhold til terminaler, 
stoppesteder og andre trafikanlæg.

Movia støtter op om en bedre infrastruktur
Anlægspuljen giver Movia mulighed for at 
medfinansiere eller bidrage til at mobilisere støtte 
til projekter, der kan styrke sammenhængen og 
infrastrukturen i den kollektive transport på hele 
Sjælland. Det kan eksempelvis være projekter på 
terminalområdet, opgradering eller nyanlæg af 
stoppesteder, anlæg til en grøn omstilling af 
bustrafikken eller projekter, der styrker 
fremkommeligheden.

Det strategiske sigte er at fremme investeringer i 
trafikanlæg og at introducere et solidarisk 
finansieringsprincip på tværs af trafikselskaber 
og kommunegrænser, når der foretages 
anlægsinvesteringer med værdi for det samlede 
kollektive trafiksystem.

Fokus rettes mod tiltag, der modvirker eller 
reducerer trængsel, gør den kollektive transport 
mere klimavenlig, mere attraktiv at investere i, 

eller hvor der leveres bedre sammenhæng og 
lettere skift for kunderne i den kollektive 
transport.

Det er Movias bestyrelse, der fastlægger 
anlægspuljens størrelse og gennemfører én årlig 
udmøntning. Anlægspuljens størrelse meldesud 
1. maj i de år, hvor der er penge i anlægspuljen. 
Ansøgningsfristen vil herefter være 1. december.

Puljemidlerne kan søges af kommuner, regioner, 
Lokaltog A/S og øvrige vejmyndigheder til 
projekter, der lever op til de fastsatte formål og 
tildelingskriterier.

Læs mere om anlægspuljen
https://www.moviatrafik.dk/om-os/videncenter-
movia/anlaegspuljen
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Movia arbejder for, at normer for cykelparkering 

ved stoppesteder, som betjener S-, R-, og E-

busser, indarbejdes i specifikationerne for de 
enkelte linjetyper.

For kommunerne betyder dette en klar prioritering 

af hvilke busstoppesteder der skal anlægges 

cykelparkering ved – og i hvilket omfang.

For passagerne betyder det, at de ved, hvad de 

kan forvente, når de cykler til et stoppested, der 
betjener en given linjetype.

Trafikselskabet Movia
Mobilitet

Trafik og Plan
Gammel Køge Landevej3

2500 Valby
www.moviatrafik.dk

http://www.moviatrafik.dk/
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22 Orientering om implementering af Movias forretningsplan 2021

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Arbejdet med udmøntningen af forretningsplanen foretages internt og eksternt. Opmærksomheden har 
været rettet mod at få planens mål og visioner lanceret for medarbejderne forud for den eksterne 
forankringsproces hos kommuner, regioner, interessenter og offentlighed.

Der har været afholdt todages-seminar med alle områdechefer, og efterfølgende møde med Movias 
samlede ledelsesgruppe med drøftelse af forretningsplan og implementeringsproces. Efter 
tilbageflytning til Toftegaards Plads er medarbejdernes arbejde med at udmønte forretningsplanen 
skudt i gang med et kick-off-møde efterfulgt af møder med medarbejderne i alle områder og teams. Et 
medlem af direktionen har deltaget i disse møder, hvor mål og visioner er blevet omsat til konkrete 
opgaver. Her har også været lejlighed til at drøfte forretningsplanens betydning blandt medarbejderne. 
Arbejdet er fortsat efter sommerferien med fast struktur for løbende drøftelse på område- og 
teammøder, i chef- og ledergruppe, og på morgenmøder for medarbejderne.

Første morgenmøde i juni havde fokus på deling af viden og data med afsæt i programmet ”ITU stars”, 
som Movia har deltaget i sammen med Danfoss, Schneider Electric og ArtStream. Movia stillede 
rejsekort-, passagertælledata og viden til rådighed for studerende på IT-Universitetet, som udviklede 
projektidéer, der blev præsenteret for Movias medarbejdere: en rejseplan for børn, forslag til bedre 
kapacitetsstyring og trafikinformation ved events, og forbedret trafikinformation ved driftsforstyrrelser. 
På morgenmødet i august var temaet Movias forsøg med anvendelse af Beacon-teknologi.

