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Punkt 04 Godkendelse af budgetforslag 2023 til 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender:

1) Budgetforslag 2023 til 1. behandling, jf. bilag 04.1.

2) At bilag 04.1 ”Budgetforslag 2023 til 1. behandling” udgør grundlaget 
for kommuner og regioners ordinære trafikbestilling, som skal tilgå 
Movia senest 30. oktober 2022, og at trafikbestillingerne indarbejdes 
i 2. behandlingen af budgetforslag 2023.

3) At princippet om budgetstabilitet mellem 1. og 2. behandling af bud-
getforslaget fraviges, og at budgetforslaget for 2023 opdateres til 2. 
behandlingen, hvis passagertal eller pris- og lønudvikling ændres 
væsentligt fx hvis der sker større ændringer i Nationalbankens prog-
noser for prisududvikling mv. 

4) At budgetforslaget er udarbejdet med forudsætning om, at der ikke 
sker flere større nedlukninger af samfundet på grund af Covid-19 el-
ler generelle restriktioner i den kollektive transport.

5) At kommunernes og regionernes tilskudsbehov til bus, bane og fæl-
lesudgifter betales à conto hver måned som 1/12 af budgettet.

6) At implementering af ordningen ”Countdown as a service” udskydes 
til budgetforslag 2024 i stedet for budgetforslag 2023.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias 1. behandlingsbudget forelægges normalt i juni og sendes efter be-
styrelsens godkendelse til kommuner og regioner, så kommuner og regioner 
i forbindelse med deres budgetaftaler for det kommende år kan beslutte en 
trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingerne gennemføres som hovedregel 
enten med virkning fra sommerkøreplanskiftet i budgetforslagsåret eller ved 
køreplanskiftet i december i budgetforslagsåret.

Movia har aftalt et princip om budgetstabilitet mellem første og anden be-
handling af budgetforslaget med kommuner og regioner for at sikre gode 
rammer omkring kommuneres og regioners beslutningsprocesser og trafik-
bestilling. Dette princip betyder, at indeks, der ligger til grund for operatørud-
gifter og supportudgifter, normalt fastholdes mellem Movias 1. og 2. budget-
behandling, så det alene er trafikbestillinger fra kommuner og regioner, der 
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indgår som nye budgetelementer til 2. behandlingen af budgettet.
 
Der er imidlertid ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til budgetforslag 2023. 
Både som følge af prisudviklingen med den største inflationstakt i 40 år, hvor 
den seneste prisudvikling allerede nu overstiger Nationalbankens skøn, og 
om genvindingstakten for passagerindtægter efter Covid-19. 

Derfor foreslår administrationen, at princippet om budgetstabilitet undtagel-
sesvist fraviges i forbindelse budgetforslag for 2023. Hvis prisudviklingen 
medfører væsentligt højere udgifter end forventet, eller forventningerne til 
passagerindtægterne nedjusteres markant, vil det trods den maksimalt store 
kassekredit bevirke et så stort pres på Movias likviditet, at en opdatering af 
budgetforslaget vil være nødvendig. 

Hvis prisstigninger modsat viser sig lavere end forventet pt., eller der forven-
tes flere passagerindtægter, ville kommuner og regioner betale for høje a 
conto betalinger uden en opdatering ved 2. behandlingen.

Udviklingen kort
Samlet forventes tilskud fra kommuner og regioner at stige med 163 mio. kr. 
svarende til 5 pct., jf. tabel 04.1. Hovedårsagen til det øgede tilskudsbehov 
er en væsentlig forventet stigning i de prisindeks, der regulerer operatørud-
gifterne. Operatørudgifterne stiger derfor 220 mio. kr. eller 5 pct.

Indtægterne stiger 235 mio. kr. (14 pct.) fra budget 2022 til budgetforslag for 
2023. Der forventes flere passagerer i 2023 end i 2022. I 2023 forventes, at 
passagerindekset i starten af året vil være på indeks 93 og i slutningen af 
året vil passagerindekset være på indeks 97. Dette svarer til et passagerin-
deks, der gennemsnitligt er 5 pct. lavere end, hvis der ikke havde været 
Covid-19. Til gengæld forventes lidt længere rejser og lidt dyrere billetter, så 
der tilsammen opnås indtægter svarende til indeks 98 i forhold til, hvis der 
ikke havde været Covid-19. Der budgetteres endvidere med, at indtægterne 
øges i forbindelse med fuld udmøntning af det takststigningsloft, som Trafiks-
tyrelsen har udmeldt på 4,9 pct. Udmøntningen af takststigningen besluttes i 
DOT i efteråret 2022 og skal godkendes af Movias bestyrelse.

I budgetforslag 2023 er det lagt til grund, at der ikke modtages statskompen-
sation på grund af Covid-19. Budgettet er endvidere udarbejdet med en for-
udsætning om, at der ikke sker flere større nedlukninger af samfundet som 
følge af Covid-19.

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Tabel 1. Budgetpræsentation af Budgetforslag 2023 til 1. behandling. Mio. kr. 
       B2022 - B2023

 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %

Indtægter -1.418 -1.733 -1.968 -2.004 -2.005 -2.006 -235 14%
Operatørudgifter 4.344 4.371 4.591 4.600 4.603 4.607 220 5%
Supportudgifter 614 623 631 623 596 596 8 1%

Pensioner 27 29 31 32 33 34 1 5%

Finansielle poster 10 15 12 12 12 6 -3 -23%

Covid statskompensation -464 -172 0 0 0 0 172 -100%
Tilskudsbehov i alt 3.114 3.134 3.296 3.263 3.240 3.238 163 5%

I budgetforslag 2023 er der indført et nyt begreb ”supportudgifter”, der omfat-
ter det der i tidligere års budgetter blev betegnet som ”andre driftsudgifter”. 
Supportudgifter omfatter driftsunderstøttende aktiviteter som IT-systemer, 
salgssystemer, rejsekortudgifter, markedsføring, billetkontrol, kundecenter 
samt Movias andele af budgetterne i DOT og Flexdanmark, og administration 
mv. 

Jf. Movias økonomiske politik for bus og bane beregnes en effektivisering på 
2 pct. på supportudgifter til bus og bane eksklusiv rejsekortudgifter. Der er 
samtidig foretaget pris- og lønregulering med 2,7 pct., som er senest offent-
liggjorte skøn fra KL, jf. tabel 2. 

Ud over den årlige effektivisering på 2 pct. afsættes indenfor budgetrammen, 
jf. den økonomiske politik, 0,9 pct. svarende til ca. 4 mio. kr. årligt til en om-
stillingspulje i årene 2021 – 2024. Omstillingspuljen disponeres via beslut-
ning i bestyrelsen til projekter, der effektiviserer driften eller omstiller Movia til 
fremtidige udfordringer. Omstillingspuljen realiseres som en besparelse i 
2025, hvorved der i 2025 opnås en ekstra besparelse på 3,6 pct. (0,9 pct. i 4 
år fra 2021 til 2024). Hermed sikres, at supportudgifter pr. bustime holdes 
konstant, selvom antallet af bustimer forventeligt vil falde i 2025, når Syd-
havnsmetroen og Letbanen åbner.

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Tabel 2. Ændring i budgetramme supportudgifter, bus og bane. Mio. kr. 
Budgetramme supportudgifter, bus og bane 2022 536,0
Heraf Covid relaterede udgifter i 2022 -2,2
Pris- og lønfremskrivning 2,7 pct. 14,3
Effektivisering 2 pct. ekskl. rejsekortudgifter -8,1
Budgetforslag supportudgifter, bus og bane 2023 539,9
- Heraf ekstra effektivisering 0,9 pct. p.a. i omstillingspulje 11,1

Note: Supportudgifter er reguleret i henhold til den økonomiske politik og omfatter i budget 2023 
udgifter til både bus og bane. 

Ny ordning for count down moduler udskydes til budgetforslag 2024 
Implementeringen af den nye ordning ”countdown as a service” udskydes til 
budgetforslag 2024. Countdown moduler er digitale skærme på stoppeste-
derne med nedtælling til  til næste bus, og der forventes i det kommende år 
klarhed over hvilke muligheder, der er for kommuner og regioner at vælge 
modeller udover den nuværende skærmtype. Administrationen vil i slutnin-
gen af 2022 orientere bestyrelsen om resultatet af udbuddet.

Supportudgifter flextrafik
I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af 25. februar 2020 om 
finansiering af en ny optimeringsplatform til flextrafikken (NOP), videreføres i 
Budgetforslag 2023 beslutningen om, at den samlede budgetramme til sup-
portudgifter i flextrafik ikke er omfattet af det effektiviseringskrav. Med et 
mindre løft fra og med budget 2021 på 5 mio. kr. muliggøres, at finansierin-
gen af den ny optimeringsplatform til flextrafikken afholdes indenfor budge-
trammen og uden at Movia forventer behov for at optage lån til finansierin-
gen.

Budgetrammen til supportudgifter til flextrafik øges i 2023 med 1 mio. kr. i 
Budgetforslag 2023 og frem til kontrol af chaufførernes arbejdsforhold, her-
under eventuel øget kontrol med overholdelse af overenskomster på områ-
det. Dette er en varig indsats, der udmøndtes ved særskilt beslutning i besty-
relsen, jf. bestyrelsesmødet 4. maj 2022.

Budgetrammen supportudgifter for flextrafikområdet øges derudover med 1 
mio. kr. i Budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024 til øget beredskab 
til håndtering af driften og kritiske driftssituationer. Det er i marts 2022, efter 
igangsætning af nye kontrakter samt udbrud af krig i Ukraine og de økonomi-
ske følger heraf, blevet klart, at der ikke er den tilstrækkelige bemanding i 
Movias trafikstyring. Ud over den daglige drift kan der hurtigt opstå meget 
ressourcekrævende situationer, og det har vist sig nødvendigt at tilføre res-
sourcer for at sikre en stabil drift af flextrafikområdet. Risikoen for at uforud-
sete situationer kan opstå igen øges væsentligt, når NOP skal implemente-
res i pilotdrift i Movias område. Det vurderes derfor som rettidig omhu at øge 
trafikstyringsindsatsen i denne periode. 

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Tabel 3. Ændring i budgetramme supportudgifter, flextrafik. Mio. kr.
Budgetramme supportudgifter, flextrafik 2022                   86,9 
Styrket kontrol med chaufførers arbejdsvilkår mv.                      1,0 
Optimeret trafikstyring                      1,0 
Pris- og lønfremskrivning 2,7 pct.                     2,3 
Budgetforslag supportudgifter, flextrafik 2023                    91,2 

Likviditet
Movias kassekredit blev i foråret 2020 øget til det maksimale niveau på 330 
mio. kr. som følge af den ekstraordinære situation under Covid-19 med vi-
gende indtægter og pres på likviditeten. Det forventede indtægtstab og pres-
set på likviditeten som følge heraf forventes reduceret i 2023, men likvidite-
ten presses samtidig af de nuværende høje stigninger i omkostningsindeks. 
For at imødegå likviditetsmæssige udfordringer i 2022 er Movias forhøjede 
kassekredit fastholdt frem til 1. februar 2023, og der forventes at blive behov 
for at forlænge den forhøjede kassekredit yderligere for at opretholde likvidi-
ten i 2023. 

Økonomiske konsekvenser:

Budgetforslagets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 4.1.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kom-
muner og regioner. Kommuner og regioner modtager efter bestyrelsesmødet 
en orientering om vigtige forhold i budgettet.

Bilag:

4.1 Budgetforslag 2023, 1. behandling

4.2 Om indeksudviklingen

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Movia varetager kollektiv transport for de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland og øerne. Movia udbyder 
transportopgaven til private operatører. 

Movia forventer at transportere 179 mio. passagerer fordelt på de 3 transportformer bus, bane og flextrafik i 
2023. Flest passagerer – 165,5 mio. – transporteres i bus. Busdriften omfatter i alt 4,1 mio. køreplantimer for-
delt på 1.153 busser. Banerne forventes at transportere 9,9 mio. passagerer og køre 160.000 køreplantimer, 
mens der forventes ca. 4 mio. passagerer med flextrafik. Budgettet er udarbejdet under forudsætning om, at 
Movia i 2023 ikke forventes at være direkte påvirket af Covid-19. Det forventes således, at indtægterne på bus 
og bane er tæt på niveauet før Covid med 98 pct. af indtægterne. Til gengæld er budgetforslagets præget af 
væsentligt stigende udgifter som følge af Nationalbankens forventninger til priser på energi, rente og lønnin-
ger.

Samlet forventes tilskudsbehovet fra kommuner og regioner at stige med 5 pct. i forhold til budget 2022, jf. 
tabel 1. 
 
Tabel 1. Budgetoverblik, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -1.418 -1.733 -1.968 -2.004 -2.005 -2.006 -235 14%
Operatørudgifter 4.344 4.371 4.591 4.600 4.603 4.607 220 5%
Supportudgifter 614 623 631 623 596 596 8 1%
Pensioner 27 29 31 32 33 34 1 5%
Finansielle poster 10 15 12 12 12 6 -3 -23%
Covid statskompensation -464 -172 0 0 0 0 172 -100%
Tilskudsbehov i alt 3.114 3.134 3.296 3.263 3.240 3.238 163 5%

Budgettet for bus, bane og flextrafik er beskrevet i afsnittene 1.2, 1.3 og 1.4. I afsnit 1.5 og 1.6 er budgettet for 
Movias supportudgifter, pensioner og finansielle poster beskrevet. 

I afsnit 1.7 beskrives usikkerheder i budgettet, mens Movias likviditetsforventninger fremgår af afsnit 1.8.    

I kapitel 2 er Movias finansieringsbehov opdelt på de enkelte kommuner og regioner. 

Medmindre andet er nævnt, er tal for perioden 2021 til 2023 vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 
2023-priser. Udgifter vises med positive tal, mens indtægter vises med negative tal. 

I tabellerne kan afrundinger medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

1. Budgetforslag 2023
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1.2 Bus

Tabel 2. Bus Indtægter og operatørudgifter, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -1.205 -1.488 -1.701 -1.734 -1.734 -1.734 -213 14%
Operatørudgifter 3.173 3.153 3.261 3.259 3.259 3.259 108 3%
Covid-kompensation -439 -163 0 0 0 0 163 -100%
I alt 1.529 1.502 1.561 1.525 1.525 1.525 59 4%

Indtægter
Der forventes busindtægter på 1.701 mio. kr. i budgetforslag 2023, hvilket er 213 mio. kr. højere end i budget-
tet for 2022, hvor der blev forventet indtægter på 1.488 mio. kr. Indtægtsudviklingen er opdelt i del-effekter i 
tabel 3, hvorefter effekterne beskrives.

Tabel 3. Indtægtsændring på bus fra B2022 til B2023, mio. kr.
Indtægter i budget 2022 -1.488
Flere passagerer efter Covid (indeks 95) -125
Øvrig forventet stigning i indtægt pr. passager -4
Passagervækst pga. trafikbestillinger -1
Udmøntning af takststigningsloft på 4,9% -83
Indtægter i budgetforslag 2023 -1.701

Anm.: Da indtægter har negativt fortegn, betyder negative tal en stigning i indtægter (dvs. et fald i tilskudsbehov).

 I budget 2022 blev det forudsat, at der manglede 12,5 pct. af passagerne set i forhold til, hvis der ikke hav-
de været Covid-19. I budgetforslag 2023 forventes et passagertal, som er 5 pct. lavere set i forhold til en si-
tuation uden Covid-19. Dvs. at der i budgetforslag 2023 forventes en stigning sammenlignet med budget 
2022, hvilket giver 13 mio. flere passagerer og 125 mio. kr. mere i indtægter i 2023 sammenlignet med det 
budgetterede i 2022. Der budgetteres med et passagerindeks på 93 pct. i januar 2023, stigende til indeks 
97 i december 2023. 

 Der forventes en mindre stigning i indtægt pr. passager, hvilket øger indtægterne med ca. 4 mio. kr. Den 
gennemsnitlige rejselængde er steget i perioden med Covid-19, hvor relativt flere korte rejser er faldet 
bort i bustrafikken. Desuden rejser en større andel af passagerne på rejsekort fremfor pendlerkort, og der-
med betales lidt mere pr. rejse, hvilket øger indtægten pr. passager. 

 Kommuner og regioners trafikbestillinger betyder en lille stigning i passagertallet på 110.000 passagerer 
svarende til ca. 1 mio. kr. i merindtægter.

 Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 4,9 pct. fra 2022 til 2023. Udmøntningen af takststig-
ningen besluttes i efteråret 2022, og der budgetteres med fuld udmøntning, hvilket betyder, at indtægter-
ne øges med 83 mio. kr.
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Operatørudgifter
Operatørudgifter for bus er bestemt af antal køreplantimer og antal busser pr. buslinje sammenholdt med pri-
serne i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx ek-
strakørsel og operatørdrevet realtid mv.

I budgetforslag 2023 udgør operatørudgifterne 3.261 mio. kr., hvilket er 108 mio. kr. eller 3 pct. mere end bud-
get 2022. Udviklingen er opdelt i deleffekter i tabel 4, hvorefter effekterne er forklaret.

Tabel 4.  Ændring i operatørudgifter på bus - fra B2022 til B2023, mio. kr.
Operatørudgifter budget 2022 3.153
Effekt af indeksudvikling 171
Effekt af ændret drift, flere køreplantimer 2
Stop for ekstraordinær rengøring af busserne (Covid-19) -15
Lavere kontraktudgifter ifm. nye udbud mv. -49
Operatørudgifter budgetforslag 2023 3.261

Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter.

 De prisindeks, som operatørerne afregnes efter, fremskrives med Nationalbankens seneste prognose fra 
foråret 2022. Prognosen for prisindeks betyder en stigning i udgifter på 171 mio. kr. svarende til 5,4 pct., 
hvilket hovedsageligt skyldes højere lønindeks og stigninger i priser på diesel, el og rente i 2023 i forhold 
til budget 2022.

 I budgetforslag 2023 til 1. behandling er køreplanerne i 2022 tillagt effekten af kommuners og regioners 
kendte trafikbestillinger, hvilket giver 0,2 pct. flere timer end budgetteret i 2022, men samtidig reduceres 
antallet af driftsbusser. Samlet øger trafikbestillingerne udgifterne med 2 mio. kr.

 Der er i 2022 budgetteret med ekstraordinær rengøring af busserne i første halvår af 2022 pga. Covid-19. 
Der budgetteres ikke med ekstraordinær rengøring af busserne i 2023, hvilket reducerer udgifterne med 
15 mio. kr.

 De kontrakter som Movia har indgået i forbindelse med udbud A19X og udbud A20, har været gunstige og 
giver færre udgifter for kommuner og regioner, hvilket sammen med en række andre mindre bevægelser 
giver en udgiftsreduktion på 49 mio. kr. svarende til 1,6 pct. 

Budgetoverslagsår 2024-2026

 I budgetoverslagsårene forventes passagerindtægterne at svare til niveauet uden Covid-19. Udviklingen 
er sammensat af, at antallet af passagerer fra indgangen af 2024 og frem forudsættes at være indeks 97 i 
forhold til en situation uden Covid-19. Indtægt pr. passager forudsættes ca. 3 pct. højere end i en situation 
uden Covid-19. Den øgede indtægt pr. passager skyldes, at den gennemsnitlige rejselængde er steget i 
perioden med Covid-19, hvor særligt de korte rejser er faldet bort i bustrafikken. Samtidig rejser en større 
andel af passagerne på rejsekort fremfor pendlerkort, hvilket øger indtægt pr. passager. 
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Nøgletal bus
I Tabel 5 vises udviklingen i driftsomfang og antal passagerer samt udvalgte nøgletal. Der forudsættes som 
ovenfor beskrevet en gradvis tilbagevending af passagerer efter Covid-19, ligesom der i 2023 er regnet med 
højere prisindeks, hvilket øger operatørudgifterne pr. time.

Tabel 5. Nøgletal for bus
B2022 - B2023

R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Passagerer, 1.000 117.633 152.267 165.503 168.988 168.988 168.988 13.237 9%
Busser 1.185 1.160 1.153 1.153 1.153 1.153 -8 -1%
Timer, 1.000 4.078 4.105 4.115 4.115 4.115 4.115 10 0%
Indtægt pr. passager -10,2 -9,8 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -1 5%
Operatørudgift pr. 
passager 27,0 20,7 19,7 19,3 19,3 19,3 -1 -5%
Operatørudgift pr. time 778 768 793 792 792 792 24 3%

Anm.: I tabel 5 er passagerer og operatørudgifter inkl. Covid-19.