Ekstern forankring af forretningsplanen er på vej – med møderækker og konkrete samarbejdsprojekter

Med den interne lancering på plads, arbejdes der også med at skabe ekstern forankring blandt særligt 
ejere og interessenter. En væsentlig leverance er at udvikle Movias trafikplan til en mobilitetsplan, som 
viser værdien af kollektiv transport i hele den sjællandske geografi for borgere og virksomheder. 12 
arbejdsnotater om mobilitet, miljø, førerløs teknologi, samfundsnytte af kollektiv transport, 
kundetilfredshed, udviklingsmuligheder i det strategiske net mv. er sendt i administrativ høring blandt 
kommuner og regioner. Eksterne samarbejdspartnere inddrages aktivt i høringsprocessen og 
arbejdsnotaterne er offentliggjort på Movias hjemmeside. Høringsbidragene indgår som bidrag i 
kvalificeringen af den kommende Mobilitetsplan, som sendes i politisk høring fra december 2018 med 
forventet godkendelse i Movias bestyrelse i løbet af foråret 2019.

Trafikselskabet Movia 



  

  

 

    
    

   
 

   
 

 
  
    

 
  

  
   

 
  

 
 

   
    

  
 

    
  

 
  

   
 

 

  
 

  
 

 
  

  
     

   
  

    
 

 
 

 

Det følger af forretningsplanen at Movia gerne skal besøge alle kommuner og regioner for en drøftelse 
af forretningsplanen og mål for Movias arbejde i løbet af forretningsplanperioden. Administrationen er i 
gang med at aftale møder med kommunalbestyrelser/udvalg herom – de første 10 forventes afviklet i 
løbet af efteråret. Her vil også Mobilitetsplanen og de udsendte arbejdsnotater også indgå.

Et væsentligt strategisk fokus i forretningsplanen er, at Movia skal arbejde for kollektiv mobilitet overalt 
på Sjælland. Administrationen samarbejder med de andre trafikselskaber om at udvide Rejseplanen i 
Movias område, så flextur tilbydes der, hvor der ikke findes et kollektivt transporttilbud med bus, tog 
eller metro, hvilket styrker den samlede mobilitet. En sådan løsning er introduceret i NTs område i 
Nordjylland, og Movia kører to pilotforsøg i Kalundborg og Roskilde Kommuner. Målet er at udvide 
ordningen til de øvrige kommuner, der tilbyder flextur, i Movias område i 2019.

Movia skal også sikre mobilitet i områder, hvor stigende trængsel udgør en udfordring. Movia 
samarbejder derfor om et projekt i Ballerup Kommune med førerløs BRT mellem Malmparken og 
industrikvarteret Lautrupparken, og et projekt i Københavns Kommune om potentielle BRT-
strækninger, herunder strækningen Københavns Hovedbanegård til Refshaleøen for at aflaste 
metroen (KIK 2.0). I den forbindelse ses også på principper for stationsnærhed.

For at styrke sammenhængen i den kollektive transport har Movia taget teten i DOTs opgave med at 
sikre koordination på tværs under anlægsarbejdet til Letbanen i Ring 3. Letbanearbejdet er et af de 
store infrastrukturprojekter på Sjælland de kommende år med mange løse ender. Blandt andet har 
Movia sikret udvikling af et fælles trafikinformationsunivers til kunderne og koordination mellem de 
mange forskellige aktører til brug for anlægsarbejdets start i august i år.

For at drive innovation og test af nye teknologier har Movia besluttet at iværksætte et projekt i med 
test af beacon-teknologi. Beacons er en lille enhed, som udsender et bluetooth-signal som 
smartphones kan opfange og derefter udføre en bestemt handling, f.eks. vise digitale 
trafikinformationsskærme, som også findes på mange stationer. Beacons har lav indkøbspris, flerårig 
batterilevetid og er vind og vejr-bestandig. Administrationen ser et stort perspektiv i at anvende 
beacon-teknologien på stoppesteder, f.eks. de mange steder, der ikke er udstyret med countdown-
moduler. Forsøget indebærer opsætning af beacons på 100 stoppesteder, som via rejseplan-appen 
aktiverer automatisk visning af afgangstavler på kundernes mobiltelefoner for, hvornår de næste 
busser kører. Da Rejseplanen er en af de mest benyttede apps blandt danskerne, vil en løsning via 
denne sikre skalerbarhed. Forsøget ønskes derfor gennemført sammen med Rejseplanen i 
efteråret/vinteren 2018. En allerede gennemført pilottest med en mock-up indikerer en betydelig 
interesse for en sådan service blandt kunderne, som også tilkendegiver at se det som et stort 
teknologiløft.

Som led i at bidrage til øget innovation, har Movia i samarbejde med Region Sjælland, Region 
Hovedstaden og Metroselskabet gennemført første fase af forsøget om brug af førerløse busser på 
Region Sjællands Universitetshospital i Køge. Der har været op til 200 daglige passagerer i 
forsøgsfasen, og de første kundeevalueringer viser, at brugerne, særligt de dårligt gående, er meget 
glade for tilbuddet. Der ses ikke at være utryghed ved teknologien og fodgængerne har vænnet sig så 
meget til bussen, at de ofte går så tæt på, at den automatisk sætter hastigheden ned.

Klimaforandringer og et forsvarligt miljøaftryk er et stigende krav fra omverdenen og er også en klar 
del af Movias forretningsplan. Efter indgåelse af rammeaftale om ladeinfrastruktur ser Movia på 
tilvejebringelse af finansieringsgrundlag, samt hvordan Movia på vegne af kommuner og regioner kan 
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få del i puljen til grøn transport på 500 mio. kr., som for nylig er afsat i 2020-2024 som led i 
Energiaftalen. Der ses også på, hvordan Movia kan spille aktivt ind i Folketingets kommende 
drøftelser af regeringens forslag til klimaplan, hvor der blandt andet forventes afsat 150 mio. kr. til en 
el-buspulje over 5 år.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

KKR Sjælland og KKR Hovedstaden er orienteret om forretningsplanen på møder henholdsvis 23. 
august og 24. august 2018. Movias repræsentantskab orienteres om forretningsplanen på mødet 6. 
september 2018. Movia er endvidere begyndt at kommunikere om forretningsplanen til offentligheden.

Administrationen er i færd med at aftale en møderække med udvalg i en række kommuner og Region 
Sjælland, hvor forretningsplanen drøftes.
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Politiske dokument uden resume

Sagsnummer
22124

Bestyrelsen
Dato 6. september 2018

23 Orientering om status for sygefravær i Movia

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

• tager orientering om status og indsatser til nedbringelse af sygefravær i Movia til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bad på mødet 28. februar 2018, om en opfølgende orientering om indsatser for nedbrin-
gelse af sygefraværet i Movia og effekter heraf i løbet af 2018.

Det ligger forudsætningsvist i Movias forretningsplan, at virksomheden skal evne at tiltrække og fast-
holde kompetente medarbejdere, og virksomheden skal drives så effektivt som muligt med henblik på 
at sikre mest mobilitet for pengene. Realiseringen af forretningsplanen forudsætter derfor en kompe-
tent og arbejdsduelig medarbejderskare, hvorfor nedbringelse af sygefraværet og øget effektivitet har 
stor ledelsesmæssig bevågenhed.

Sygefraværet påvirkes af høj andel af langtidssygdom

Fra januar 2016 til oktober 2017 steg sygefraværet i Movia regnet over seneste 12 måneder fra 3,6 
pct. til 5,3 pct. svarende til en stigning på knap 50 pct. Sygefraværet er siden faldet til ca. 4,5 pct. ved 
udgangen af juli 2018. Sygefraværet indgår i Movias CSR-målepunkter, og målsætningen for 2018 er 
af bestyrelsen fastlagt til 3,6 pct., svarende til otte sygedage pr. medarbejder i gennemsnit.

Som det blev oplyst på bestyrelsesmødet i februar ses et særligt højt sygefravær i det personaletunge 
område ”Drift” omfattende medarbejdere i callcenter-funktioner og i trafikservice. Sygefraværet er her 
båret af en høj grad af langtidssygdom, herunder terminalt syge.
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Movia i alt Movia uden drift

Samlet for Movia udgør langtidssygdom, det vil sige sammenhængende sygdom over 30 dage, ca. 40 
pct. af det samlede sygefravær. For områder i Movia med det højeste sygefravær udgør langtidssyg-
dom op til 75 pct.

Figur 1 nedenfor viser udviklingen i det løbende 12-måneders sygefravær siden januar 2016 og indtil 
juli 2018 for hele Movia og for Movia eksklusiv området Drift. Som det fremgår, er det samlede syge-
fravær reduceret til et gennemsnit på 4,5 pct. i juli. Det bemærkes også, at der i år har været stigende 
sygefravær, når man ser bort fra området Drift. Det har dog stabiliseret sig på 2,8 pct. siden april.