1.3 Bane 

Tabel 6. Bane indtægter og operatørudgifter, mio. kr.
B2022 - B2023

R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -161 -194 -209 -211 -211 -211 -15 8%
Operatørudgifter 529 527 561 561 561 561 34 6%
Covid statskompensation -39 -6 0 0 0 0 6 -100%
I alt 329 328 353 351 351 351 25 -86%

Indtægter
Der forventes baneindtægter på 209 mio. kr. i budgetforslag 2023, hvilket er 15 mio. kr. højere end i 
budgettet for 2022, hvor der blev forventet indtægter på 194 mio. kr. Indtægtsudviklingen er hovedsa-
geligt påvirket af antallet af passagerer og indtægt pr. passager. I budgetforslag 2023 skyldes den 
øgede indtægt stigende indtægter pr. passager som følge af dels en takststigning på 4,9 pct. og dels 
en forventning om, at passagerne i gennemsnit anvender en lidt dyrere rejsehjemmel end tidligere. 
Passagerantallet i budgetforslag 2023 forventes at være på niveau med Budget 2022.

Operatørudgifter
Udgifterne til lokalbaneoperatøren Lokaltog A/S forventes at stige med 34 mio. kr. fra budget 2022 til budget-
forslag 2023 svarende til 6,5 pct. Hovedårsagen til udviklingen i operatørudgifterne er de stigende priser, hvor 
særligt stigningen i diesel- og forbrugerpriser påvirker de prisindeks, som lokaltogs kontraktbetaling følger. 

Anlæg

Budgetforslag 2023 omfatter ikke udgifter til store anlægsprojekter. Favrholm station i Region Hovedstaden 
og Østbanen i Region Sjælland afregnes løbende med de to regioner. Indtil sporrenovationens færdiggørelse 
på Østbanen er driften nedsat for at mindske sliddet på sporene. Region Sjælland sparer derfor ca. 5,5 mio. kr. 
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årligt. Den forventede stigning som følge af en normaliseret drift, når sporrenovationen er er færdiggjort, er 
ikke indarbejdet i budgetforslag 2023. 

Budgetoverslagsår 2024-2026

I budgetoverslagsårene forventes passagerindtægterne at svare til niveauet uden Covid-19. Udviklingen er 
sammensat af, at antallet af passagerer fra indgangen af 2024 og frem forudsættes at være indeks 97 i forhold 
til en situation uden Covid-19. Indtægt pr. passager forudsættes ca. 3 pct. højere end i en situation uden Covid-
19. Den øgede indtægt pr. passager skyldes ligesom i 2023 en forventning om, at passagerne i gennemsnit 
anvender en lidt dyrere rejsehjemmel end tidligere.

Nøgletal bane

Tabel 7. Nøgletal for bane
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Passagerer, 1.000 7.740 9.904 9.901 10.008 10.008 10.008 -3 0%
Tog km, 1.000 8.035 8.077 8.096 8.096 8.096 8.096 20 0%
Timer, 1.000 158 159 160 160 160 160 0 0%
Indtægt pr. passager -20,8 -19,5 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -2 8%
Operatørudgift pr. pas-
sager 68,3 53,3 56,7 56,1 56,1 56,1 3 6%
Operatørudgift pr. tog 
km. 66 65 69 69 69 69 4 6%

Passagertallet på bane i budgetforslag 2023 forudsættes at være på niveau med forventningen i budget 2022. 

Indtægter pr. passager forventes at stige fra 19,5 kr. til 21,1 kr. i 2023 svarende til 7,9 pct. Det dækker over en 
takststigning på 4,9 pct. og en øget indtægt som følge af en i gennemsnit lidt dyrere rejsehjemmelanvendelse 
svarende til en stigning på 3 pct. 

Operatørudgiften pr. passager er højere i budgetforslag 2023 end i 2022, da operatørudgifterne stiger med 
prisudviklingen. Der ses dog et fald i forhold til regnskab 2021. Det skyldes, at antallet af passagerer var mar-
kant lavere i 2021 på grund af Covid-19 og restriktioner, mens køreplanen - og dermed operatørudgifterne - 
blev fastholdt, da den kollektive trafik er samfunds-kritisk.
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1.4 Flextrafik
Flextrafik omfatter seks kørselsordninger: flexrute, flexpatient, flexhandicap, flextur, flexkommune og plustur.

Tabel 8. Flextrafik indtægter og operatørudgifter, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -51 -52 -59 -60 -60 -61 -7 13%
Operatørudgifter, rute 243 260 269 269 270 270 8 3%
Operatørudgifter, variabel 399 430 500 510 513 517 70 16%
Covid regning 21 0 0 0 0 0 0  
I alt 612 638 709 720 723 726 71 32%

Anm.: Besparelser på flextrafik i 2021 er modregnet i Covid-statskompensationen. Der er derfor en Covid regning for flextrafik

Indtægter

Flextrafik indtægter forventes i 2023 at være 7 mio. kr. (13 pct.) højere end budget 2022. Der er alene indtæg-
ter på ordningerne flexhandicap, flextur og plustur.

Operatørudgifter
Operatørudgifterne i flextrafikken forventes i gennemsnit 11 pct. højere end budget 2022. Stigningen skyldes 
primært en markant stigning i omkostningsindeks, men også en forventning om flere rejser og større efter-
spørgsel efter service.

Budgetoverslagsår 2024-2026
I budgetoverslagsår 2024-2026 forventes fortsat stigning i antallet af passagerer. I flexhandicap er udviklingen 
drevet af den demografiske udvikling med flere ældre/handicappede og kommunernes øgede visitering af 
borgere til ordningen. I øvrige ordninger forventes en tilbagevenden til det normale niveau, hvilket er en stig-
ning i forventet antal passagerer og udgifter efter de store nedgange i kørslen, som er set i perioden med 
Covid-19.

Nøgletal flextrafik
I både flexrute og den variable flextrafik forventes i budgetforslag 2023 flere passagerer end i budget 2022, jf. 
tabel 9.

I flexrute forventes et fald i operatørudgift pr. passager, når det nye udbud FR18 sættes i drift i oktober 2022. 
Trods almindelig pris- og lønfremskrivning forventes derfor et lille fald i operatørudgift pr. passager i flexrute. 

I den variable flextrafik skyldes stigningen i operatørudgift pr. passager både den realiserede og forventede 

udvikling i omkostningsindeks. Omkostningsniveauet i 2023 forventes dog lavere end forventningerne til 

2022. Det skyldes, at leverandørmarkedet i 2023 forventes normaliseret efter en turbulent situation under 

Covid-19 og i foråret 2022, idet koordinationen af kørsel forudsættes igen at være optimalt effektiv i 2023.
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Tabel 9. Nøgletal for flextrafik
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Flextrafik, rute
Passagerer, 1.000 1.556 1.620 1.693 1.693 1.693 1.693 73 4%
Operatørudgift pr. passager 156 161 159 159 159 160 -2 -1%

Flextrafik, variabel
Passagerer, 1.000 1.845 2.156 2.177 2.229 2.249 2.271 21 1%
Operatørudgift pr. passager 216 199 229 229 228 227 30 15%

1.5 Supportudgifter 
Supportudgifter omfatter driftsunderstøttende aktiviteter som IT-systemer, salgssystemer, rejsekortudgifter, 
markedsføring, billetkontrol, kundecenter samt udgifter til DOT, Flexdanmark, og administration mv. 

Tabel 10 viser udviklingen i supportudgifter opdelt på bus og bane henholdsvis flextrafik.

Tabel 10. Supportudgifter, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Bus og bane 529 536 540 532 506 506 4 1%
Flextrafik 84 87 91 91 90 90 4 5%
Covid statskompensation -7 -2 0 0 0 0 2 -100%
Supportudgifter i alt 607 621 631 623 596 596 10 -94%

Supportudgifter bus og bane
Budgetrammen for 2022 er reguleret i henhold til den økonomiske politik, hvor der er indregnet en effektivise-
ring på 2 pct. på udgifter ud over rejsekortudgifter, jf. tabel 11. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,7 
pct. baseret på KLs skøn fra marts 2022.

Tabel 11 Ændring i supportudgifter bus og bane, mio. kr.
Supportudgifter bus og bane, budget 2022 536,0

Heraf Covid relaterede udgifter i 2022 -2,2
Pris- og lønfremskrivning 2,7 pct. 14,3
Effektivisering 2 pct. ekskl. Rejsekortudgifter -8,1
Supportudgifter bus og bane, budgetforslag 2023 539,9
- Heraf ekstra effektivisering 0,9 pct. p.a. i omstillingspulje 11,1

Note: Supportudgifter er reguleret i henhold til den økonomiske politik og omfatter i budget 2023 udgifter til både bus og bane. I budget 
2022 var opgørelsen alene for bus, og opgørelsen er derfor 11,8 mio. kr. højere sammenlignet med budget 2022.

Movia har indgået aftale med Københavns Kommune om drift af den ny Københavns Busterminal ved 
Dybbølsbro Station. Movia skal stå for opkrævning af brugerafgift for benyttelse af busterminalen. Bustermi-
nalen forventes at åbne 1. maj 2023. Alle udgifter til drift af busterminalen betales af Københavns Kommune, 
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som også modtager brugerbetalingen. Herunder dækkes også alle ressourcer, som Movia leverer til bustermi-
nalen. Busterminalen påvirker derfor ikke de samlede supportudgifter.

Budgetoverslagsår 2023-2025, supportudgifter for bus og bane
Ud over den årlige effektivisering på 2 pct. afsættes der i den økonomiske politik 0,9 pct. svarende til ca. 4 
mio. kr. årligt indenfor budgetrammen til en omstillingspulje i årene 2021 – 2024. Omstillingspuljen dispone-
res ved separat beslutning i bestyrelsen til projekter, der effektiviserer driften eller omstiller Movia til fremti-
dens udfordringer. Omstillingspuljen realiseres som besparelse i 2025, hvorved der opnås en ekstra besparelse 
på 3,6 pct. (0,9 pct. i 4 år fra 2021 til 2024). Hermed sikres, at supportudgifter pr. bustime holdes konstant, 
selvom antallet af bustimer forventeligt vil falde i 2025, når Sydhavnsmetroen og Letbanen åbner. Der er ikke i 
budgetoverslagsår 2025 indregnet et fald i bustimer, da beslutning herom endnu ikke er truffet. Supportudgif-
ter falder som følge af den økonomiske politik med 8 mio. kr. i 2024 og 26 mio. kr. i 2025.

Flextrafik
I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af 25. februar 2020 om finansiering af en ny optimeringsplat-
form til flextrafikken (NOP) er den samlede budgetramme til supportudgifter i flextrafik i Budgetforslag 2023 
pris- og lønreguleret med KLs pris- og lønfremskrivningsprocent uden et effektiviseringskrav. Budgetrammen 
til supportudgifter for flextrafik-området blev i Budget 2021 øget med 5 mio. kr. Budgetrammen øges med 
yderligere 1 mio. kr. i Budgetforslag 2023 og frem til kontrol af chaufførernes arbejdsforhold. Dette er en varig 
indsats.

Supportudgifter for flextrafik-området øges derudover med 1 mio. kr. i Budgetforslag 2023 og budgetover-
slagsår 2024 til øget beredskab til håndtering af driften og kritiske driftssituationer. Det er i marts 2022 efter 
igangsætning af nye kontrakter samt udbrud af krig i Ukraine og de økonomiske følger heraf blevet klart, at 
der ikke er den tilstrækkelige bemanding i Movias trafikstyring. Ud over den daglige drift kan der hurtigt opstå 
meget ressourcekrævende situationer, og det har vist sig nødvendigt at tilføre ressourcer for at sikre en stabil 
drift af flextrafik-området. Det vurderes som rettidig omhu at sikre øget bemanding i denne periode.

Tabel 12. Ændring i supportudgifter, flextrafik, mio. kr.
Supportudgifter, flextrafik, budget 2022     86,9 
Styrket kontrol med chaufførers arbejdsvilkår mv.   1,0 
Optimeret trafikstyring   1,0 
Pris- og lønfremskrivning 2,7 pct.   2,3 
Supportudgifter, flextrafik, budgetforslag 2023      91,2 

Supportudgifter pr. passager varierer mellem de forskellige ordninger i flextrafik. Opkrævning af supportud-
gifter til flextrafik sker via månedlige afregninger til kommuner/regioner. I tabel 20 ses den budgetterede 
opkrævning af supportudgifter opdelt pr. ordning. 

Budgetoverslagsår 2024-2026, supportudgifter flextrafik
Supportudgifter budgetteres i 2024 på niveau med Budgetforslag 2023. Der gennemføres i forbindelse med 
Budgetforslag 2025 en analyse af ressourceforbruget i trafikstyringen. I forbindelse med Budgetforslag 2026 - 
efter implementering af ny optimeringsplatform - revurderes den økonomiske politik for supportudgifter i 
flextrafik.

Nøgletal supportudgifter
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Supportudgifter pr. passager er lavere i flexrute end i bus og bane, idet planlægning og opfølgning på den dag-
lige drift er en del af operatøropgaven i flexrute. I flextrafik variabel er der en væsentlig omkostning til drifts-
styring, callcenter og kundeservice, som ikke indgår i de rutedrevne områder bus og bane og flexrute.

Tabel 13. Nøgletal supportudgifter pr. passager, kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Supportudgifter pr. passager
Bus og bane 4,2 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 -0,2 -7%
Flextrafik, rute 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0 2%
Flextrafik, variabel 43,4 38,4 39,9 38,9 38,2 37,8 1,5 4%

Supportudgifter pr. passager i bus og bane falder løbende over årene. Det skyldes besparelserne i den økono-
miske politik. Besparelsen er størst i 2025, hvor omstillingspuljen realiseres. Den økonomiske politik løber til 
2025. Der er derfor ikke budgetteret med ændringer i 2026.

Supportudgifter pr. passager i den variable flextrafik stiger i 2023 pga. opnormering til styrket kontrol af 
chaufførernes arbejdsvilkår m.v. samt øget beredskab til trafikstyring i 2023 og 2024. I budgetoverslagsårene 
er der et lille fald i supportudgifter pr. passager i flextrafik pga. forventet effektivisering i forbindelse med 
stigning i passagertallet.

1.6 Pensioner og finansielle poster
Pensioner 
Pensioner omfatter udbetalinger fra Movia og lokalbanerne til tjenestemænd, der er gået på pension efter 1. 
januar 2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og Lokaltog A/S har pt. 185 tjenestemænd (i 
arbejde, pensionerede og enker), heraf budgetteres 142 at være pensionerede ultimo 2023. Samlet forventes 
pensionsudgifterne at stige med 1,3 mio. kr. svarende til 4,5 pct. i forhold til budget 2022. Udviklingen i udgif-
ten afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor forbundet med usikkerhed. 

Budgetoverslagsår 2024-2026
Den samlede pensionsforpligtelse er aktuarberegnet i 2019 og genberegnes minimum hvert 5. år i henhold til 
regnskabspraksis og dermed igen senest i 2024.

Finansielle poster
Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån i Kommunekredit. Movias lån er optaget i Kommu-
nekredit og dækker dels Movias investering i aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S og anlægsaktiver, dels ansvar-
lige lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S ifm. etableringen af selskabet. Rejsekort og Rejseplan A/S forrenter 
de ansvarlige lån og tilbagebetaler lånet til Movia i takt med, at der er likviditet i Rejsekort og Rejseplan A/S. 
Movia afdrager tilsvarende på lån optaget i Kommunekredit. Tilbagebetalinger fra Rejsekort og Rejseplan A/S 
modregnes i de finansielle poster.

Nettoudgiften til rejsekortlån er budgetteret til 25 mio. kr. årligt, indtil lånene er tilbagebetalt. Folketinget har 
i 2019 vedtaget L206, der betyder, at der skal udvikles en fælles national Mobility-as-a-Service-app (MaaS-
app) med henblik på nem digital planlægning, booking og betaling af kollektiv transport. Der er 7. juni 2022 
indgået aftale mellem KL, DR og regeringen om, at projektet kan lånefinansieres indenfor en ramme på 550 
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mio. kr. Movias andel af lånefinansieringen til MaaS-app er ikke besluttet og indarbejdet i budgetforslag 2023, 
men forventes at kunne afholdes indenfor de nuværende samlede udgifter til rejsekort og rejsekortlån.

Stigning i renter og gebyrindtægter i Budgetforslag 2023 skyldes primært en øget indsats i billetkontrollen, 
der resulterer i øgede kontrolafgifter og som følge heraf øgede gebyrindtægter på for sent betalte kontrolaf-
gifter.

Tabel 14. Finansielle poster, mio. kr. 
 R2021 B2022 B2023 BO2024 BO2025 BO2026
Rejsekort lån

Movias lån i Kommunekredit 
      

Ydelse for Movia 40 58 45 38 25 20
Restgæld, ultimo 177 123 80 43 19 0
Ansvarlige lån til Rejsekort og Rejseplan A/S       
Ydelse (Movia indtægt) -19 -33 -19 -13 0 0
RKRPs restgæld til Movia, ultimo -64 -32 -13 0 0 0
Rejsekort lån, netto finansiel udgift 21 25 25 25 25 20

Øvrige renter og gebyrindtægter fra billetkontro-
lafgift -11 -10 -13 -13 -13 -13
Finansielle poster i alt 10 15 12 12 12 6

Anm.: Ydelse er sammensat af afdrag og renter.

Finansieringsplanen for nyt IT-system til flextrafik (ny optimeringsplatform - NOP) indebærer, jf. bestyrelsens 
beslutning af 25. februar 2020, at supportudgifter er øget med 5 mio. kr. fra 2021. På den måde udjævnes 
investeringsbehovet over en længere årrække, og det undgås at optage lån til finansiering af NOP. Der er 
således ingen finansielle poster i budgetforslag 2023 vedr. NOP.

Budgetoverslagsår 2024-2026
Den samlede nettopåvirkning vedrørende rejsekortlån er 25 mio. kr. årligt i 2021-2025, jf. bestyrelsens beslut-
ning på mødet den 5. november 2020, hvormed tilbagebetaling af rejsekortfinansieringen afsluttes i 2026.
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1.7 Usikkerheder i budgetforslag 2023
Der er usædvanlig stor usikkerhed forbundet med bud-
getforslag 2023. Den nuværende situation med stigen-
de priser og inflation på det højeste niveau siden midt-
firserne kombineret med usikkerheden skabt af Covid-
19 giver usædvanlige forhold. I de følgende afsnit vil de 
væsentligste usikkerheder blive opridset. 

Pris- og Indeksudvikling
På udgiftssiden bidrager særligt de store prisstigninger 
og øgede indeksforventninger til usikkerhed. Indeks 
for blandt andet løn, rente og diesel regulerer kontrak-
tuelt operatørbetalingerne, og indeksforventningerne 
fremskrives ud fra Nationalbankens prognoser. I en si-
tuation med høj generel inflation og store prisstignin-
ger på brændstof og elektricitet i en økonomi påvirket 
af den globale pandemi samt krigen i Ukraine er der 
større usikkerhed om udviklingen i prisindeks.

I nedenstående følsomhedsanalyse fremgår effekten 
af ændringer i udvalgte indeks på Movias samlede kon-
traktbetalinger. For den enkelte kommune og region 
vil den procentuelle udvikling i operatørudgifterne kun-
ne afvige fra den samlede udvikling i Movia, da det på 
kommune- og regionsniveau også vil være afhængigt 
af sammensætningen af drivmiddel på de enkelte bus-
linjer.

Prisudviklingen vil samtidig slå forskelligt igennem på 
kommune- og regionsniveau afhængigt af hvilke ud-
bud, de er omfattet af. Fx reducerer FR18 generelt pri-
serne for flexrute fra oktober 2022, men der er stignin-
ger i enkelte kommuner, og ikke alle kommuner tilby-
der flexrute.

Forsyningssikkerhed i flextrafikken
I 2022 har der været alvorlige problemer med at få bå-
de biler, reservedele og chauffører til flextrafikken. Ka-
pacitetsudfordringerne har bevirket væsentlige koordi-
neringsudfordringer for kørslen, som derfor - trods stor 
indsats - ikke har været optimal i 2022. 

Forventningen er at opnå den normale koordinering 
og dermed lavest mulige operatørudgifter i løbet af 
2022. Priserne forventes dog fortsat være påvirket af 
den høje udvikling i omkostningsindeks.

Covid-19
Det er i Budgetforslag 2023 forudsat, at der ikke kom-
mer flere generelle nedlukninger af samfundet eller 
restriktioner i den kollektive transport. Der er dog 
fortsat en indirekte effekt af Covid-19 på antallet af 
passagerer og indtægt pr. passager. Passagerantallet 
forventes i 2023 at være 5 pct. lavere end i en situa-
tion uden Covid-19 som følge af passagernes ad-
færdsændringer og omlagte vaner fx mere hjemme-
arbejde, online undervisning og andre transportveje. I 
2024 forventes passagerindekset at være på indeks 
97, hvilket forventes at være det varige niveau også i 
2025 og 2026 

På den anden side er indtægten pr. passager steget 
og forventes varigt på et højere niveau. Det skyldes, 
at passagererne i gennemsnit er skiftet til lidt dyrere 
rejsehjemmel fx ved at gå fra pendlerkort til enkel-
trejser på rejsekort. Det betyder, at det samlede for-
ventede indtægtstab i 2023 både indeholder færre 
passagerer og en højere indtægt pr. passager. Fra 
2024 og frem forudsættes et passagerindeks på 97, 
som kombineret med den højere indtægt pr. passa-
ger giver samlede indtægter svarende til en situation 
uden COVID-19.

Implementering af NOP i flextrafikken
Det forventes, at et nyt IT-system til flextrafikken 
(NOP) skal i pilotdrift i 2023. Det giver en øget kom-
pleksitet i trafikstyringen, og det må forventes, at det 
tager tid at opnå optimal drift i det nye system. Pilot-
driftsomkostningerne er en del af NOP investerings-
budgettet og påvirker derfor ikke kommuner og re-
gioners økonomi direkte.
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Tabel 15. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks
Ændring Effekt (Mio. kr.)

Diesel, forbrugerpris 20% 115
Elpris, nettoforbrugerpris 20% 25
Løn 1% 25
Rente 1 procentpoint 30
Passagertal/indtægter 5% 100

Anm.: Analysen indeholder alle 3 forretningsområder (Bus, bane, flex)

1.8 Likviditet
Likviditeten forventes fortsat at være presset i 2023. Det forudsættes at indtægtstab og ekstraudgifter i 2022 
som følge af COVID-19 bliver fuldt ud dækket af enten statskompensation eller indbetalinger fra kommuner 
og regioner. Likviditeten forventes desuagtet at være presset i 2023 pga. forventning om en stor efterregule-
ring for 2022 som følge af stigende omkostningsindeks. Kommuner og regioner betaler efterreguleringen for 
regnskab 2022 til Movia i januar 2024. Desuden er der ekstraordinært store usikkerheder i budgetforslag 2023. 
Se afsnit 1.7 om dette. Likviditetsprognosen for 2023 er derfor særligt usikker. På denne baggrund forventes 
behov for at forlænge den forhøjede kassekredit yderligere i 2023.

Som følge af Covid-19 blev Movias kassekredit i foråret 2020 øget til det maksimale niveau på 330 mio. kr. som 
følge af den ekstraordinære situation med Covid-19 med vigende indtægter og pres på likviditeten. I 2022 er 
likviditeten yderligere presset på grund af de høje stigninger i omkostningsindeks. For at imødegå likviditets-
mæssige udfordringer i 2022 er Movias forhøjede kassekredit fastholdt frem til 1. februar 2023. 
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2. Budget for den enkelte kommu-
ne og region
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I de følgende tabeller med budget for den enkelte kommune og region fremgår finansieringsbehovet opdelt 
på bus, bane, fællesudgifter og flextrafikordningerne. Opdelingen følger finansieringsmodellen, som den er 
beskrevet i Movias vedtægter. Opdelingen af budgettet iht. finansieringsmodellen er vist i tabel 19. Her er 
supportudgifter opdelt på henholdsvis bus, bane, flextrafik og fællesudgifter for at sikre korrekt fordeling af 
fællesudgifter på de individuelle kommuner og regioner.

Kommuners og regioners trafikbestilling til Budget 2023 ligger i oktober måned. Der er derfor indarbejdet 
ganske få trafikbestillinger i Budgetforslag 2023 til 1. behandling. Trafikbestillingerne er beskrevet herunder:

I København og Gladsaxe øges betjeningen på linje 68 mellem Bellahøj og Gladsaxe Trafikplads, mens linje 
4A modsat reduceres mellem Emdrup Torv og Buddinge, på strækningen som går igennem Gladsaxe, Frede-
riksberg, Københavns og Gentofte kommuner. Hertil får linje 7A ekstra afgange om morgenen for at afhjæl-
pe kapacitetsproblemer.

Slagelse Kommune har besluttet, at linje 462 og 495 nedlægges ved udløb af kontrakten i december 2022

En række kommuner har besluttet mindre justeringer af driften, ligesom kommuner og regioners trafikbestil-
linger med start i 2022 får helårseffekt i 2023.

2. Budget for den enkelte kommune 
og region
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2.1 Kommune- og regionsspecifikationer
Tabel 16. Kommuners tilskudsbehov fordelt på ordninger, 1.000 kr.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

København         
R2021 329.768 52.977 0 0 28.646 13.769 19.391 444.552
B2022 336.837 53.424 0 0 27.947 14.753 18.907 451.869
B2023 347.378 54.406 0 0 34.287 12.040 16.216 464.327
BO2024 337.216 53.911 0 0 33.908 12.018 16.216 453.267
BO2025 336.897 50.339 0 0 34.028 11.983 16.212 449.459
BO2026 336.850 49.600 0 0 34.190 11.965 16.212 448.817
Frederiksberg         
R2021 53.971 8.642 0 0 6.008 0 2.707 71.328
B2022 50.157 8.547 0 0 5.982 0 3.073 67.759
B2023 51.490 8.637 0 0 7.247 0 2.647 70.021
BO2024 49.957 8.558 0 0 7.225 0 2.647 68.387
BO2025 49.906 7.991 0 0 7.328 0 2.647 67.873
BO2026 49.899 7.874 0 0 7.448 0 2.647 67.868
Albertslund         
R2021 10.975 1.578 0 0 1.678 3.970 4.556 22.758
B2022 9.648 1.570 0 0 1.705 4.048 4.539 21.510
B2023 9.907 1.586 0 0 1.569 3.619 4.829 21.510
BO2024 9.634 1.571 0 0 1.552 3.456 4.829 21.042
BO2025 9.625 1.467 0 0 1.557 3.290 4.828 20.768
BO2026 9.623 1.446 0 0 1.565 3.197 4.828 20.659
Ballerup         
R2021 25.651 2.502 939 0 4.528 2.090 9.913 45.623
B2022 24.866 2.501 981 0 4.613 2.085 11.575 46.621
B2023 25.634 2.498 948 0 6.134 2.413 11.751 49.378
BO2024 25.265 2.475 1.038 0 6.480 2.324 12.010 49.592
BO2025 25.248 2.311 1.117 0 6.820 2.171 12.016 49.684
BO2026 25.246 2.277 1.163 0 7.173 2.112 11.977 49.948
Brøndby         
R2021 16.963 1.987 976 0 2.521 1.047 8.503 31.996
B2022 16.827 2.002 997 0 2.571 1.047 8.977 32.420
B2023 17.440 2.005 955 0 2.900 782 9.705 33.786
BO2024 17.139 1.986 808 0 2.872 748 9.705 33.257
BO2025 17.126 1.855 754 0 2.882 698 9.703 33.018
BO2026 17.124 1.827 695 0 2.896 679 9.703 32.924
Dragør         
R2021 6.287 796 50 0 906 22 380 8.441
B2022 6.427 792 58 0 911 21 481 8.689
B2023 6.648 810 19 0 946 22 483 8.927
BO2024 6.512 802 14 0 934 21 483 8.766
BO2025 6.507 749 11 0 938 19 483 8.707
BO2026 6.506 738 8 0 943 19 483 8.697
Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Gentofte
R2021 37.778 4.986 0 0 4.542 37 5.682 53.025
B2022 37.957 4.986 0 0 4.624 40 6.562 54.169
B2023 37.919 5.014 0 0 6.273 19 5.878 55.104
BO2024 37.128 4.969 0 0 6.458 18 5.878 54.451
BO2025 37.098 4.640 0 0 6.733 17 5.878 54.364
BO2026 37.094 4.571 0 0 7.047 16 5.878 54.606
Gladsaxe
R2021 36.066 4.995 2.011 3 3.674 28 8.529 55.306
B2022 34.244 5.017 2.028 0 3.591 24 8.672 53.577
B2023 36.303 5.011 2.221 8 4.336 59 8.521 56.458
BO2024 35.454 4.965 2.230 9 4.471 57 8.521 55.707
BO2025 35.423 4.636 2.180 10 4.701 53 8.520 55.523
BO2026 35.419 4.568 2.109 11 4.869 51 8.520 55.547
Glostrup
R2021 12.548 1.767 0 0 1.165 1.360 4.616 21.457
B2022 12.219 1.756 0 0 1.088 1.428 5.058 21.549
B2023 12.469 1.776 0 0 1.243 1.171 5.419 22.079
BO2024 12.201 1.760 0 0 1.231 1.123 5.419 21.734
BO2025 12.190 1.643 0 0 1.235 1.048 5.418 21.535
BO2026 12.189 1.619 0 0 1.241 1.020 5.418 21.486
Herlev
R2021 15.375 2.255 0 0 2.155 32 3.570 23.388
B2022 15.059 2.254 0 0 2.163 32 3.811 23.319
B2023 15.705 2.252 0 0 2.075 22 3.876 23.929
BO2024 15.297 2.231 0 0 2.124 21 3.876 23.549
BO2025 15.283 2.083 0 0 2.222 19 3.875 23.483
BO2026 15.280 2.053 0 0 2.293 19 3.875 23.520
Hvidovre
R2021 23.996 3.542 0 0 3.586 1.495 8.016 40.635
B2022 25.499 3.833 0 0 3.503 1.639 9.282 43.757
B2023 24.971 4.028 0 0 4.294 1.418 8.677 43.388
BO2024 24.288 3.991 0 0 4.461 1.356 8.677 42.773
BO2025 24.264 3.727 0 0 4.688 1.295 8.675 42.648
BO2026 24.260 3.672 0 0 4.922 1.261 8.675 42.790
Høje-Taastrup
R2021 21.518 2.499 877 0 3.453 110 6.216 34.673
B2022 21.848 2.514 903 0 3.538 111 6.752 35.665
B2023 23.157 2.550 1.100 0 4.313 63 6.859 38.042
BO2024 22.661 2.526 1.119 0 4.375 60 6.859 37.601
BO2025 22.642 2.359 1.101 0 4.496 56 6.858 37.512
BO2026 22.639 2.324 1.067 0 4.622 55 6.858 37.566
Ishøj
R2021 4.819 467 212 0 1.433 39 3.496 10.465
B2022 5.029 470 184 0 1.400 43 3.958 11.083
B2023 5.376 475 221 0 2.355 10 3.842 12.279
BO2024 5.266 471 182 0 2.343 11 3.842 12.115
BO2025 5.262 439 167 0 2.358 11 3.841 12.079
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BO2026 5.262 433 152 0 2.372 8 3.841 12.068
Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Egedal         
R2021 19.015 1.903 816 3 1.563 191 13.430 36.921
B2022 18.964 1.901 847 0 1.465 217 14.455 37.849
B2023 18.985 1.913 559 2 2.848 140 14.590 39.037
BO2024 18.712 1.896 451 2 2.992 133 14.590 38.776
BO2025 18.700 1.770 409 2 3.093 124 14.587 38.685
BO2026 18.698 1.744 366 2 3.196 121 14.587 38.714
Lyngby-Taarbæk         
R2021 30.629 3.466 977 0 2.418 132 4.099 41.721
B2022 28.303 3.396 977 0 2.353 140 4.135 39.305
B2023 29.670 3.520 1.385 0 3.361 39 3.732 41.707
BO2024 29.049 3.488 1.653 0 3.478 37 3.732 41.437
BO2025 29.026 3.257 1.800 0 3.570 34 3.732 41.419
BO2026 29.023 3.209 1.986 0 3.658 33 3.732 41.641
Rødovre         
R2021 28.917 4.028 0 0 2.661 50 5.680 41.335
B2022 28.213 4.050 0 0 2.622 46 6.514 41.445
B2023 29.678 4.114 0 0 3.265 47 5.924 43.029
BO2024 29.074 4.077 0 0 3.233 45 5.924 42.352
BO2025 29.051 3.807 0 0 3.244 42 5.923 42.065
BO2026 29.047 3.751 0 0 3.258 41 5.923 42.020
Rudersdal         
R2021 36.652 3.467 1.505 0 2.700 38 5.542 49.905
B2022 35.811 3.316 1.512 0 2.614 29 5.664 48.948
B2023 35.454 3.414 1.842 0 3.436 91 5.961 50.197
BO2024 34.909 3.383 1.833 0 3.618 86 5.961 49.791
BO2025 34.886 3.159 1.823 0 3.861 80 5.960 49.770
BO2026 34.882 3.112 1.818 0 4.043 78 5.960 49.894
Tårnby         
R2021 20.807 3.142 0 1 2.660 32 4.373 31.016
B2022 21.579 3.129 0 0 2.672 23 4.621 32.025
B2023 23.164 3.181 0 2 3.830 59 4.750 34.985
BO2024 22.616 3.152 0 2 4.041 56 4.750 34.615
BO2025 22.596 2.943 0 1 4.282 52 4.749 34.623
BO2026 22.593 2.900 0 1 4.529 51 4.749 34.823
Vallensbæk         
R2021 3.957 393 119 0 405 53 1.222 6.149
B2022 3.577 393 113 0 398 59 1.327 5.867
B2023 3.731 398 222 0 327 16 1.254 5.949
BO2024 3.653 395 229 0 323 15 1.254 5.870
BO2025 3.650 368 212 0 324 14 1.254 5.823
BO2026 3.650 363 210 0 326 14 1.254 5.816
Furesø         
R2021 20.732 1.710 1.046 1 2.623 80 5.311 31.502
B2022 20.696 1.699 1.009 0 2.721 86 5.528 31.739
B2023 19.310 1.749 1.510 1 3.125 37 5.672 31.404
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BO2024 19.058 1.733 1.563 1 3.096 35 5.649 31.135
BO2025 19.045 1.618 1.619 1 3.111 32 5.609 31.036
BO2026 19.043 1.594 1.628 1 3.129 32 5.609 31.037

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Allerød         
R2021 16.642 1.527 477 0 1.021 550 5.989 26.206
B2022 16.810 1.517 443 0 1.019 562 6.234 26.585
B2023 13.613 1.545 534 0 1.350 768 7.304 25.114
BO2024 13.381 1.531 483 0 1.404 755 7.304 24.859
BO2025 13.371 1.430 441 0 1.535 707 7.303 24.787
BO2026 13.370 1.409 399 0 1.623 688 7.303 24.791
Fredensborg         
R2021 17.308 1.882 1.601 10 2.520 1.663 11.437 36.421
B2022 17.544 1.945 1.540 0 2.459 1.589 12.007 37.084
B2023 18.830 1.971 2.149 6 3.173 2.927 13.658 42.714
BO2024 18.502 1.953 2.140 5 3.339 2.936 13.593 42.470
BO2025 18.489 1.824 2.129 5 3.680 2.826 13.710 42.663
BO2026 18.487 1.797 2.122 4 3.914 2.932 13.600 42.857
Frederikssund         
R2021 25.814 2.026 1.474 79 1.935 1.724 16.544 49.596
B2022 26.500 2.131 1.456 161 1.959 1.209 16.825 50.242
B2023 24.948 2.133 1.493 84 2.299 1.135 18.981 51.073
BO2024 24.641 2.114 1.484 78 2.299 1.075 18.981 50.672
BO2025 24.625 1.974 1.476 75 2.317 999 18.977 50.443
BO2026 24.623 1.945 1.471 72 2.332 970 18.977 50.390
Halsnæs         
R2021 9.899 1.002 659 0 1.360 1.303 7.629 21.853
B2022 9.956 994 684 0 1.352 902 8.152 22.039
B2023 10.811 1.033 570 0 1.569 1.014 8.143 23.140
BO2024 10.666 1.024 511 0 1.632 1.012 8.143 22.987
BO2025 10.658 956 463 0 1.719 1.009 8.142 22.948
BO2026 10.657 942 413 0 1.808 1.008 8.142 22.970
Gribskov         
R2021 20.466 1.623 1.122 0 2.148 5.110 5.388 35.857
B2022 20.538 1.630 1.139 0 2.187 5.225 5.539 36.257
B2023 19.204 1.653 1.067 0 2.523 7.584 7.209 39.239
BO2024 18.940 1.638 865 0 2.502 7.963 7.703 39.611
BO2025 18.927 1.529 787 0 2.519 8.312 8.112 40.185
BO2026 18.925 1.507 707 0 2.537 8.665 8.605 40.946
Helsingør         
R2021 38.103 4.006 1.415 0 2.771 292 17.841 64.428
B2022 40.424 4.543 2.356 0 2.797 108 19.426 69.654
B2023 42.440 4.640 2.189 0 3.732 1.104 21.588 75.693
BO2024 41.668 4.598 2.025 0 3.842 1.205 21.517 74.854
BO2025 41.636 4.293 2.010 0 4.008 1.276 21.492 74.715
BO2026 41.632 4.230 1.971 0 4.178 1.375 21.485 74.872
Hillerød         
R2021 31.641 3.547 659 0 2.281 3.461 15.123 56.712
B2022 32.689 3.572 503 0 2.242 3.639 14.667 57.312
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B2023 33.685 3.601 1.569 33 2.624 3.690 17.771 62.973
BO2024 33.076 3.569 1.731 32 2.599 3.829 17.771 62.607
BO2025 33.052 3.332 1.760 32 2.612 3.812 17.768 62.369
BO2026 33.048 3.283 1.872 32 2.627 3.939 17.768 62.569

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Hørsholm
R2021 14.039 1.486 866 1 1.644 112 3.367 21.516
B2022 14.055 1.480 841 0 1.580 109 3.798 21.864
B2023 15.135 1.556 665 2 2.167 149 4.163 23.837
BO2024 14.920 1.542 543 2 2.255 142 4.163 23.566
BO2025 14.910 1.440 497 2 2.361 132 4.162 23.504
BO2026 14.909 1.419 450 2 2.484 128 4.162 23.554
Lejre
R2021 18.715 2.224 1.186 71 1.971 1.352 1.176 26.696
B2022 18.606 2.223 1.182 65 2.006 1.388 974 26.443
B2023 16.151 2.093 1.054 36 2.201 919 1.850 24.305
BO2024 15.963 2.074 857 33 2.183 877 1.850 23.837
BO2025 15.952 1.937 782 32 2.196 817 1.850 23.566
BO2026 15.951 1.908 705 30 2.210 794 1.850 23.449
Greve
R2021 13.630 1.807 0 0 2.822 0 1.348 19.607
B2022 13.738 1.833 0 0 2.628 0 1.577 19.777
B2023 14.575 1.877 0 0 3.846 0 1.724 22.022
BO2024 14.404 1.860 0 0 3.806 0 1.724 21.794
BO2025 14.394 1.737 0 0 3.822 0 1.724 21.677
BO2026 14.393 1.711 0 0 3.843 0 1.724 21.671
Roskilde
R2021 53.234 6.479 4.117 27 4.874 0 708 69.439
B2022 54.004 6.519 4.110 78 4.806 0 856 70.373
B2023 55.354 6.691 4.245 50 5.932 0 678 72.949
BO2024 54.598 6.630 4.243 52 5.869 0 674 72.067
BO2025 54.563 6.191 4.030 55 5.892 0 674 71.404
BO2026 54.558 6.100 4.014 56 5.921 0 673 71.323
Køge
R2021 46.209 5.988 1.932 39 3.600 0 2.828 60.596
B2022 46.362 6.004 2.008 78 3.536 0 2.818 60.806
B2023 47.666 6.086 1.800 50 4.424 0 2.791 62.818
BO2024 46.928 6.031 1.790 46 4.386 0 2.791 61.971
BO2025 46.896 5.631 1.778 44 4.410 0 2.790 61.549
BO2026 46.891 5.548 1.772 41 4.435 0 2.790 61.479
Solrød
R2021 5.114 739 681 0 661 0 92 7.287
B2022 4.972 737 691 0 624 0 156 7.180
B2023 5.282 769 486 1 907 0 227 7.672
BO2024 5.219 762 398 1 902 0 317 7.599
BO2025 5.215 712 365 1 896 0 380 7.570
BO2026 5.215 701 332 1 892 0 477 7.619
Stevns
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R2021 13.856 1.394 714 59 1.160 1.578 68 18.830
B2022 13.341 1.401 755 90 1.171 1.569 78 18.406
B2023 13.928 1.439 764 35 1.506 1.931 56 19.659
BO2024 13.805 1.426 638 31 1.492 2.149 56 19.597
BO2025 13.798 1.331 588 28 1.501 2.024 56 19.326
BO2026 13.797 1.312 532 26 1.510 1.880 56 19.112