Figur 1: Løbende 12 måneders gennemsnitligt sygefravær i procent, januar 2016 – juli 2018

Sygefraværet i Movia i et nationalt perspektiv

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har opgjort det samlede gennemsnitlige sygefravær til 
3,7 pct. Sygefraværet er højest i kommuner og regioner med henholdsvis 5,8 og 5,3 pct., og lavest i 
staten og på det private arbejdsmarked (3,5 og 2,9 pct.). Med et sygefravær på 4,5 pct. ligger Movia 
nu lavere end VIVEs seneste måling for både kommunerne og regionerne. Det højere fravær for kom-
muner og regioner vurderes af VIVE at skyldes kønsfordelingen samt sammensætningen af faggrup-
per. Langtidssygefraværet tegner sig for ca. 40 pct. af sygefraværet, hvilket svarer til fordelingen i 
Movia. Langtidssygefraværet er på det nationale plan navnlig stigende for mænd med alderen. De 
driftstunge afdelinger i Movia er præget af forholdsvis mange ældre mandlige medarbejdere, men 
Movia har ikke dokumentation for, om der er sammenhæng til sygefraværet.

VIVE analyserede i 2017 udviklingen i sygefraværet i de danske kommuner fra 2013 til 2016. Analy-
sen viste, at det gennemsnitlige sygefravær for alle ansatte i kommunerne under ét var 12 arbejdsda-
ge i 2016, men højere i mange kommuner i Movias område. Ses isoleret på det administrative perso-
nale, lå sygefraværet i kommunerne i 2016 på 8,3 dage, mens det overvejende administrative perso-
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nale i Movia havde 6,7 sygedage i gennemsnit i samme periode.

Iværksatte tiltag til nedbringelse af sygefraværet i Movia

Movias HR-politik har til formål at minimere sygefraværet gennem øget tryghed og trivsel for Movias 
medarbejdere. Det er ledelsens mål at nedbringe sygefraværet i Movia til et niveau, hvor det ikke afvi-
ger væsentligt fra sammenlignelige organisationer, fortrinsvis administrative enheder i kommunale 
organisationer med sammenlignelige job, og administrationen foretager løbende benchmark heraf. 
Politiken om omsorg ved sygefravær skal:

• medvirke til at den sygdomsramte kommer hurtigt tilbage på arbejde
• skabe værdige og trygge rammer for et samtalesystem, der i en dialog præget af gensidig tillid sik-

rer en tidlig opfølgning ved sygdom
• fremme et positivt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
• reducere de negative følger af sygefravær for den syge, for kollegerne og for arbejdspladsen, og
• forebygge fremtidigt sygefravær.

I henhold til sygefraværspolitikken skal nærmeste leder med personaleansvar indkalde en medarbej-
der til en omsorgssamtale, når medarbejderen har nået den ottende sygedag inden for de seneste 12 
måneder. De otte dage kan være sammenhængende eller enkeltstående. Der har i 2017 været afholdt 
64 samtaler, og i 2018 har der været holdt 54 samtaler indtil nu. Det er administrationens vurdering, at 
samtalerne er nyttige, idet de i mange tilfælde indgår som element i et samlet sagsforløb.

Den ledelsesmæssige opmærksomhed i 2018 er særligt rettet mod nedbringelse af langtidssygdom 
med ensartet tilgang på tværs af de enkelte områder og afdelinger, både i forhold til gennemførelse af 
omsorgssamtaler og i forhold til vurdering af de eventuelle ansættelsesmæssige konsekvenser ved 
permanent sygdom.

1/3 af Movias samlede arbejdsstyrke er ansat i området Drift, som samtidig har et betydeligt højere 
sygefravær end gennemsnittet i Movia i øvrigt, jf. figur 1. I området Drift er iværksat et forstærket fokus 
på at nedbringe sygefraværet: Udviklingen i sygefraværet følges månedligt på ledelsesniveau, og der 
er i foråret/sommeren 2018 iværksat handlingsplaner for at sænke sygefraværet i de enkelte teams. 
Den lokale målsætning i område Drift er at nå ned på Movias samlede målsætning på 3,6 pct. sygefra-
vær senest i maj 2020.

Movia har et samlet CSR-mål for sygefravær på 3,6 pct. i 2018 svarende til otte dage i gennemsnit pr. 
medarbejder. Med et samlet fravær pr. ultimo jule på 4,5 pct. og under hensyntagen til, at område Drift 
den seneste nedgang til trods stadig har markant højere sygefravær end resten af Movia, er det ikke 
sandsynligt, at den samlede målsætning opnås i 2018.

Økonomi:

Indstillingen har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:
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Åbent.

Kommunikation:

Der foretages ikke særskilt kommunikation af sagen.
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