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Kalundborg
R2021 32.231 3.662 1.872 195 3.383 1.652 0 42.994
B2022 31.672 3.663 2.557 362 3.498 1.636 0 43.389
B2023 33.471 3.717 2.513 312 3.395 1.739 0 45.147
BO2024 33.200 3.683 2.202 330 3.402 1.661 0 44.478
BO2025 33.180 3.439 2.078 349 3.618 1.583 0 44.247
BO2026 33.177 3.389 1.907 359 3.747 1.539 0 44.119
Sorø
R2021 15.393 1.681 1.026 60 1.172 1.581 8.547 29.459
B2022 15.020 1.756 1.052 62 1.151 1.621 8.733 29.394
B2023 15.830 1.835 1.093 96 1.422 1.335 6.569 28.180
BO2024 15.672 1.818 884 108 1.480 1.272 6.628 27.862
BO2025 15.662 1.698 803 121 1.559 1.177 6.576 27.596
BO2026 15.661 1.673 721 132 1.640 1.128 6.587 27.541
Odsherred
R2021 18.920 1.948 2.194 0 1.827 1.501 7.426 33.816
B2022 18.917 1.956 2.134 0 1.784 1.485 9.640 35.916
B2023 19.951 2.012 2.204 0 2.584 1.911 9.231 37.893
BO2024 19.825 1.993 2.099 0 2.561 1.872 9.231 37.581
BO2025 19.814 1.861 1.898 0 2.576 1.762 9.229 37.140
BO2026 19.812 1.834 1.793 0 2.591 1.720 9.229 36.980
Næstved
R2021 39.149 4.427 1.776 141 5.391 0 2.640 53.524
B2022 32.787 4.361 1.812 251 5.159 0 10.693 55.063
B2023 35.021 4.647 2.412 206 7.030 0 11.653 60.969
BO2024 34.402 4.605 2.248 205 7.220 0 11.653 60.333
BO2025 34.376 4.300 2.184 207 7.513 0 11.650 60.231
BO2026 34.373 4.236 2.096 207 7.813 0 11.650 60.376
Slagelse
R2021 40.131 4.687 2.756 106 6.062 1.484 169 55.395
B2022 38.097 4.551 2.681 139 6.098 1.499 153 53.217
B2023 36.835 4.584 4.450 71 6.694 1.372 191 54.197
BO2024 36.333 4.542 4.425 67 6.113 1.311 191 52.982
BO2025 36.307 4.241 4.399 65 5.613 1.251 191 52.067
BO2026 36.303 4.179 4.385 62 5.110 1.217 191 51.448
Faxe
R2021 10.791 1.036 2.189 129 2.178 2.210 297 18.831
B2022 7.965 927 2.156 206 1.892 2.015 353 15.514
B2023 7.529 907 2.330 156 3.019 2.138 414 16.494
BO2024 7.440 898 2.225 152 3.212 2.061 414 16.403
BO2025 7.435 839 2.145 151 3.452 1.922 414 16.358
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BO2026 7.434 827 2.007 148 3.631 1.869 414 16.330
Holbæk         
R2021 26.975 3.508 3.124 245 3.264 4.787 872 42.774
B2022 26.958 3.544 3.134 503 3.157 4.768 1.353 43.418
B2023 28.558 3.616 3.236 220 4.450 5.800 1.005 46.885
BO2024 28.116 3.583 2.952 191 4.492 6.026 1.005 46.364
BO2025 28.096 3.345 2.952 171 4.542 6.033 1.005 46.143
BO2026 28.093 3.296 2.948 153 4.577 5.827 1.005 45.899

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Ringsted         
R2021 19.507 2.561 1.763 40 1.277 3.969 7.453 36.569
B2022 19.875 2.555 1.701 70 1.248 4.471 6.624 36.544
B2023 21.132 2.597 2.444 60 1.507 4.256 7.141 39.138
BO2024 20.863 2.573 2.430 53 1.555 4.251 7.141 38.866
BO2025 20.849 2.403 2.415 47 1.627 4.145 7.140 38.626
BO2026 20.847 2.367 2.407 42 1.701 4.138 7.140 38.642
Lolland         
R2021 35.061 3.305 2.713 291 3.573 6.557 38 51.539
B2022 33.961 3.258 2.825 826 3.614 6.905 40 51.429
B2023 36.217 3.354 2.510 341 4.873 6.295 33 53.623
BO2024 35.970 3.323 2.506 365 4.985 6.279 33 53.462
BO2025 35.952 3.103 2.501 394 5.169 6.265 33 53.417
BO2026 35.949 3.058 2.501 416 5.356 6.258 33 53.572
Vordingborg         
R2021 22.594 3.034 3.155 0 2.856 3.502 51 35.192
B2022 19.969 3.077 3.150 0 2.884 3.587 0 32.668
B2023 20.351 2.984 4.085 0 3.390 3.349 101 34.260
BO2024 20.027 2.957 4.063 0 3.472 3.221 101 33.841
BO2025 20.010 2.761 4.041 0 3.638 2.931 101 33.482
BO2026 20.008 2.720 4.029 0 3.757 2.898 52 33.465
Guldborgsund         
R2021 22.570 3.023 4.784 0 2.855 1.139 0 34.371
B2022 22.771 3.059 4.874 0 2.966 1.173 0 34.844
B2023 23.634 3.117 5.376 0 3.633 1.001 0 36.761
BO2024 23.262 3.089 5.348 0 3.781 956 0 36.436
BO2025 23.245 2.884 5.319 0 3.982 891 0 36.321
BO2026 23.243 2.842 5.304 0 4.186 866 0 36.441
Kommuner total         
R2021 1.364.415 175.703 53.782 1.503 143.931 70.104 242.264 2.051.701
B2022 1.351.288 176.788 55.395 2.890 142.300 71.334 264.586 2.064.580
B2023 1.384.539 179.793 62.221 1.775 178.414 72.481 273.068 2.152.291
BO2024 1.356.907 178.154 60.210 1.766 179.999 72.473 273.808 2.123.318
BO2025 1.355.839 166.352 59.032 1.794 184.226 70.915 274.247 2.112.406
BO2026 1.355.683 163.908 58.064 1.800 188.145 70.609 274.645 2.112.854

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.
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Tabel 17. Regioners tilskudsbehov fordelt på ordninger, 1.000 kr.

Region
Regionale

busruter
Fælles-

udgifter
Patient-

befordring
Lokal-
baner I alt

Region Hovedstaden      
R2021 218.044 160.777 30.836 134.597 544.255
B2022 224.646 162.161 31.253 134.700 552.759
B2023 243.972 165.978 34.751 146.227 590.928
BO2024 235.473 165.158 36.467 144.988 582.086
BO2025 235.244 155.512 36.376 144.988 572.121
BO2026 235.210 153.993 36.333 144.988 570.524
Region Sjælland      
R2021 129.793 27.488 154.542 205.770 517.593
B2022 125.942 27.982 157.313 204.930 516.167
B2023 128.136 28.600 177.681 218.664 553.081
BO2024 124.997 28.339 186.648 217.650 557.634
BO2025 124.880 26.462 186.351 217.650 555.343
BO2026 124.863 26.073 186.207 217.650 554.793

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.



Movia, Budget 2023, 1. behandling

26/30

3. Bilag
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Bilag. Øvrige tabeller og figurer
Tabel 18 viser det samlede indstillede budgetforslag. 

Tabel 18. Budgetoversigt samlet, mio. kr.
B2022 - B2023

R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Bus
Indtægter -1.205,1 -1.487,6 -1.700,8 -1.733,7 -1.733,7 -1.733,7 -213,2 14%
Operatørudgifter 3.173,1 3.153,2 3.261,5 3.259,1 3.258,9 3.258,7 108,3 3%
I alt 1.528,9 1.502,2 1.560,7 1.525,4 1.525,2 1.525,0 -104,9 18%
Bane
Indtægter -137,0 -161,2 -175,1 -193,6 -199,6 -208,7 -13,9 9%
Operatørudgifter 502,9 529,0 514,2 527,4 527,4 561,5 -14,7 -3%
I alt 328,6 327,8 352,8 350,5 350,5 350,5 25,0 8%
Flextrafik
Indtægter -51,3 -52,1 -59,0 -59,6 -60,4 -61,2 -6,8 13%
Operatørudgifter 642,1 690,3 768,1 779,7 783,1 786,8 77,8 11%
I alt 612,0 638,2 709,2 720,1 722,7 725,6 71,0 11%
Supportudgifter
Bus og bane 529,5 536,0 539,9 532,0 506,1 506,1 4,0 1%
Flextrafik 84,1 86,9 91,2 91,2 90,2 90,2 4,3 5%
Supportudgifter i alt 606,5 620,7 631,2 623,2 596,3 596,3 10,5 2%
Pensioner 27,4 29,3 30,7 31,9 33,3 34,5 1,3 5%
Finansielle poster 10,1 15,3 11,8 11,8 11,8 6,3 -3,5 -23%
Covid statskompensation -464,0 -171,6 0,0 0,0 0,0 0,0 171,6 -100%
Tilskudsbehov i alt 3.113,5 3.133,5 3.296,3 3.263,0 3.239,9 3.238,2 162,8 5%
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Tabel 19 viser budgettet opdelt efter, hvordan udgifterne indgår i finansieringsmodellen, som fordeler udgif-
terne på kommuner og regioner. Finansieringsmodellen for fællesudgifter er illustreret i figur 1 nedenfor.

Tabel 19. Finansieringsoversigt, mio. kr.
B2022 - B2023

R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Bus
Indtægter -1.205,1 -1.487,6 -1.700,8 -1.733,7 -1.733,7 -1.733,7 -213,2 14%
Operatørudgifter 3.173,1 3.153,2 3.261,5 3.259,1 3.258,9 3.258,7 108,3 3%
Supportudgifter 189,9 201,9 195,9 192,0 190,8 190,8 -5,9 -3%
Bus i alt 2.157,9 1.867,5 1.756,6 1.717,4 1.716,0 1.715,8 -110,8 -6%
Bane
Indtægter -161,2 -193,6 -208,7 -211,0 -211,0 -211,0 -15,1 8%
Operatørudgifter 529,0 527,4 561,5 561,5 561,5 561,5 34,1 6%
Supportudgifter 11,8 11,8 12,1 12,1 12,1 12,1 0,3 3%
Bane i alt 379,5 345,6 364,9 362,6 362,6 362,6 19,3 6%
Flextrafik
Indtægter -51,3 -52,1 -59,0 -59,6 -60,4 -61,2 -6,8 13%
Operatørudgifter 642,1 690,3 768,1 779,7 783,1 786,8 77,8 11%
Supportudgifter 84,1 86,9 91,2 91,2 90,2 90,2 4,3 5%
Flextrafik i alt 674,8 725,1 800,4 811,4 812,9 815,8 75,3 10%
Fællesudgifter
Supportudgifter 327,8 322,3 331,9 327,9 303,2 303,2 9,6 3%
Pensioner 27,4 29,3 30,7 31,9 33,3 34,5 1,3 5%
Finansielle poster 10,1 15,3 11,8 11,8 11,8 6,3 -3,5 -23%
Fællesudgifter i alt 365,2 366,9 374,4 371,7 348,3 344,0 7,4 2%

Covid statskompensation
-464,0 -171,6 0,0 0,0 0,0 0,0 171,6 -100%

Tilskudsbehov i alt 3.113,5 3.133,5 3.296,3 3.263,0 3.239,9 3.238,2 162,8 5%
Anm.: I denne tabel er supportudgifter opdelt på bus, bane, flextrafik og fællesudgifter i forhold til hvordan udgifterne finansieres af 
kommuner og regioner.

Figur 1. Finansieringsmodel for fordeling af fællesudgifter
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Supportudgifter tillægges den månedlige fakturering til kommuner og regioner for flextrafik i forhold til antal-
let af passagerer.

Tabel 20 viser den budgetterede opkrævning af supportudgifter pr. passager.

Tabel 20. Flextrafik supportopkrævning pr. passager. Kr. 
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Flexrafik gennemsnit 25 23 24 23 23 23 1 2%
Flexrute 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0 2%
Flexpatient 35 30 32 31 30 30 2 6%
Flexpatientbus 9 11 12 11 11 11 1 5%
Flexhandicap 40 34 35 34 33 32 1 2%
Flextur 41 44 44 43 42 42 0 0%
Flexkommune 35 30 32 31 30 30 2 6%
Plustur 35 30 32 31 30 30 2 6%
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04.2 Om indeksudvikling

Budgetforslag 2023 til 1. behandling er behæftet med usædvanlig stor usikkerhed på grund af den nuvæ-
rende situation med stigende priser og inflation, der er på det højeste niveau siden 1984.

I Movias kontrakter med operatørerne, som udfører driften, reguleres priserne med udviklingen i en række 
prisindeks, herunder udviklingen i priser for diesel, el, løn, forbrugerpriser og rente. Reguleringen er iværk-
sat for at sikre de bedste priser, idet risikoen dermed løftes væk fra operatøren, og operatørerne således 
ikke behøver at indregne en økonomisk ’risikopræmie’. Omvendt ligger risikoen ved prisudsving hos trafik-
selskabet - og derigennem hos kommuner og regioner. På samme vis indeksreguleres kommunernes og 
regionernes bloktilskud ud fra den kommunale pris- og lønudvikling, som KL opgør løbende, ligesom kom-
munernes skattegrundlag stiger, når lønnen stiger.

De forskellige prisindeks indgår med forskellige vægte i hhv. Movias kontraktregulering og kommunernes 
regulering fra KL´s skøn for pris og lønudvikling. Diesel og el udgør således en væsentligt større andel af 
Movias udgifter i forhold til deres andel af udgifterne generelt i kommuner og regioner. I en situation som 
foråret 2022, hvor udviklingen i priserne for særlig diesel og el er steget markant mere end de gennemsnit-
lige stigninger andre steder i samfundet, stiger Movias kontrakter således mere end KL’s reguleringsfaktor.

Nedenfor er vist en graf over den akkumulerede stigning i hhv. Movias kontraktregulering og pris og løns-
køn fra KL.

Grafen viser den indekserede udvikling, hvoraf det ses, at udviklingen i KL’s pris- og lønfaktor er stabilt sti-
gende. Udviklingen følger i høj grad udviklingen i lønninger og den generelle forbrugerprisudvikling. Om-
kostningsindekset regulerer Movias dieselkontrakter og er væsentligt mere volatilt. Udviklingen viser, at fra 
2011 til 2022 er omkostningerne samlet set steget mindre end KL’s pris og lønskøn – trods det seneste års 
store stigninger på brændstof mv., som vejer tungt i omkostningsindekset. Ses der isoleret på udviklingen 
fra 2021 til 2022 er Movias omkostningsindeks dog steget mere, hvilket særligt skyldes de stigende brænd-
stofpriser.

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Figur 1. Udvikling i Movias omkostningsindeks og PL fra KL og Danske regioner, 2011-2022

I nedenstående følsomhedsanalyse fremgår effekten på kontraktbetalingerne af ændringer i udvalgte in-
deks. Det fremgår, at en ændring i dieselpriser på 20 pct. vil medføre en ændring i Movias kontraktbetalin-
ger på ca. 115 mio. kr. En ændring i elpriser på 20 pct. vil medføre en udgiftsændring på ca. 25 mio. kr. 
Stigning i elpriserne har ikke lige så stor effekt som en ændring i dieselpriser, dels fordi der er færre elbus-
ser end dieselbusser, dels fordi elbusserne er mere energieffektive end dieselbusserne, hvorfor elpriserne 
ikke vægter så meget som diesel i indeksreguleringer. 

For den enkelte kommune og region vil den procentuelle udvikling i operatørudgifterne kunne afvige fra den 
samlede udvikling i Movia, da det på kommune- og regionsniveau vil være afhængigt af sammensætningen 
af drivmidler på de enkelte buslinjer. Drivmidler kan foruden el og konventionel diesel være gas, HVO og 
biodiesel. Den overordnede tendens for udviklingen i priser for drivmidler vil typisk pege i samme retning - 
fx således at gas-, el- og (bio-)diesel stiger i pris, hvis olieprisen stiger. Men der kan være udsving og perio-
der, hvor udviklingen i et eller flere drivmidler afviger fra den overordnede trend. Vi har således set i 1. hal-
vår 2022, at krigen i Ukraine og den verdensomspændende forsyningsproblematik har øget prisen væsent-
ligt mere end den almindelige pris- og lønudvikling på visse produkter, herunder prisen på drivmidler og i 
særdeleshed på gas og HVO. 

Ændringer i løn vægter med over 60 pct. i den vægtede indeksudvikling, når Movia regulerer operatørbeta-
lingerne, hvorfor en ændring på 1 pct. betyder en ændring i operatørbetalingerne på ca. 25 mio. kr. Lønud-
viklingen er typisk mindre volatil end fx priserne på diesel, el og rente.

Tabel 1. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks
 Ændring Effekt (Mio. kr.)
Diesel, forbrugerpris 20 pct. 115
Elpris, nettoforbrugerpris 20 pct. 25
Løn 1 pct. 25
Rente 1 procentpoint 30
Passagertal/indtægter 5 pct. 100

Anm.: Tabellen indeholder alle 3 forretningsområder (Bus, bane, flex)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
90
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100
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PL fra KL Omkostningsindekset PL Regional udvikling
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05 Godkendelse af estimat 1 2022

Indstilling

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender estimat 1 for 2022 som gældende forvent-
ning til Movias regnskab 2022.

 Bestyrelsen godkender ekstraordinære merbetalinger fra kommuner 
og regioner i efteråret 2022 til at dække stigningen i bus- og bane-
operatørudgifter på 149 mio. kr. i 2022 som følge af stigende priser.

 Endelig afklaring om finansiering af ekstraordinære Covid-19 om-
kostninger afventer forhandlinger mellem KL, Danske Regioner og 
regeringen tidligt i september måned 2022, jf. aftaler af 8. og 10. juni 
2022. 

 Bestyrelsen beslutter at omdisponere 25 mio. kr. til at reducere 
Covid-regningen i 2022, såfremt det ikke lykkes KL og Danske Re-
gioner at aftale en fuld finansiering af Covid-regningen i september.  

 Administrationen allerede nu igangsætter et arbejde med at beskrive 
sparemuligheder med afsæt i henholdsvis 5 og 10 procent reduktion 
af indtægterne i 2022 for alle 45 kommuner og de to regioner. For 
hvert af de to sparescenarier, udarbejdes en oversigt over nedlagte 
linjer og afgange, evt. bindinger i forhold til indgåede kontrakter og 
de passagermæssige konsekvenser vurderes. Arbejdet skal være 
klart til dialog med kommuner og regioner ved udgangen af uge 33 i 
2022.  

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia udarbejder årligt to økonomiestimater, som viser tendenser i Movias 
økonomi og forventningerne til årets resultat. Estimat 1 for 2022 (E1/2022) 
påvirkes primært af to forhold: Covid-19 og prisstigninger på brændstof mv. 

Covid-19 nedlukningen i starten af 2022 har haft konsekvenser for antallet af 
passagerer, men også udgiftssiden er påvirket f.eks. via øgede udgifter til 
rengøring. Derudover ses markante prisstigninger på især diesel og el samt 
stigende renter. Det giver væsentlige stigninger i de omkostningsindeks, som 
regulerer operatørbetalingerne, hvilket bevirker markant højere kørselsudgif-
ter. Movias merudgift til bus- og baneområdet forventes på baggrund af de 
højere priser at blive 149 mio. kr. 

Dokumentnummer
1369114 

Bestyrelsen

Mødedato: 
30. juni 2022
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I aftaler fra 8. og 10. juni om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 
fremgår det, at KL og Danske Regioner og regeringen er enige om udbeta-
ling af Covid-kompensation på samlet 0,2 mia. kr. til de regionale trafiksel-
skaber baseret på den estimerede Covid-meromkostning for januar og febru-
ar 2022. Det svarer til ca. 70 mio. kr. i Covid-kompensation for Movia. Rege-
ringen, KL og Danske Regioner vil tidligt i september 2022 drøfte håndterin-
gen af den resterende del af Covid-regningen, ”når der er større klarhed om 
selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner”. For 
Movia er den resterende del af Covid-regningen for 2022 estimeret til ca. 130 
mio. kr., der vil skulle betales af kommuner og regioner, såfremt det ikke lyk-
kes KL og Danske Regioner at opnå aftale om fuld statskompensation til tra-
fikselskaberne i september. Administrationen vil på den baggrund gennemgå 
og fremlægge en opdateret vurdering af Movias likviditet både i 2022 og 
2023. 

Estimatet er baseret på forudsætninger, som på grund af både Covid-19 og 
de væsentlige stigninger i indeks er markant mere usikre end ved et alminde-
ligt estimat.

I nedenstående tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke sum-
mer til totalen.

Overordnet udvikling i kommuner og regioners tilskudsbehov i 2022
I E1/2022 forventes tilskudsbehovet at være 432 mio. kr. højere end budget 
2022 uden Covid-19. Det skyldes hovedsageligt lavere passagerindtægter 
som følge af Covid-19 og højere prisindeks, særligt for diesel, el og renter.

Af det ekstra tilskudsbehov på 432 mio. kr. skyldes 197 mio. kr. Covid-19. 
Covid-19 meromkostningen er sammensat af dels færre passagerindtægter i 
bus og bane på 180 mio. kr., dels udgifter til ekstra rengøring på cirka 17 
mio. kr. i første halvår af 2022. Alle trafikselskaberne har som led i at skabe 
tryghed for kunderne og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
om forebyggelse af smittespredning bl.a. i den kollektive trafik gjort ekstra 
rent i første halvår.

I budget 2022 var den tredje nedlukning i starten af året ikke indregnet, og de 
realiserede passagertal har derfor i årets første måneder været lavere end 
budgetteret. Modsat er der en forventet højere indtægt pr. passager, fordi 
passagererne i gennemsnit rejser længere, og flere benytter rejsekort frem 
for pendlerkort. Samlet er Covid-19 regningen steget fra 172 mio. kr. i budget 
2022 til 197 mio. kr. i estimat 1, hvilket svarer til niveauet i den orientering, 
som blev givet på Movias bestyrelsesseminar den 14. marts 2022.

Ændringer som følge af Covid-19 og den øvrige udvikling ift. budget 2022 er 
vist i tabel 1 nedenfor. 
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Tabel 1. Udvikling B2022 - E1/2022 opdelt på Covid-19 relaterede og øvrige ef-
fekter. Mio. kr.

Samlet Øvrig Udvikling  Covid-regning udvikling B2022 u. Covid-E1/2022
Indtægter bus og bane 180 0 180
Udgifter bus og bane og fællesudgifter 17 149 166
Indtægter flextrafik 0 -4 -4
Udgifter flextrafik 0 90 90
Øget tilskudsbehov 197 235 432
Statskompensation, aftale af 8. juni 2022 -70 0 -70
Øget tilskudsbehov efter statskompensation 
ifølge aftale af 8. juni 127 235 362

Anm.: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, 8. juni 2022

Hvis der opnås fuld statskompensation for Covid-19 meromkostninger, for-
ventes det øgede tilskudsbehov på bus- og baneområdet i 2022 at udgøre 
149 mio. kr. Hertil kommer merudgifter på flextrafikken på netto 86 mio. kr., 
hvor kommuner og regioner betaler løbende efter forbrug. Det giver et samlet 
øget tilskudsbehov udover Covid-19 meromkostningerne på 235 mio. kr., 
som primært skyldes prisudviklingen.

Hvis der ikke i september opnås aftale med regeringen om yderligere 
statskompensation end med aftalen af 8. juni 2022, vil kommuner og regio-
ner derudover skulle dække den del af Covid-regningen, der kommer udover 
de ca. 70 mio. kr., jf. aftale af 8. juni mellem KL, Danske Regioner og rege-
ringen. Dette vil øge tilskudsbehovet med yderligere 127 mio. kr., jf. tabel 1

Som beskrevet forventes Movias udgifter til bus og bane og fællesudgifter 
som følge af prisudviklingen at blive 149 mio. kr. højere end budgetteret. Da 
kommuner og regioner for bus- og baneområdet betaler a conto efter budget 
2022, presser de højere operatørudgifter Movias likviditet, og behovet risike-
rer at overstige likviditeten ultimo 2022. Det indstilles derfor, at Movia ekstra-
ordinært opkræver en merbetaling på 149 mio. kr. hos kommuner og regio-
ner udover acontobetalingerne til at dække de øgede operatøromkostninger 
på bus og bane som følge af de stigende priser. Den ekstraordinære merbe-
taling er nødvendig for at sikre Movias likviditet og betaling af de operatører, 
som udfører kørslen for Movia.

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

Likviditet 
Under Covid-19 blev Movias kassekredit i foråret 2020 øget til det maksimale 
niveau på 330 mio. kr. som følge af den ekstraordinære situation med Covid-
19 og vigende indtægter og pres på likviditeten. I 2022 er likviditeten yderli-
gere presset på grund af de høje stigninger i omkostningsindeks. Movias for-
højede kassekredit er derfor fastholdt, pt. frem til 1. februar 2023.  

I figur 1 fremgår Movias likviditetsprognose for 2022 baseret på, at Movia 
modtager Covid-19 kompensation fra staten på 70 mio. kr., jf. aftale mellem 
KL, Danske Regioner og regeringen af 8. juni hhv. 10. juni. Figur 1 viser, at 
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Movias likviditetsbehov risikerer at overstige kassekreditten, hvis der ikke til-
føres yderligere likviditet i 2022. For at sikre Movias fremadrettede likviditet 
vil det derfor være nødvendigt med den ekstraordinære merbetaling fra kom-
muner og regioner senest i oktober 2022. 

Det bemærkes, at likviditetseffekten af Movias modtagelse af 70 mio. kr. i 
statskompensation, jf. aftalen mellem KL, Danske Regioner og regeringen, 
ikke eksplicit kan aflæses i prognosen nedenfor. Dette skyldes, at Movia i 
2021 modtog et for stort acontobeløb i Covid-19 statskompensation set i for-
hold til den endelige statskompensation, som fremgår af regnskab 2021. Til-
bagebetalingen af det beløb, der blev udbetalt for meget i statskompensation 
vedrørende 2021, sker tidsmæssigt samtidig med udbetalingen af Covid-19 
statskompensationen for 2022, og de to beløb er størrelsesmæssigt så tæt 
på hinanden, at likviditetsbevægelserne ikke særskilt kan ses i prognosen. 

Figur 1: Realiseret likviditet pr. ultimo maj samt prognose

Anm.: Grafen er baseret på en forudsætning om statskompensation på 70 mio. kr. vedrørende Covid-19 omkostninger i 2022. Movia 
har hidtil i 2022 haft en likviditetsmæssig fordel af, at der for 2021 fra staten er modtaget for meget i Covidkompensation i 2021, som 
forventes modregnet, når Movia modtager kompensation, jf. økonomiaftalerne fra juni 2022. 

Omdisponering af 25 mio. kr. reserveret til medfinansiering af rejsekort-inve-
stering
Der er i regnskab 2021 reserveret 25 mio. kr. til medfinansiering af Movias 
andel af finansieringen af den ny MaaS app i Rejsekort og Rejseplanselska-
bet. Det er imidlertid lykkedes KL og Danske Regioner at forhandle en DUT 
løsning på plads med regeringen i forbindelse med økonomiaftalerne som 
betyder, at investeringen kan lånefinansieres fuldt ud uden deponering. 

Omdisponering vil betyde, at Movia fuldt ud skal lånefinansiere investeringen 
i MaaS app’en. 

Såfremt begge tiltag besluttes, vil Corona-regningen for 2022 kunne reduce-
res fra forventet 127 mio. kr. til ca. 97 mio. kr.
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Økonomiske konsekvenser:
Som beskrevet i sagsfremstillingen.

Åbent/lukket punkt:
Åbent punkt.

Kommunikation:
E1/2022 offentliggøres på Movias hjemmeside, og efter bestyrelsesmødet 
orienteres kommuner og regioner herom. Kommune-/regionsspecifikke op-
gørelser af estimatet vil ligeledes fremgå af Movias hjemmeside. 

Bilag:

05.1 Økonomioversigt E1 2022.

05.2 Justering af kontrolafgifter.
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05.1 Økonomioversigt E1 2022 

I bilaget redegøres mere detaljeret for den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2022, her-
under usikkerheder og datagrundlaget.

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

Tabel 1. Økonomioversigt. Mio. kr.
 B2022 B2022 Forskel B2022 Heraf heraf

 
uden 

Covid
Covid-

Regning E1/2022
u. covid 
E1/2022

Covid-
regning

Øvrig 
udvikling

Bus       
Indtægter -1.636 148 -1.470 166 166 0
Operatørudgifter 3.138 15 3.287 149 15 133
Andre driftsudgifter 200 2 202 2 2 0
Bus i alt 1.702 166 2.018 316 183 133
Bane  
Indtægter -200 6 -186 14 14 0
Operatørudgifter 527 0 547 19 0 19
Andre driftsudgifter 12 0 12 0 0 0
Anlæg 0 0 0 0 0 0
Lokalbaner i alt 340 6 373 33 14 19
Flextrafik  
Indtægter -52 0 -56 -4 0 -4
Operatørudgifter 690 0 780 90 0 90
Andre driftsudgifter 87 0 87 0 0 0
Flextrafik i alt 725 0 811 86 0 86
Fællesudgifter  
Andre driftsudgifter 322 0 322 0 0 0
Pensioner 29 0 29 0 0 0
Finansielle poster 15 0 12 -3 0 -3
Fællesudgifter i alt 367 0 363 -4 0 -4
Samlet 
tilskudsbehov 3.134 172 3.566 432 197 235

Tilskudsbehov bus
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Det fremgår af tabel 1, at tilskudsbehovet til bus er 316 mio. kr. højere end forudsat i budget 2022 uden 
Covid-19 svarende til cirka 19 pct. 

Operatørudgifterne er som anført 149 mio. kr. højere end i budget 2022, hvoraf langt størstedelen - 135 
mio. kr. svarende til 4,3 pct. - skyldes højere prisindeks end budgetteret. Særligt er prisindeks for diesel, el 
og rente samt løn højere end forventet. Hertil forventes Covid-19 relaterede udgifter på 15 mio. kr. til ekstra 
rengøring af busserne i første halvår af 2022.

Indtægterne er 166 mio. kr. lavere end budgetteret, idet der på grund af Covid-19 og den deraf lavere akti-
vitet i samfundet særligt i starten af året forventes 16 pct. færre passagerer i forhold til budget uden Covid-
19. Prognosen for antallet af passagerer er vist i tabel 2 nedenfor og er baseret på officielle passagertællin-
ger til og med marts samt rejsekortregistreringer til og med maj. Udviklingen i resten af året er baseret på 
en antagelse om en gradvis tilbagevenden af passagerer frem mod december 2022, således at antallet af 
passagerer i december når et niveau på 93 pct. set i forhold til en situation uden Covid-19. Prognosen for-
udsætter, at der ikke sker endnu en nedlukning af samfundet og er forbundet med væsentlig usikkerhed 
omkring passagernes fremadrettede adfærd.

Tabel 1. Passagerindeks, estimat 1, 2022
Prognose Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Bus 71 78 80 81 83 84 86 87 89 90 92 93
Bane 75 84 90 90 90 91 91 92 92 92 93 93
Vægtet 
gennemsnit 72 78 80 82 83 85 86 87 89 90 92 93

Anm.: 1. kvartal er realiserede passagertællinger. 2.- 4. kvartal er estimerede passagertal.

Tilskudsbehov bane
I E1/2022 forventes tilskudsbehovet til banerne at stige med 33 mio. kr., svarende til 10 pct. i forhold til 
budget 2022 uden Covid-19. På den ene side forventes indtægterne at falde med 14 mio. kr. som følge af 
Covid-19 pandemiens påvirkning på antallet af passagerer. På den anden side forventes udgifterne at stige 
ca. 19 mio. kr. som følge af prisudviklingen i 2022, som giver stigninger i de indeks, der regulerer kontrakt-
betalingen til lokaltog. Det er stigning i forbrugerprisindekset, særligt stigende dieselpriser, der driver den 
samlede udgiftsstigning. 

E1/2022 omfatter ikke udgifter til store anlægsprojekter. Favrholm station i Region Hovedstaden og Østba-
nen i Region Sjælland afregnes løbende med de to regioner.

Tilskudsbehov fællesudgifter 
Finansielle udgifter forventes reduceret 3 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes primært en øget indsat i 
billetkontrollen, der resulterer i øgede kontrolafgifter og som følge heraf øgede gebyrindtægter på for sent 
betalte kontrolafgifter.

Tilskudsbehov flextrafik
Tilskudsbehovet til flextrafik forventes at blive 86 mio. kr. svarende til 12 pct. højere end budget 2022. Det 
skyldes primært en forventet højere stigning i omkostningsindeks end budgetteret, men også udfordringer 
med forsyningssikkerheden har betydning for den høje omkostningsstigning.

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

mailto:movia@moviatrafik.dk


Side 3 / 4

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

Operatørudgifterne i flextrafikken forventes i gennemsnit 13 pct. højere end budget 2022. I Flexrute forven-
tes en stigning i omkostning pr. passager på 7 pct. Udviklingen i omkostningsindeks forventes højere, men 
stigningen modsvares delvist af en forventet reduktion i omkostningerne, når det nye udbud FR18 sættes i 
drift i oktober 2022. 

For de øvrige ordninger – den garanterede og variable flexkørsel – forventes en stigning på 20 pct. i om-
kostning pr. passager. I marts og april 2022 er realiseret relativt høje omkostninger, da flere operatører ikke 
har levet op til de nye kontrakter for garantivogne, der blev sat i drift 1. marts 2022. Der har været alvorlige 
problemer med at få både biler, reservedele og chauffører. Den høje prisudvikling siden operatørerne afgav 
tilbud i sommeren 2021, har samtidig gjort det urentabelt for operatørerne at levere på de indgåede kon-
trakter, og flere har været misligholdt. Det har været en helt usædvanlig situation med et påtrængende be-
hov for stabilisering af driften, hvor der bl.a. har været behov for at lukke for kørsler i flextur i to uger i forå-
ret. 

Movias administration har søgt at sikre leverancer som kontraktligt aftalt, men for flere operatører er dette 
ikke lykkes, og disse har derfor betalt bod. Flere operatører står overfor krav om erstatning, der udløses, 
hvis de ikke fremadrettet leverer den aftalte kørsel. Den ikke-leverede kørsel er i perioden erstattet med 
kørsel indkøbt på både den bestående, variable kontrakt og på midlertidige og dyre garantikontrakter, hvil-
ket har forøget omkostningerne. Udfordringerne med at få leveret den nødvendige kapacitet har samtidig 
bevirket væsentlige udfordringer for koordineringen af kørslen, som derfor - trods stor indsats - ikke har 
været optimal. Forventningen er at opnå den normale koordinering og dermed de lavest mulige operatørud-
gifter i løbet af 2022. Da det har været nødvendigt at genudbyde dele af kørslen, vil priserne dog fortsat 
være påvirket af den høje udvikling i omkostningsindeks.

Movias kontrakter med operatører om den variable og garanterede flextrafikkørsel har ikke tidligere været 
indeksreguleret i de ordinære kontraktperioder. Det har været begrundet i de korte kontraktperioder på 1-2 
år og har fungeret godt i en tid med meget lav inflation. Stigningen i brændstofpriser har for at sikre forsy-
ningssikkerhed gjort det nødvendigt at indføre en særlig diesel-indeksregulering af disse kontrakter. Det 
har givet en ekstraudgift på disse kontrakter på 3 pct. i marts og i april. Indeksreguleringen begrundet i die-
selpriserne fortsætter så længe, der er en ekstraordinær situation med krig i Ukraine.

Den forventede udvikling i tilskudsbehov fremgår af tabel 3. 

Tabel 3. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2022, mio. kr.
 Tilskudsbehov B2022 - E1/2022  Passager  Pris
 B2022 E1/2022 ∆ % effekt effekt
Flexrute 265 295 30 11% 13 17
Flexpatient 189 200 11 6% -33 44
Flexhandicap 142 178 36 25% 12 24
Flextur 55 65 9 17% -2 11
Flexkommune 71 73 1 2% -11 12
Plustur 3 2 -1 -39% -1 0
Flextrafik i alt 725 811 86 12% -7 94
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Usikkerheder i E1/2022
På grund af den ekstraordinære Covid-19 situation samt kraftige stigninger i de prisindekser, der regulerer 
operatørbetalingerne, er estimatet præget af markant højere grad af usikkerhed end sædvanligt. 

Opgørelser fra billetkontrollen viser at andelen af passagerer uden gyldig rejsehjemmel fortsat er væsentlig 
højere end niveauet før Covid-19. Der er fokus på at dette forhold, der øger usikkerheden på indtægterne.

Tekstboks 1: Data og antagelser til E1/2022

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

Udgifter bus og bane: De prisindeks, der regulerer betalingerne til operatørerne, er i E1/2022 baseret på 
den realiserede udvikling i årets første måneder fremskrevet med seneste offentliggjorte prognoser fra Na-
tionalbanken, KL og den realiserede udvikling. Med de kraftige stigninger i slutningen af 2021 og særligt i 
foråret 2022 er prognoserne forbundet med øget usikkerhed. Det forventede antal køreplantimer pr. linje er 
i budgetforslaget baseret på køreplaner for 2022 og tillagt effekten af kommuner og regioners trafikbestillin-
ger.

Flextrafik: Den forventede udvikling i passagertal og omkostninger er baseret på realiserede passagertal 
og omkostninger til og med april 2022 tillagt et estimat for resten af året.   
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05.2 Justering af kontrolafgifter 

Såfremt bestyrelsen, på baggrund af direktionens mundtlige orientering fra DOTs bestyrelsesmøde og som 
opfølgning på punkt 07 på bestyrelsesmødet 4. maj 2022 om godkendelse af mandat til justering af kontrol-
afgifter, beslutter at hæve kontrolafgifterne for voksne fra 750 kr. til 1.000 kr. og børn og hunde fra 375 kr. 
til 500 kr. vil dette give mulighed for  at reducere Covid-regningen i 2022, såfremt det ikke lykkes KL og 
Danske Regioner at aftale en fuld finansiering af Covid-regningen i september.   

Afgiftsforhøjelsen forventes at indebære forøgede indtægter fra kontrolafgifter på 14 – 18 mio. kr. årligt, og 
såfremt snydeprocenten falder til niveauet før COVID-19, vil dette svare til en indtægt på yderligere 20 mio. 
kr. For 2022 isoleret kan beregnes en effekt på ca. 1/3 i indtægter fra øgede kontrolafgifter, svarende til ca. 
5 mio. kr. 

Administrationen vil, såfremt bestyrelsen fastholder beslutning om hævelse af kontrolafgifterne, efter orien-
tering om DOTparternes holdning, sikre at dette bliver indarbejdet i budgettet forud for 2. behandlingen i 
december og Estimat 2 2022. 

Det bemærkes, at DOTs bestyrelse har møde om sagen 27. juni og der afrapporteres mundtligt på besty-
relsesmødet om DSB’s og Metros holdning til sagen. 
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06 Godkendelse af bevilling fra omstillingspuljen til udvikling og test af 
prototype på en billigere digital trafikinformationsløsning til stoppeste-
der

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen frigiver 1,0 mio. kr. fra omstillingspuljen til udvikling og
test af prototype på en billigere digital trafikinformationsløsning til
stoppesteder.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen godkendte på mødet 6. november 2019 en udviklingsplan for di-
gitalisering af Movias stoppesteder. Som et element heri godkendte bestyrel-
sen, at Movia anvender 1 mio. kr. af omstillingspuljen til udvikling og forsøg 
med billigere digitale løsninger på stoppesteder (count down moduler) i peri-
oden 2020-2023. Udviklingsplanen skal bl.a. bidrage til at nedbringe kommu-
ner og regioners omkostninger til reinvestering i digitale trafikinformations-
skærme til stoppesteder. 

Der er fokus på at udvikle billigere, simplere og mindre count down-skærme 
end de nuværende, som er en god, men også dyr løsning, der pr styk har en 
pris på ca. 26.000 kr. inklusiv moms. Der søges en eller flere løsninger, som 
kan gøre det muligt for Movia at tilbyde en billigere rammeaftale for count 
down-skærme med forskellige serviceniveauer og prisniveauer, som kommu-
ner og regioner kan beslutte at der skal indkøbes efter.

Projektets forløb indtil nu
Efter indledende analyser og markedssondering i 2020 indledte Movia i 2021 
et samarbejde med DTU med det formål at sandsynliggøre, at det er muligt 
at udvikle og etablere en billigere teknologisk løsning for count down skær-
me. I efteråret 2021 blev det vurderet at det nok var muligt, men markedet 
kan p.t ikke levere denne type stoppestedsudstyr. Administrationen har der-
for indgået et samarbejde med eksterne konsulenter i elektronikudvikling, 
hvor første skridt har været at bygge et eksemplar af en mulig brugbar count 
down løsning indenfor målsætningen om en pris på 4-6.000 kr. inklusiv 
moms.

Samarbejdet indikerer, at det er muligt at lave en løsning med et prisestimat 
på 5.000 kr. inklusiv moms. Samtidig forventes de årlige driftsomkostninger 
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at kunne halveres. Dette kan være attraktivt for mange kommuner ved min-
dre stoppesteder.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet vise et eksemplar på den digitale 
trafikinformation, som en prisbillig count down løsning skal kunne levere, når 
den er færdigudviklet.

Bestyrelsens oprindelige bevilling fra november 2019 på 1 mio. kr. er hermed 
brugt, og målet er nået.

Forslag om en ny fase – test af prototype
Da markedet imidlertid ikke er modent, foreslås end ny fase i projektet, der 
skal sigte på at udvikle og teste en egentlig prototype (25 stk.) med tilhøren-
de systemløsninger. Prototypen foreslås testet i det danske vind og vejr for 
at sikre driftssikkerhed mv. Det forventes, at en prototype vil kunne være klar 
til teststart ultimo 2022. 

Vurderingen er, at bygning og test af en prototype vil kunne gennemføres in-
den for en ramme på 1 mio. kr. og administrationen indstiller derfor, at der af 
omstillingspuljen udmøntes 1 mio. kr. til dette formål.

En billigere digital trafikinformationsløsning vil komme kommuner og regioner 
til gavn, da det er kommunerne og regionerne, der betaler for udstyret ved 
stoppestederne.
 
På bestyrelsesmødet i september forelægges en samlet oversigt over ud-
møntning og restbeløb i omstillingspuljen. Den foreslåede udmøntning af 1 
mio. kr. vil indgå heri, såfremt den bevilges. 

Vedrørende omstillingspuljen
Omstillingspuljen kan bruges til at finansiere projekter der kan effektivisere 
Movias drift eller forberede Movia til nye forretningsområder Det er bestyrel-
sen, der beslutter, hvilke indsatser der kan finansieres af omstillingspuljen. 
Formandskabet kan træffe beslutning om periodisering over årene ved over-
førsel af disponerede, men ikke anvendte midler.

Økonomi:

Indstillingen har ikke konsekvenser for Movias økonomi.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.
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07 Godkendelse af igangsættelse af analyse og test af tidsregistrering 
forbindelse med kontrol med overenskomster og arbejdstid i Flextrafik

Indstilling:

Det indstilles, at

 Administrationen igangsætter en analyse og test af mulighederne for 
at indføre tidsregistrering som et nyt dokumentationskrav ved 
stikprøvekontroller af chaufførernes arbejdsvilkår.

 Bestyrelsen beslutter disponering af den øgede bevilling på 1 mio. 
kr. årligt fra 2023 på baggrund af analysen ved et bestyrelsesmøde 
ultimo 2022. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på mødet 25. februar 2022, at administrationen un-
dersøger mulighederne for at styrke indsatsen på baggrund af kontrolpane-
lets arbejde, herunder vurderer mulighederne for at kontrollere chaufførernes 
arbejdstid. 

Movias administration har forstået at indførelse af generelle køre-hviletids-
regler i lovgivningen af flere af kontrolpanelets deltagere ikke vurderes at 
være hensigtsmæssigt. DPT har givet udtryk for det samme. Bestyrelsen har 
endvidere lagt vægt på, at det bør undgås, at der stilles krav der er admini-
strativt belastende for operatørvirksomhederne.

Forslag om igangsættelse af analyse af mulighederne for at indføre tidsregi-
strering som nyt dokumentationskrav
Administration foreslår på baggrund af anbefalinger fra kontrolpanelets med-
lemmer og på baggrund af Fynbus’ erfaringer siden foråret 2021 med kontrol 
af data fra tidsregistrering, at Movia igangsætter en analyse af, i hvilken form 
der kan indføres krav i Movias kontrakter om tidsregistrering af chaufførernes 
arbejdstid for alle vognmænd, der kører for Movia flextrafik.

Der er tale om et komplekst område, som er reguleret flere steder i lovgivnin-
gen. Følgende vil blive analyseret, som baggrund for at opstille et forslag til 
en model:

Juridiske forhold:
 Kortlægning af overenskomstvilkår, arbejdstidsregler og anden lov-

givning, som Movia forventer overholdt, og som kan kontrolleres 

Dokumentnummer
1362380 

Bestyrelsen

Mødedato: 
30. juni 2022
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med brug af tidsregistrering
 Regler vedr. persondata ved indhentning og håndtering af chauffø-

rers tidsregistreringer
 Kortlægning af myndigheders rolle og ansvar på området, herunder 

udformning af hjemmel til at stille krav om tidsregistrering for trafik-
selskaberne.

Data:
 Hvilke data har Movia allerede i dag?
 Hvilke data er der behov for at indsamle med henblik på en kontrol af 

chaufførers arbejdstid?

Tekniske forhold:
 Hvilke tekniske muligheder findes der for at understøtte en effektiv 

tidsregistrering?
 Findes der allerede brugbare apps på markedet, der kan anvendes 

til tidsregistrering af arbejdstid for chauffører i flextrafikken, hvor ar-
bejdet både består af at føre køretøjet og bistå kunderne, f.eks. med 
fastspænding, hente og bringe til og fra f.eks. sygehusafdelinger?

 Og hvis ikke, hvor hurtigt kan en app udvikles, og hvad vil omkost-
ningerne til udvikling og drift være?

Administrative forhold:
 Fokus på at udvikle og teste en model for tidsregistrering, der tager 

hensyn til den administrative byrde for hhv. operatører og Movias ad-
ministration og behandlingen i Movias kontrolpanel.

Økonomi:
 En samlet økonomisk vurdering af at igangsætte tidsregistrering, 

herunder budget for de forsøg der skal igangsættes i 2023.

Analysen vil tage afsæt i den viden Movia allerede har på området, og vil 
yderligere trække på de erfaringer, som findes hos Fynbus, der har indført en 
model for tidsregistrering i flextrafikken i selskabets kontrakter gældende fra 
foråret 2021. 

Administrationen vil på baggrund af analysen forelægge bestyrelsen et ende-
ligt beslutningsoplæg i slutningen af 2022. Indstillingen vil indeholde et 
grundlag for at iværksætte et forsøg med tidsregistrering hos udvalgte vogn-
mænd i 2023. Formålet med forsøgene, er at erfaringerne hermed skal dan-
ne grundlag for hvordan Movia kan stille krav om tidsregistrering hos alle 
vognmænd, der kører for Movia flextrafik, i kommende udbud. 

Videre proces
Såfremt bestyrelsen tiltræder indstillingen, vil Movias kontrolpanel blive invol-
veret i de videre drøftelser, ligesom operatørernes brancheorganisation 
Dansk Person Transport vil blive inviteret til at indgå i arbejdet. Dette foreslås 
med henblik på at sikre, at både den styrkede indsats omkring stikprøvekon-
troller af løn- og arbejdsvilkår samt mulige modeller for kontrol med overhol-
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delse af arbejdstidsregler i flextrafikken, har opbakning fra både arbejdsmar-
kedets parter og operatørbranchen.

Endelig vil Movias administration afsøge om andre trafikselskaber vil være 
interesseret i at deltage i et fælles arbejde. Færdselsstyrelsen og Transport-
ministeriet vil blive hørt om de er interesseret i at deltage. 

Økonomi:

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i Movias budget 2023 og frem, til at styrke indsat-
sen i forhold til arbejdet med at kontrollere chaufførernes arbejdsvilkår og 
overholdelse af arbejdstidsregler.

Opgaven med at gennemføre en indledende analyse af tidsregistrering i fle-
xtrafikken, vil som udgangspunkt ske uden tilførsel af ekstra ressourcer til 
området, men det kan blive nødvendigt med ekstern konsulentbistand til ud-
valgte opgaver, herunder forventeligt juridiske og arbejdsretlige spørgsmål. 

Indsatsen med konkrete forsøg med tidsregistrering og en permanent model 
for denne aktivitet, forventes at give et øget administrativt arbejde fra 2023 
og frem, og vil skulle finansieres af den op til 1 mio. kr. ekstra, der er afsat 
årligt. Beslutning om udmøntning af merbevillingen fra 2023 foreslås at ske i 
bestyrelsen ultimo 2022

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Kommuner og regioner orienteres om, at Movia igangsætter analyser vedr. 
tidsregistrering af chauffører der kører flextrafik. 

Bilag:
07.1 Sammenligning af kontrolpanelarbejdet mellem Movia og Fynbus
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07.1 Sammenligning af Movias og FynBus’ kontrolpanelmodel for gennemgang af stikprøvekontroller af overenskomstvilkår i Flextrafik

Emne Movia FynBus Bemærkninger
Kontrolpanel

Løn- og ansættelsesvilkår

Sidste udvej

Rapporter

 Fra januar 2017

 På niveau eller over landsdækkende overenskom-
ster

 At ophæve kontrakten

 Siden 2017 – statusrapporter til Movias bestyrelse 
samt pressemeddelelser hvert år

 Fra juni 2018 – FynBus har haft arbejdsklausuler 
indarbejdet i alle kontrakter siden 2015, og har fulgt 
op på disse

 På niveau med landsdækkende overenskomst

 At ophæve kontrakten

 Statusrapporter fra 2019 og 2021

Både Movia og FynBus laver stikprøvekontroller for at hjælpe vognmæn-
dene med at rette op på fejl og mangler i chaufførernes ansættelsesvilkår, 
så chaufførerne sikres ordnede forhold samt for at sikre, at der er lige 
vilkår for vognmændene.

Den nye taxilov trådte i kraft 1.
Januar 2018. 
§10 blev ikke krav til vognmænd 
med gamle tilladelser.

Movia indførte taxilovens §10 i flextrafik-
kontrakterne i oktober 2018, således at den gjaldt 
alle vognmænd, uanset om de har nye eller gamle 
tilladelser.

FynBus generelle arbejdsklausul har dækket alle vogn-
mænd uanset tilladelse

Folketinget vedtog i efteråret 2021 en ændring af taxiloven, der fra 1. juli 
2022 implementerer reglen om, at §10 gælder alle vognmænd.

Stikprøvekontroller, 
sagsbehandling og kontrolpanel

Alle vognmænd med ansatte kan blive udtaget til 
stikprøvekontrol, og der er ingen prioriteret 
rækkefølge i Movia
 En passende fordeling imellem små, mellemstore og 

store vognmænd
 Vognmænd der kører variabel kørsel
 Vognmænd der kører garantikørsel
 Vognmænd der kører rutekørsel
 Både vognmænd, der er medlem af en arbejdsgiver-

forening og vognmænd der ikke er
 Både vognmænd der har indgået en overenskomst 

og vognmænd der ikke har
 Kontrol ved mistanke eller henvendelser om uregel-

mæssigheder

Alle vognmænd med ansatte kontrolleres efter en priori-
teret rækkefølge: 
 Ved konkrete henvendelser og mistanke om uregel-

mæssigheder
 Vognmænd, der kører garantikørsel
 Vognmænd, som ikke er medlem af en arbejdsgiver-

forening eller har indgået overenskomst 
 Vognmænd, der har afgivet de laveste bud 

I Movia følges en sagsbehandling helt til dørs, en sag kan ikke lukkes, før 
vognmanden har rettet op på fejl og mangler. Vognmanden kan blive ind-
kaldt til stikprøvekontrol igen, alt efter resultatet af stikprøven eller på 
grund af mistanke om uregelmæssigheder, mange klager eller henvendel-
se fra chauffører om uregelmæssigheder.

Fynbus kontrollerer om der er rettet op efter 4 måneder. Såfremt dette 
ikke er tilfældet, kan der udstedes bod.
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Movias kontrolpanel består af:
3F, ATAX, Det Faglige Hus, Kristelig Arbejdsgiverfore-

ning, Krifa, DI

Ved fund af fejl og mangler i stikprøve:
Movia sagsbehandler i samarbejde med 
kontrolpanelet, indtil sagen kan lukkes enten ved:
 At vognmanden har rettet op (dette gælder langt 

hovedparten af stikprøverne)
 At vognmanden ikke længere har chauffører ansat
 At kontrakten ophæves på grund af misligholdelse 

(dvs, i meget grove tilfælde)

FynBus’ kontrolpanel består af:
3F, ATAX, Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverfor-
ening

Ved uregelmæssigheder:
Pålæg om at rette op og opfølgning efter 4 måneder

Hvem udtages til kontrol, hvor 
mange kontroller udføres og 
hvem udfører kontrollerne.

  Alle vognmænd med ansatte kan udtages til 
       stikprøvekontrol
 20 vognmænd med kontrakt udtages pr. år
 Vognmændenes eventuelle underleverandører kon-

trolleres også
 Dermed kontrolleres ca. 25-60 vognmænd pr. år (af-

hængigt af hvor mange underleverandører de 20 
vognmænd har)

 Movia har siden 2017 kontrolleret over 190 vogn-
mænd og deres underleverandører.

 
Hvem udfører kontrollen:
 Movias medarbejder indsamler dokumenter og ano-

nymiserer disse
 Kontrolpanelet vurderer dokumenterne
 Movia har ansvaret for at tage stilling til resultatet af 

kontrollen som meddeles til vognmændene

 Alle leverandører inkl. underleverandører udtages til 
kontrol 

 Ca. 50 leverandører og 200 underleverandører
 Det er dog kun vognmænd, der har ansatte, som 

kontrolleres
 Ca. 5-10 ansatte udtages til kontrol ved hver leve-

randør

Hvem udfører kontrollen:
 FynBus’ medarbejdere kontrollerer 
 Kontrolpanelet kontrollerer efterfølgende – doku-

menter anonymiseret

Movia udtager kontraktholderen (vognmanden) til kontrol. 

Movia har ca. 250 forskellige vognmænd og 674 underleverandører til 
disse; heraf er de 450 underleverandører til taxicentraler (opgjort i februar 
2022).

Movia oplever, at det til tider kan være administrativt tungt at indsamle og 
anonymisere dokumenterne, især hvis der er tale om mellemstore og sto-
re vognmænd med mange chauffører. Ved de vognmænd der har 20-30 
chauffører eller mere udtages en tilfældig stikprøve af stikprøven – i alt ca. 
15-20 chauffører.

Hvad indeholder en 
stikprøvekontrol?

Dokumenter:
 Ansættelseskontrakter for samtlige af vognmandens 

chauffører
 3 mdrs. lønsedler
 Ved provisionsaflønning skal angives af hvilket be-

løb der er optjent provision samt provisionssatsen 
 Lokalaftaler
 Pensionsforhold
 Overenskomst, hvis ikke en af de gængse følges

Indhold af kontrol:
Movia har følgende prioriterede målepunkter:
 Løn inkl. tillæg
 Pension
 Ferie og feriefridage
 Opsigelsesvarsel
 Sygdom
 En overordnet vurdering af om vognmanden lever 

op til overenskomsten

Dokumenter:
 Ansættelseskontrakter
 4 mdrs. lønsedler
 Timesedler
 Elektronisk tidsregistrering
 Lokalaftaler
 Pensionsoversigt
 E-indkomstkvitteringer
 Opholds- og arbejdstilladelse

Indhold af kontrol: 
 Løn inkl. tillæg
 Feriepenge
 Pensionsindbetalinger

Arbejdstid: 48 timers reglen, 11 timers reglen og fri-
døgn

 Øvrig overholdelse af overenskomst

Movia har igennem årene udviklet kontrollerne. Movia og kontrolpanelet 
har sammen fundet de prioriterede målepunkter, som stikprøvekontroller-
ne består af i dag. Movia har også udviklet en tjekliste, som kontrolpanelet 
anvender til at vurdere stikprøverne. Movia vil gerne på sigt have denne 
analoge tjekliste omdannet til en digital tjekliste, som vil gøre det lettere at 
indsamle og sammenligne kontrolpanelets vurderinger.

Movia kontrollerer pt. ikke timesedler, men det er et punkt der arbejdes 
videre med – se nedenfor
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Erfaringen fra mange års stikprø-
vekontrol

 Rigtig mange vognmænd er meldt ind i arbejdsgiver-
foreninger siden 2017

 Rigtig mange vognmænd følger de gængse 
overenskomster

 Rigtig mange chauffører har løn- og ansættelsesvil-
kår på niveau med de gængse overenskomster

 Der er stadig fejl og mangler, fx: manglende tillæg, 
fejl i ansættelseskontrakter, manglende optrapning 
af pensionsindbetalinger mv.

 Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at 
se, hvor længe en chauffør er på arbejde

 Flere har tegnet overenskomst ved udløb af en kon-
trakt end når kontrakterne starter

 Overordnet set, får de fleste løn- og ansættelsesvil-
kår på niveau med en landsdækkende 
overenskomst

 Tillæg kan mangle, ikke fuldstændige ansættelses-
beviser, løn m.m. seneste overenskomstmæssig re-
gulering er ikke sket m.m.

Men – FynBus kan ikke ud fra timesedler, lønsedler 
m.m. se om en chauffør sidder bag rattet

Både Movia og FynBus oplever, at flere vognmænd har meldt sig ind i ar-
bejdsgiverforeninger, og dermed følger gængse overenskomster. Rigtig 
mange af de vognmænd, der udtages til stikprøve, har kun mindre fejl og 
mangler i de indsendte dokumenter. I Movia lukkes langt de fleste sager 
efter en sagsbehandling, hvor vognmanden får rettet op på tingene.

Tidsregistrering Movias oplæg ift. en styrket kontrol
 Movias bestyrelse efterspurgte på sit møde 25. fe-

bruar, at administrationen i dialog med Movias kon-
trolpanel undersøger mulighederne for en styrkelse 
af kontrolindsatsen.

 Movias kontrolpanel har efterspurgt, at der ikke 
iværksættes en øget kontrol, men sker en styrkelse 
af kontrollen i form af timesedler, der kan anvendes 
til at vurdere om 48 timers reglen og 11 timers reg-
len bliver overholdt.

Movias bestyrelse har i maj 2022 afsat 1 mio. ekstra 
årligt fra 2023 til styrkelse af kontrol med 
overenskomstvilkår i flextrafikken. 

Mulighed for styrkelse af kontrollen
 Movias administration igangsætter en analyse af 

hvilke juridiske, økonomiske og administrative betin-
gelser og muligheder, der er for at indsætte tidsregi-
strering som et krav i kontrakterne med alle vogn-
mænd, der kører flextrafik for Movias – herunder i 
hvilken form tidsregistreringen skal indsamles.

 Efter bestyrelsens godkendelse kan Movia gennem-
føre et forsøg med tidsregistrering hos udvalgte 
vognmænd, som skal danne grundlag for at kunne 
kræve tidsregistrering af alle vognmænd, der kører 
for Movias flextrafik i kommende udbud.

Fra 1. marts 2021 blev det et krav, at vognmændene 
anvender et elektronisk tidsregistreringssystem, der 
registrerer den enkelte chaufførs reelle arbejdstid i bilen 
på en sådan måde, at vognmanden kan levere en rap-
port, der kan anvendes til at validere time- og lønsedler 
for en given periode.
 Vognmænd med ansatte skal have et system, som 

hver enkelt chauffør skal logge på ved vagtstart og 
logge ud af, når vagten slutter.

 Nemmere at tjekke, at der er overensstemmelse 
mellem de registrerede vagttimer, timeseddel og 
lønseddel, samt at sikre, at chaufførerne overholder 
48 timers-reglen og andre hviletidsbestemmelser.

FynBus har siden 2021 haft det som et krav i udbudsbetingelserne, at 
vognmændene skal anvende et elektronisk tidsregistreringssystem. Movia 
er ved at undersøge, om dette også skal være et krav i Movias kontrakter 
og i så fald, hvordan et sådan krav skal udformes. 

FynBus’ erfaringer med krav til tidsregistreringssystem:
 Mange vognmænd har intet tidsregistreringssystem
 Tidsregistreringssystem bruges som erstatning for timesedler
 Tidsregistrering med manglende oplysninger
 Tidsregistrering med forudindstillede tider
 Tidsregistreringssystemer, som ikke kan fungere med arbejdsformen, 

fx pauser, start og slut tidspunkter, hjemstedet etc.
 Der er også vognmænd med et velfungerende tidsregistreringssystem 
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08 Godkendelse af mandat til at Movia kan forhandle ny forhandlet kon-
trakt på lokalbaneområdet

Indstilling:

Det indstilles, at 

 Bestyrelsen godkender, at administrationen igangsætter en proces 
omkring indgåelse af nye forhandlede kontrakter mellem Movia og 
Lokaltog A/S om jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning på 
lokalbanestrækningerne.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Baggrund
Movia har i dag enslydende forhandlede kontrakter med Lokaltog A/S om jer-
nbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning på lokalbanerne i henholdsvis 
Region Hovedstaden og Region Sjælland. Da de nuværende kontrakter ud-
løber ved udgangen af 2025, skal der indgås nye kontrakter gældende fra 1. 
januar 2026. 

Movia er hovedaktionær i Lokaltog A/S og ejer ca. 75 pct. af aktierne. Lokalt-
og har i dag det fulde ansvar som både operatør- og infrastrukturforvalter. 
Disse to roller er på det statslige banenet opdelt i operatører, hvor DSB er 
den største, og med Banedanmark som infrastrukturforvalter. Lokaltog ejer 
det rullende materiel, mens ejerskabet af infrastruktur, bygninger og arealer 
er placeret i Lokaltogs 100 pct-ejede datterselskaber. 

Movias nuværende kontrakter med Lokaltog A/S er forhandlede kontrakter 
med hjemmel i PSO-forordningen1. Det betyder, at rammer og vilkår for Lo-
kaltogs drift fastlægges ved forhandling mellem parterne. Alle kontrakter for 
lokalbaner i Danmark er i dag indgået som forhandlede kontrakter. Trans-
portministeriet er aktuelt i gang med at aftale en ny forhandlet kontrakt med 
DSB om kørsel med fjern-, regional- og S-tog på det statslige banenet for 
gældende fra december 2022.

Juridisk vurdering

1 Forordningen fastsætter rammebestemmelser for tildeling af kontrakter om offentlig trafikbetje-
ning og for ydelse af kompensation for omkostninger i forbindelse med offentlige serviceforplig-
telser. PSO-forordningen opretholder den dagældende regulering og fastsætter tillige fælles reg-
ler for tildeling af kontrakter om personbefordring med jernbane.

Dokumentnummer
1371587 

Bestyrelsen

Mødedato: 
30.06.2022
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Movias eksterne advokat, DLA Piper, har redegjort for, der er hjemmel til at 
fortsætte den nuværende praksis, hvor rammerne for Lokaltogs offentlige tra-
fikservice fastlægges gennem forhandlede kontrakter, fordi Lokaltog A/S på 
grund af Movias ejerskab anses for at være intern operatør. Reglerne inde-
bærer, dog at den Lokaltog som intern operatør kun må udføre offentlig per-
sonbefordring inden for det geografiske område, der gælder for Movia, og at 
Lokaltog A/S ikke deltager i udbudsprocesser vedrørende offentlig personbe-
fordring uden for Movias område.

Økonomisk vurdering
Movia har foretaget en vurdering af, hvorvidt en forhandlet kontrakt fortsat er 
en økonomisk hensigtsmæssig ramme for Movias styring af Lokaltog A/S’ le-
verancer. Vurderingen er foretaget med bidrag fra Rambøll.

Vurderingen af Lokaltogs økonomi er gennemført med udgangspunkt i den 
tidligere proces og den daværende bestyrelses beslutning i 2016, hvor de 
nuværende kontrakter med Lokaltog blev indgået. 

Beslutningen om den nugældende forhandlede kontrakt med Lokaltog blev 
truffet på et grundlag etableret i 2013, hvor der blev gennemført en dybdegå-
ende benchmark analyse samt en markedsanalyse. Analyserne blev udført 
med udgangspunkt i økonomierne hos Lokalbanen A/S og Regionstog A/S, 
som sidenhen fusionerede til Lokaltog A/S i 2015. 

Analyserne konkluderede overordnet set, at økonomien i begge lokalbane-
selskaber var robust og effektiv sammenlignet med lignende lokalbanesel-
skaber i Europa, og at der sandsynligvis ikke ville være en økonomisk ge-
vinst ved et udbud, set i relation til de omkostninger et udbud ville medføre. 

Effektiviseringerne ved fusionen mellem de to hidtidige lokalbaneselskaber 
er blevet udmøntet i kontrakterne fra 2017 gennem en reduktion af kontrakt-
betalingen – og dermed regionernes tilskud - henholdsvis 1. januar 2019 og 
1. januar 2022. Den samlede effektivisering i den nuværende kontraktperio-
de udgør ca. 4 pct. eller i alt ca. 75 mio. kroner (2015 prisniveau). 

Administrationen har derfor med input fra Rambøll og med udgangspunkt i, 
at der ikke er sket væsentlige ændringer i de eksterne forudsætninger, som 
lå til grund for de daværende analysers konklusion, vurderet, om Lokaltogs 
økonomi fortsat kan anses for værende robust og effektiv.

Figur 1 viser udviklingen i kontraktbetalinger og kontraktbetalinger pr tog-km 
fra gennemførelsen af den seneste analyse til i dag. Af denne fremgår en po-
sitiv og faldende kontraktbetaling, særligt når kontraktbetalingen bliver målt i 
forhold til produktionsomfanget (tog-km), hvor der ses et fald på knapt 6 pct. i 
perioden. Stigningen i kontraktbetalinger fra 2020 skyldes Lokaltogs overta-
gelse af togdriften fra DSB mellem Roskilde og Køge. Lokaltog A/S har som 
udgangspunkt en robust og effektiv økonomi i 2022 sammenlignet med for-
udsætningerne ved indgåelse af den nuværende kontrakt. 
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Figur 1: Lokaltogs kontraktbetalinger i faste priser 2013 til 2021 (2013 = 100)

Økonomien i udbudte kontrakter
Der kan ikke ud fra de gennemførte vurderinger konkluderes, om det vil give 
en besparelse på lokalbanedriften at udbyde kontrakterne. Dette afhænger 
bl.a. af markedssituationen og antallet af interesserede bydere.

En eventuel økonomisk gevinst ved et udbud skal dog sammenholdes med 
transaktionsomkostningerne for gennemførslen. Foruden udarbejdelse af 
selve udbudsmaterialet, ville der i forbindelse med et udbud skulle gennem-
føres en opdeling af Lokaltogs virksomhed i henholdsvis togdrift og infrastru-
kurforvaltning svarende til opdelingen mellem DSB og Banedanmark på det 
statslige net. Transaktionsomkostningerne til et udbud må derfor forventes at 
være høje og som minimum udgøre et to-cifret millionbeløb. 

Til sammenligning var de forventede omkostninger til fusionen af Lokalbanen 
A/S og Regionstog A/S til Lokaltog A/S samlet set ca. 30 mio. kr. i 2015-pri-
ser de første tre år. Erfaringsmæssigt er der højere transaktionsomkostnin-
ger forbundet med en virksomhedsopdeling end ved en fusionering. Hertil 
kommer, at en virksomhedsopdeling må forventes at være tidsmæssig kræ-
vende. Opdelingen af DSB og Banedanmark har taget flere år. 
I transaktionsomkostningerne vil endvidere indgå udarbejdelse af en model 
for håndtering af det rullende materiel, som Lokaltog A/S i dag ejer. 

Det er administrationens vurdering, at de nødvendige kompetencer til at gen-
nemføre et jernbaneudbud skal findes eksternt. 

Materiel og infrastruktur
Lokaltog A/S er aktuelt i proces med at indkøbe 14 batteritog til Region Sjæl-
land og 4 batteritog til Nærumbanen. De første nye tog forventes leveret no-
genlunde samtidig med udløbet af Lokaltogs nuværende kontrakter. Leve-
randørstyringen i forbindelse med fremstilling og indsættelse af nyt togmate-
riel er erfaringsmæssigt en kompleks proces, og det vurderes derfor hen-
sigtsmæssigt at bevare størst mulig kontinuitet gennem denne proces ved at 
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bevare ansvaret for anskaffelsen og idriftsættelsen af de nye togsæt hos Lo-
kaltog A/S hele perioden. Materielindkøbet indebærer samtidig et teknolo-
giskift, der kræver uddannelse af værkstedspersonale og lokomotivførere 
samt ombygning af værkstedsforhold og etablering af ladeinfrastruktur.

Forhandlede kontrakter med Lokaltog A/S skal udover betaling for kørsel af 
tog også indeholde betaling til drift og vedligehold af infrastrukturen. Som be-
kendt ligger udgifter til fornyelse eller opgradering af banerne eller stationer-
ne, uden for de forhandlede kontrakter. Større anlægsprojekter på banerne 
forudsættes fortsat udbudt særskilt og efter aftale med regionerne, der finan-
sierer udgifterne særskilt. 

Konklusion og anbefalinger
På baggrund af de gennemførte vurderinger anbefaler administrationen, at 
der nu igangsættes en proces omkring indgåelse af nye forhandlede kontrak-
ter med Lokaltog A/S fra januar 2026. Administrationen forudsætter, at der 
indsættes krav om fortsatte, løbende effektiviseringsgevinster i en ny for-
handlet kontrakt med Lokaltog A/S, så der ligesom i den nuværende kontrakt 
vil være en robust og effektiv økonomi. Det nærmere potentiale herfor skal 
afklares i det videre arbejde. 

Samarbejde med regionernes administrationer og forelæggelse for regions-
rådene 
Regionernes administrationer inddrages løbende gennem hele kontraktpro-
cessen via en følgegruppe. Følgegruppen orienteres om proces og forløb 
samt inddragelse i drøftelserne af de beslutninger, som forventes at skulle 
forelægges til Movias bestyrelse i løbet af processen. I forbindelse med pro-
cessen skal regionerne politisk godkende et indkøbsgrundlag, der fastsætter 
de trafikale rammer for drifts- og betjeningsomfanget samt de overordnede 
serviceparametre - ligesom det er tilfældet, når der er tale om indkøb af bus-
drift.

Den videre proces
Beslutningen om forhandlede kontrakter er den første af flere, som bestyrel-
sen skal træffe inden kontrakten endeligt indgås. Administrationen vil fast-
lægge den nærmere proces med tilhørende tidsplan frem til kontraktstart den 
1. januar 2026. Det tilstræbes, at kontrakterne kan indgås i løbet af 2024.

Administrationen forventer i løbet af processen at fremlægge en række kon-
traktprincipper til beslutning i Movias bestyrelse, der efterfølgende vil indgå i 
forhandlingsforløbet med Lokaltog A/S. 

Når forhandlingerne er afsluttede, vil bestyrelsen få nærmere afrapportering, 
herunder om udmøntningen af principperne i kontrakterne.
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Økonomi:

Arbejdet med at aftale og indgå forhandlede kontrakter sker inden for de for-
udsatte budgetmæssige rammer.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

De to regioner orienteres om bestyrelsens beslutning og begrundelserne her-
for jf. dette notat.
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09 Godkendelse af indstilling om reklamer for spil 

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen beslutter, at Movias gældende reklameregler tages op 
til revurdering i efteråret, når skatteministeren og Folketinget har 
drøftet den ny rapport som Spillemyndigheden har offentliggjort i 
maj 2022.

 Bestyrelsen retter henvendelse til skatteministeren med opfordring 
til at forholde sig til de lokalpolitiske ønsker om begrænsning af rek-
lamer for pengespil i offentlig transport. 

 Bestyrelsen godkender, at administrationen orienterer kommuner 
og regioner om ovenstående. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget henvendelser fra flere af Movias ejerkommu-
ner, som ønsker, at Movia forbyder reklamer for pengespil på og i Movias 
busser. Bestyrelsen bør derfor træffe beslutning om, hvordan Movia vil for-
holde sig til ønskerne fra disse kommuner. 

Baggrund
De seneste måneder har reklamer for pengespil været til debat, og fra flere 
kommuners side er der rejst politisk ønske om at forbyde reklamerne i offent-
lig transport. Administrationen har modtaget henvendelser fra København, 
Frederiksberg, Gladsaxe, Albertslund og Gribskov kommuner, som ønsker at 
DSB, Movia, Lokaltog og Metroselskabet forbyder spilreklamer i bus, tog og 
metro.

Tilsvarende ønsker blevet rejst af kommuner vest for Storebælt til trafiksel-
skaberne der.

Som bilag 09.1 vedlægges Movias gældende reklameregler. Som bilag 09.2 
vedlægges baggrundsnotat om den nuværende regulering, værdien af spilre-
klamer på busserne, og administrationens overvejelser om bestyrelsens 
handlemuligheder. 

Skatteministeren har i en pressemeddelelse af 24. maj 2022 tilkendegivet, at 
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han vil indkalde til politiske forhandlinger efter sommerferien om bl.a. spilrek-
lamer. Det sker på baggrund af en analyse af pengespil og pengespilproble-
mer offentliggjort af Spillemyndigheden 25. maj 2022, som viser, at der fra 
2016 til 2021 er sket en fordobling i antallet af voksne danskere, der har pro-
blemer med pengespil. 

I analysen konkluderes, at mens fysiske tests og et surveyeksperiment ikke 
finder nogen sammenhæng mellem reklamer og spillelyst, indikerer undersø-
gelsens kvalitative empiri, at reklamer bidrager til uplanlagt spil samt forstær-
ker spillelysten blandt personer med moderate og alvorlige pengespilsproble-
mer.

Reklamer for pengespil i det offentlige rum kan udover i den kollektive trans-
port findes i form af private og offentlige outdoorreklamer. Det vurderes, at 
det vil give den største effekt, at der er et ensartet regelsæt. 

Administrationen foreslår derfor, at formanden på vegne af bestyrelsen retter 
skriftlig henvendelse til skatteministeren med opfordring til at inddrage 
spørgsmålet om spilreklamer i det offentlige rum, på baggrund af de politiske 
tilkendegivelser fra flere af Movias ejere. Forslag til brev vedlægges som bi-
lag 09.3.

De politiske ønsker om at forbyde spilreklamer i offentlig transport ses ikke 
kun i Movias område, men også i den øvrige del af landet. En vurdering af 
behovet for, og eventuel begrænsning af muligheden for at reklamere for 
pengespil i offentlig transport, bør derfor ske ved lovgivning, så reglerne gæl-
der for alle aktører. 

Ved en lovregulering undgås det, at de enkelte aktører og myndigheder skal 
fastsætte og fortolke deres egne regler

Som beskrevet i bilag 09.2, er en række myndigheder og transportvirksom-
heder således i praksis begrænset af, at deres gældende kontrakter med pri-
vate aktører om reklamer på byrumsudstyr og transportmidler m.v., ikke kan 
ændres indenfor en kortere tidshorisont. Statslige regler vil betyde, at der 
hurtigere kan opnås en reel effekt, da begrænsninger fastsat i loven vil skulle 
overholdes af de private virksomheder, som reklamerettighederne måtte væ-
re overdraget til, uanset kontrakternes løbetid.

Det må samtidig forventes, at en isoleret ændring af Movias reklameregler 
på nuværende tidspunkt alene vil have mindre eller ingen effekt på det sam-
lede outdoor-reklamemarked. Det skyldes, at spilreklamer ifølge administra-
tionens oplysninger kan fortsætte hos bl.a. DSB, Metroselskabet og på kom-
munernes byrumsudstyr i en længere periode. Det må derfor forventes, at re-
klamerne blot vil flytte platform.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Movia afventer 
de politiske forhandlinger. Når resultatet af de politiske forhandlinger forelig-
ger, vil sagen blive forelagt til fornyet behandling.

Såfremt der ikke indføres ændret lovgivning, kan bestyrelsen vælge at juste-
re Movias reklameregler, så reklamer for pengespil forbydes i og på busser 
forbydes. Dette kan træde i kraft med kort varsel. Operatørernes indtægter 
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fra reklamer for pengespil udgør under 1 mio. kr. årligt, og reklamepladsen 
må i høj grad kunne forventes afsat til andre annoncører.

Alternativt kan det i reklamereglerne vælges alene at undtage reklamer for 
pengespil på busruter i de kommuner, der måtte ønske dette. Det giver dog 
en række administrative problemer, jf. gennemgangen i bilag 09.1.

Økonomi:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Bestyrelsen orienterer skriftligt kommuner og regioner om bestyrelsens be-
slutning.

Bilag:

09.1 Movias reklameregler pr. 1. januar 2021
09.2 Baggrundsnotat om spilreklamer
09.3 Udkast til brev til skatteministeren
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Movias reklameregler 

Movias udbudskontrakter pkt. 7.2 

Dette afsnit er gældende for alle kontrakter fra 1. januar 2021 

Movias reklameregler tager udgangspunkt i lovgivningen og alment accepterede reklameetiske 
normer og kodeks.  

Reklamers indhold skal også afspejle, at busreklamer er et stærkt reklamemedie i det offentlige rum, 
som ikke kan fravælges af befolkningen. Reklamers indhold skal desuden tage højde for, at de viste 
reklamer har en afsmittende effekt på den kollektive trafiks omdømme, Movias image samt 
forretningsmæssige og økonomiske interesser. 

Under henvisning til kontraktens løbetid, forbeholder Movia sig ret til løbende at tilpasse og justere de 
gældende reklameregler til reklamemarkedets udvikling og reklamernes påvirkning af offentligheden 
og Movias omdømme, herunder at indføre begrænsninger i reklamers indhold.  

7.2.1 Reklamers indhold 

Reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være udformet med behørig 
social ansvarsfølelse. Reklamer skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
lovgivning, herunder markedsføringsloven og særlovgivningen samt vejledninger og praksis fra 
relevante myndigheder. 

På en række områder er der i lovgivningen og/eller branchevedtagne retningslinjer fastsat særlige 
regler for adgangen til at reklamere samt begrænsninger i reklamers indhold. Sådanne regler skal til 
enhver tid overholdes. Det gælder blandt andet, men ikke udelukkende, på følgende områder; 

 Reklamer, der henvender sig til børn og unge
 Tobak og elektroniske cigaretter
 Alkohol
 Fødevarer og kosttilskud
 Lægemidler, sundhedsydelser og medicinsk udstyr
 Forbrugslån, herunder kvik-lån
 Spil

Det skal fremgå af reklamen, hvem der annoncerer. 

Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne og må ikke kunne forveksles med 
trafikinformation eller anden information fra udbydere af offentlig transport. Reklamer må ikke være 
egnet til at devaluere offentlig transport, udbydere af offentlig transport eller produkter og brands 
relateret hertil. Reklamer må ikke være diskriminerende med hensyn til race, køn, religion, alder eller 
nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske overbevisning. 

Reklamer må ikke tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i hjemmet, på 
arbejdspladsen, i trafikken eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i 
øvrigt.  

Bestyrelsesmøde 30. Juni 2022 / Punkt 09 / Bilag 1

Bilag



Der må hverken direkte eller indirekte reklameres for religiøse anskuelser eller bevægelser og ej heller 
for produkter udbudt af sådanne. 

Det er ikke tilladt at reklamere for strip- eller sexklubber, pornografi og lignende samt varer eller 
tjenester relateret til disse. Reklamer må ikke indeholde billeder eller tekst af seksuel/pornografisk 
karakter. Reklamer må ikke indeholde billeder, hvor der gøres brug af udpræget nøgenhed eller 
nøgenhed i en kontekst, som er egnet til at vække anstød. 

Reklamer skal i øvrigt respektere Movias forretningsmæssige interesser og hensynet til Movias kunder 
efter Movias nærmere skøn.  

7.2.2 Ansvaret for reklamers lovlighed 

Movia forbeholder sig ret til at vurdere og træffe beslutning om, hvorvidt en reklame lever op til disse 
retningslinjer. Det gælder uanset, om reklamen i øvrigt måtte være i overensstemmelse med 
gældende lovgivning. 

Det er operatørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de opfylder ovenstående principper. Det 
gælder uanset, om operatøren måtte have videreoverdraget retten til at reklamere til tredjepart. Som 
service tilbyder Movia på begæring at forhåndsvurdere, om en konkret reklame opfylder ovenstående.  

Visse typer af reklamer skal dog altid forelægges Movia til forhåndsgodkendelse inden opsætning. 

Det gælder reklamer, der berører eller omhandler religiøse anskuelser eller bevægelser, 
kønsrelaterede reklamer, samt reklamer, som direkte eller indirekte kan virke særligt krænkende på 
personers, herunder børn og unges, blufærdighed, eller på anden måde kan være egnede til at skabe 
konflikt på grund af deres budskab eller udformning. Reklamer der gør brug af nøgenhed, eller 
billeder/tekst, der er egnet til at kunne opfattes som pornografisk eller seksuelt, skal altid 
forhåndsgodkendes. 

Det samme gælder reklamer, hvor der i øvrigt kan være tvivl om, hvorvidt reklamen er egnet til at 
påvirke Movias forretningsmæssige interesser eller hensynet til Movias kunder. Det kan eksempelvis 
omfatte politiske reklamer, reklamer hvor den offentlige transport, Movias eller andre aktørers brands 
anvendes, eller hvor bussen som medieplatform inddrages som en del af reklamens udformning.  

Movia kan også af egen drift foretage en vurdering af aktuelle reklamer. 

Operatøren har pligt til at følge Movias afgørelse af, om en reklame kan vises og kan ikke rejse noget 
krav mod Movia som følge af en sådan afgørelse.  

Operatøren er forpligtet til loyalt og uden ugrundet ophold at give Movia tilstrækkelige oplysninger om 
påtænkte og allerede opsatte reklamer, således at Movia kan varetage sine interesser. Ved enhver 
anmodning om forhåndsgodkendelse, eller såfremt Movia i øvrigt anmoder om det, skal operatøren 
fremsende alle påtænkte eller allerede opsatte layouts og film, samt oplysning om i hvilken periode 
disse skal vises eller har været vist på busserne, samt hvilke busnumre og buslinjer, der er tale om. 

I tilfælde, hvor Movia træffer afgørelse om at fjerne en reklame fra busserne, som er i strid med 
Movias reklameregler, og reklamen ikke er blevet forhåndsgodkendt af Movia, vil operatøren ifalde en 
bod, jf. Kontrakten § 18. 
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09.2 Reklamer for spil

I det følgende beskrives den gældende regulering af markedsføring af spil, administrationens vurdering af 
værdien af spilreklamer på busserne, andre aktørers muligheder for at begrænse spilreklamer samt over-
vejelser om bestyrelsens handlemuligheder. 

Movias gældende reklameregler 
Movias reklameregler (Bilag 09.1) er en del af kontrakterne med busoperatørerne. 

Udgangspunktet for Movias reklameregler er, at reklamer, der overholder gældende lovgivning kan vises på 
busserne. Det gælder både den generelle markedsføringslov og den speciallovgivning, der findes på visse 
områder, eksempelvis området for markedsføring af pengespil. I tillæg hertil er der indført enkelte begræns-
ninger, der går videre end lovgivningen. Det gælder eksempelvis begrænsninger for religiøse anskuelser og 
bevægelser, strip- og sexklubber, brug af nøgenhed m.v. 

Gældende lovgivning om markedsføring af spil
Markedsføring af pengespil er i dag reguleret i såvel markedsføringsloven som lov om spil samt tilhørende 
bekendtgørelser og vejledninger udstedt af Spillemyndigheden. 

Af lov om spil fremgår det blandt andet, at markedsføring af spil skal fremstille gevinstchancen på en korrekt 
og balanceret måde, ikke må målrettes mod børn og unge under 18 år, ikke ved brug af kendte personlighe-
der må antyde, at spil har bidraget til den kendtes succes, og ikke må give indtryk af, at spil fremmer løsning 
på finansielle problemer eller giver social accept. 

Spillemyndigheden fører tilsyn med at reglerne i spillelovgivningen overholdes, og at spil udbydes på en ri-
melig, ansvarlig og gennemsigtig måde. I 2021 har spillebranchen desuden etableret ”Spilreklamenævnet”, 
til håndhævelse af et af branchen udarbejdet ”Adfærdskodeks for social ansvarlig markedsføring af spil’. Ko-
dekset indeholder ikke specifikke regler om spilreklamer i det offentlige rum. 

Omfanget og værdien af spilreklamer på Movias busser
Administrationen har fra busoperatørernes mediebureau modtaget oplysning om omsætningen af spilrekla-
mer på Movias busser i årene 2019-2021. På den baggrund estimerer administrationen ud fra et groft skøn, 
at spilreklamer udgjorde under 5 pct. af den samlede omsætning på busreklamer i 2021 i Movias område. 
Dette er dog behæftet med en vis usikkerhed, da vi ikke har modtaget oplysninger om den samlede om-
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sætning af busreklamer. 

Spilreklamer på andre reklameflader
Spilreklamer findes ikke kun på og i busserne, men også på en række outdoor-medier, som andre virksom-
heder eller myndigheder råder over. Det er derfor relevant at se busreklamerne i det samlede billede, her-
under øvrige aktørers ønsker og muligheder for at indføre begrænsninger.

Administrationen har fået oplyst, at DSB ikke har til hensigt at forbyde reklamer for pengespil. Metroselska-
bet har oplyst, at de agter at indføre forbud mod reklamer for pengespil, hvilket dog af kontraktmæssige år-
sager først vil ske med virkning fra 2027.

Københavns Kommune har oplyst, at der på deres reklamebærende byrumsudstyr, ikke i dag er begræns-
ninger i forhold til pengespil, og en ændring kan tidligst komme på tale med virkning fra 2031. Gladsaxe 
Kommune har oplyst, at deres kontrakt om reklamebærende byrumsudstyr udløber i 2024, og man afsøger 
muligheder for at udelukke pengespil i forbindelse med reklamer på byrumsudstyr.

Frederiksberg Kommune har rettet henvendelse til leverandør af reklamebåret byrumsudstyr om, hvorledes 
de vil stille sig til et lignende ønske i den resterende del af den eksisterende aftaleperiode. Det er desuden 
hensigten, at man politisk vil rejse spørgsmålet om, hvorvidt der ved et kommende udbud fra 2023 skal ind-
arbejdes krav om, at der ikke skal reklameres for pengespil.

Analyse af pengespil og pengespilsproblemer

Spillemyndigheden har 25. maj 2022 offentliggjort en analyse pengespil og pengespilsproblemer1. Her be-
handles spørgsmålet om spilreklamer også, og der konkluderes, ”at mens fysiske tests og et surveyekspe-
riment ikke finder nogen sammenhæng mellem reklamer og spillelyst, indikerer undersøgelsens kvalitative 
empiri, at reklamer bidrager til uplanlagt spil samt forstærker spillelysten blandt personer med moderate og 
alvorlige pengespilsproblemer”. Analysen viser samtidig, at der fra 2016 til 2021 er sket en fordobling i an-
tallet af danskere med pengespilsproblemer. I 2021 har 10,9 pct. af danskerne mellem 18-79 år inden for 
det seneste år haft minimum et lavt niveau af pengespilsproblemer. 

Movias øvrige handlemuligheder

Jf. indstillingen, anbefaler administrationen, at Movias reklameregler for nuværende ikke ændres. Nedenfor 
beskrives andre handlemuligheder.

Indførelse af generelt forbud mod spilreklamer

Movia kan principielt beslutte et generelt forbud mod spilreklamer på og i Movias busser og dermed imøde-
komme ønskerne fra de kommuner, som har rettet henvendelse til Movia.

Hvis dette ønskes, er Movia som en del af den offentlige forvaltning forpligtet til at inddrage og afveje sagli-
ge, modstående hensyn. 

I vurderingen af, om det er nødvendigt at indføre begrænsninger i reklamereglerne, skal Movia først og 
fremmest inddrage hensynet til ytringsfriheden, som også omfatter kommercielle ytringer, herunder spilrek-
lamer. I afvejningen af de relevante hensyn kan der også lægges vægt på, at bussen er et stærkt medie, 
som ikke kan fravælges, når man færdes i det offentlige rum, og at hensynet til at beskytte borgerne mod 
spilafhængighed og afledte økonomiske og sociale vanskeligheder som følge af spil, kan tale for at rekla-

1 https://www.spillemyndigheden.dk/uploads/2022-
05/Pr%C3%A6valensunders%C3%B8gelse%20af%20pengespil%20og%20ludomani%20i%20Danmark%202021.pdf
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meeksponeringen begrænses af sundhedshensyn. 

Indførelse af kommunespecifikke regler for spilreklamer

Administrationen har desuden vurderet muligheden for, at Movias reklameregler kunne tilpasses den enkel-
te kommunes ønske, så kommunale buslinjer undtages fra reklamer for pengespil, hvis blot én kommune 
på buslinjen ønsker dette. Det må antages, at der blandt Movias ejere vil være forskellige holdninger til 
spørgsmålet om spilreklamer, hvilket kunne tale for, at beslutningen burde træffes lokalt. Samtidig må det 
lægges til grund, at den enkelte kommune vil ønske at have samme regler for såvel de kommunale busser 
som kommunens byrumsudstyr. 

Det vurderes, at særregler for hver enkelt kommune i væsentlig grad vil besværliggøre administrationen af 
kontrakter og busmateriel for busoperatørerne og for Movia. Det skyldes blandt andet, at der gennem kon-
trakternes lange løbetid foretages ændringer, flytning af busser eller kørsel til andre kontrakter m.v. Sær-
regler vil forringe operatørernes mulighed for at anvende busserne fleksibelt. En bus, der kører en bestemt 
linje, vil eksempelvis ikke kunne indsættes på andre buslinjer, hvis reklamereglerne er forskellige fra kom-
mune til kommune. Også ved tomkørsel til og fra garager, vil busserne kunne krydse grænsen til en kom-
mune, som har forbud mod spilreklamer. Også Movias tilsyn og håndhævelse af om kommunens individu-
elle regler overholdes, synes i praksis ikke mulig.  

I det omfang fraværet af spilreklamer, eller øgede omkostninger på grund af mindre fleksibilitet for operatø-
rerne skulle vise sig at have indflydelse på de tilbudte priser, vil den enkelte kommune tilsvarende få øgede 
omkostninger til busdriften, når linjen genudbydes.
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Fælles regler for reklamer for pengespil i det offentlige rum 

Kære Jeppe Bruus,

Det er med glæde jeg læser, at spørgsmålet om reklamer for pengespil vil indgå i politiske forhandlinger til 
efteråret, som regeringen vil indkalde til. Af Spilmyndighedens analyse fra maj fremgår, at der er stigende 
problemer med ludomani, og at reklamer kan bidrage til uplanlagt spil samt forstærke spillelysten blandt 
personer med moderate og alvorlige pengespilsproblemer. 

Movias bestyrelse skal derfor opfordre til, at I i de politiske drøftelser lægger særlig vægt på at regulere re-
klamer for pengespil i hele det offentlige rum. Det er ikke som spilafhængig muligt at undgå at se spilrekla-
mer i det offentlige rum, og særligt børn og unge, der ofte er ude på cykel, til fods eller i bus, kan ikke skær-
mes særskilt for reklamer for pengespil. 

Blandt kommuner og regioner i Movias område er der stor opmærksomhed om risikoen ved ludomani, og 
flere har henvendt sig til Movias bestyrelse med henblik på at forbyde reklamer for pengespil på og i bus-
serne. Men reklamer for pengespil findes ikke kun på busser, men også i læskure eller på billboards. Her 
vil reklamerne fortsat være at finde, selvom de bliver forbudt på busserne. Det vil derfor være mest effek-
tivt, hvis der i lovgivningen fastsættes ensartede og fælles regler for reklamer for pengespil i det offentlige 
rum.

Venlig hilsen

Kirsten Jensen
Formand
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12 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 19. septem-
ber 2022

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen tiltræder forslag til dagsorden til repræsentantskabsmø-
det 19. september 2022, og udpeger næstformand Gert Jørgensen 
som dirigent. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Der afholdes møde i Movias repræsentantskab 19. september 2022 kl. 16.00 
- 18.00. Repræsentantskabet har modtaget en kalenderindkaldelse til mødet, 
og den endelige dagsorden udsendes til repræsentantskabet, som foreskre-
vet i vedtægten, mindst fire dage inden mødets afholdelse. Mødet planlæg-
ges afholdt i Movias lokaler.

Der foreslås følgende dagsorden:

Kl. 16.00 Valg af mødeleder (Næstformand Gert Jørgensen foreslås)

Kl. 16.05 Konstatering af fremmødte v/bestyrelsesformand Kirsten Jensen

Kl. 16.10 Direktionens beretning v/ adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen

Kl. 16.40 Orientering om Movias forslag til Budget 2023 

Kl. 17.00 Orientering om forsøg med digitale passagerindmeldinger 

Kl. 17.15 Status på arbejdet med kontrol af overenskomster mv. i flextrafik

Kl. 17.45 Eventuelle forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne

Kl. 17.55 Evt.

Direktionens beretning forventes væsentligst at vedrøre status på Movias 
økonomi i relation til COVID-19-situationen, herunder status på KLs og Dan-
ske regioners aftaler om statskompensation, likviditet og arbejdet med at 
vinde kunderne tilbage. 

Ved repræsentantskabsmødet i marts var der interesse for fortsat drøftelse 
af flextrafik. Således er emnet sat på dagsordenen igen.

Dokumentnummer
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Økonomi:

Ingen bemærkninger. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Dagsordenen udsendes, jf. Movias vedtægt §12, stk. 2, til repræsentantska-
bet mindst fire dage før mødets afholdelse.

mailto:movia@moviatrafik.dk


Politisk dokument

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

13 Godkendelse af bestyrelsens mødekalender for 2023-2025 mv.

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender mødedatoer for bestyrelsesmøder og repræ-
sentantskabsmøder for årene 2023-2025.

 Bestyrelsen drøfter, hvorvidt et eller flere møder aftales afholdt som 
virtuelle møder. 

 Bestyrelsen godkender, at bestyrelsesmødet i december 2022 hol-
des 15. december.

 Administrationen arbejder videre med planlægning af en bestyrelses-
rejse i 2023.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Der afholdes som udgangspunkt seks ordinære bestyrelsesmøder om året i 
Movia, samt to ordinære møder i repræsentantskabet. 

På baggrund af forespørgsel på en række udvalgte datoer hos medlemmer-
ne af bestyrelsen foreslås følgende datoer for møderne i Movias bestyrelse 
og repræsentantskab for årene 2023-2025.

2023

Bestyrelsesmøder
 Fredag 10. marts kl. 9.30-12.30
 Onsdag 3. maj kl. 12.30-15.30
 Fredag 30. juni kl. 9.30-12.30
 Onsdag 20. september kl. 12.30-15.30
 Fredag 3. november kl. 9.30-12.30
 Fredag 15. december kl. 9.30-12.30

Repræsentantskabsmøder
 Onsdag 22. marts kl. 16.00-18.00
 Onsdag 20. september kl. 16.00-18.00 

2024

Bestyrelsesmøder
 Fredag 8. marts kl. 9.30-12.30
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 Fredag 3. maj kl. 9.30-12.30
 Fredag 28. juni kl. 9.30-12.30
 Onsdag 18. september kl. 12.30-15.30
 Fredag 1. november kl. 9.30-12.30
 Fredag 13. december kl. 9.30-12.30

Repræsentantskabsmøder
 Tirsdag 19. marts kl. 16.00-18.00
 Onsdag 18. september kl. 16.00-18.00

2025

Bestyrelsesmøder
 Fredag 7. marts kl. 9.30-12.30
 Onsdag 7. maj kl. 9.30-12.30
 Fredag 27. juni kl. 9.30-12.30
 Onsdag 17. september kl. 12.30-15.30
 Fredag 31. oktober kl. 9.30-12.30
 Fredag 12. december kl. 9.30-12.30

Repræsentantskabsmøder
 Tirsdag 18. marts kl. 16.00-18.00
 Onsdag 17. september kl. 16.00-18.00

Flytning af bestyrelsesmødet i december 2022

Bestyrelsesmødet i december flyttes således at kommuner og regioner får 
mulighed for at aflevere deres trafikbestilling for 2023 til Movia 30. oktober. 
Kommuners og regioners trafikbestillinger er vigtigt input til Movias forslag til 
budget til 2. behandlingen. 

Bestyrelsesmødet ændres således fra oprindeligt planlagt 5. december til

Torsdag 15. december kl. 12.00-14.00

Mødernes afvikling

Møderne holdes som fysiske møder på Movias adresse, Gammel Køge Lan-
devej 3, 2500 Valby. 

Det foreslås, at bestyrelsen drøfter, hvorvidt et eller flere møder hvert år af-
vikles som virtuelle møder. Virtuelle møder har været hyppigt anvendt i perio-
den med COVID-19-afledte restriktioner, og der er i den seneste tilpasning af 
bestyrelsens forretningsorden, tiltrådt af bestyrelsen 25. februar 2022, sket 
justeringer, der understøtter en større brug af virtuelle møder. 

Det foreslås endvidere, at administrationen arbejder videre med oplæg til en 
bestyrelsesrejse med 1-2 overnatninger i løbet af 2023.
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Økonomi:

Ingen bemærkninger. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt. 

Kommunikation:

Datoerne offentliggøres på Movias hjemmeside.
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14 Godkendelse af mandat til aftale med Køge Kommune om betalingsfri bus-
kørsel lørdag 3. september 2022

Indstilling

Det indstilles, at

 Bestyrelsen godkender mandat til Movias administration til indgå aftale med Køge Kommune om be-
talingsfri kørsel på linjerne 101A, 102A, 103, 121, 242, 245R, 260R lørdag 3. september 2022.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I planlægningen af festivalen Køge Festuge 2022 på Torvet i Køge, har Køge Kommune anmodet Movia om 
at etablere betalingsfri kørsel lørdag 3. september 2022 på de buslinjer, som transporterer borgere i Køge 
Kommune ind til Køge, dvs. linjerne:

Linje Ejer
101A Køge Kommune 
102A Køge Kommune, Region Sjælland
103 Køge Kommune
121 Køge og Solrød Kommuner samt Region Sjælland
242 Køge Kommune
245R Køge Kommune
260R Region Sjælland

Kommunen ønsker i forbindelse med Festugen at fremme kollektiv transport i forbindelse med fritidsrejser og 
særligt til arrangementer som Køge Festuge. Samtidig vurderer kommunen, at der er et trafiksikkerheds-
mæssigt aspekt ved tiltaget.

Movias bestyrelse har 26. juni 2019 besluttet en administrationsmodel, hvor betalingsfri kørsel skal godken-
des af bestyrelsen, hvis kørslen har en varighed længere end én uge pr. år eller omfatter flerkommunale/fler-
regionale linjer. Køge Kommunes ønske omfatter linjer med delt ejerskab mellem Region Sjælland samt Kø-
ge og Solrød Kommuner. Dette er baggrunden for, at administration anmoder om bestyrelsens godkendelse 
at mandat til at indgå aftale med Køge Kommune.

I tidligere lignende sager, hvor en kommune har ønsket at finansiere buskørsel for passagererne fuldt ud i en 
tidsbegrænset periode, har Movia forudsat, at kommunen fuldt ud betaler de manglende billetindtægter og 
eventuelle øvrige omkostninger. Indtægtstabet beregnes af Movia. Køge Kommune vil således blive opkræ-
vet et beløb svarende til de beregnede mistede indtægter, og beløbet fordeles på alle de berørte buslinjer. 
Derved holdes buslinjernes økonomi uændret, således at Solrød Kommune og Region Sjælland, ikke påvir-
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kes af Køge Kommunes ønske om betalingsfri kørsel for passagerer. Betalingsfri kørsel på de pågældende 
linjer, vil kunne trække passagerer fra DSB på delvist parallelle strækninger, og en kompensation til DSB kan 
derfor komme på tale. Køge Kommune er orienteret herom, ligesom Køge Kommune er orienteret om stør-
relsen på det beregnede indtægtstab, ca. 58.000 kr. for den pågældende lørdag.  

Region Sjælland og Solrød Kommune er orienteret om Køge Kommunes anmodning.

Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Køge Kommune varetager den lokale markedsføring af initiativet. 

Administrationen forestår den nødvendige information af operatører og chauffører, billetkontrollører og kun-
decenteret, ligesom der vil blive orienteret på DOT’s hjemmeside. Administrationen varetager ligeledes dialo-
gen med DSB om eventuel kompensation.
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15 Godkendelse af konkretisering og opdatering af grønne målsætnin-
ger på flexområdet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

 At Movia i udbud af flextrafik gennemført fra og med 2025 stiller krav til, 
at alle nye type 1-biler (personbiler) skal være emissionsfri, og at de sid-
ste fossile type 1-biler senest udfases i 2030. 

 At tidspunkt for omstilling af nye liftbiler (minibus) afventer yderligere 
markedsmodning og erfaringer fra gennemførelse af forsøg.

 At Movia arbejder for at gennemføre forsøg med drift af lift-elbiler i flex-
trafikken og etablering af lynladere ved udvalgte afsætningssteder.

 At Movia etablerer en to-årig elbilambassadørordning i 2023-25
 At Movia arbejder for ændring af lovgivningen, således at vægtgrænsen 

for M1-elbiler (biler med totalvægt ≤3.500 kg) til persontransport øges til 
4.250 kg, hvilket vil svare til en ligestilling mellem elbiler til varetransport 
og persontransport.

 At administrationen sender en orientering til kommuner og regioner med 
en status for den grønne omstilling, jf. bilag 15.1, og indleder dialog om 
mulig fælles finansiering af forsøg.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I Mobiltetsplan 2020 er der fastsat et mål om, at al flextrafik i 2030 er betjent 
med elbiler eller andre emissionsfri biler. Det er forudsat, at omstillingen til 
emissionsfri drift vil være markedsdrevet. Hermed menes, at omstillingen vil 
ske i takt med at emissionsfri biler bliver et kommercielt alternativ til dieselbi-
ler, og at omstillingen vil ske uden meromkostning for kommuner og regio-
ner.

Der er en stor interesse blandt nogle kommuner og regioner for at komme i 
gang med omstilling af deres dele af kørslen i flextrafikken. En enkelt kom-
mune har fået skrevet ind i sin klimasamarbejdsaftale med staten, at kommu-
nen ønsker omstilling af flextrafik-produkterne Flextur og Plustur i takt med at 
driften genudbydes. For at bevare flextrafikkens stordriftsfordele bør omstil-
lingen ske i blokke, og det er ikke muligt hver for sig at omstille de enkelte 
kommuner eller regioners flextrafik.

For at Movias flextrafik også på miljø- og klimaområdet kan levere den betje-
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ning, som kommuner og regioner efterspørger, er der behov for en konkreti-
sering af, hvornår omstillingen skal ske, således at forsyningssikkerhed, øko-
nomi og krav til miljø spiller sammen.

Administrationen har i foråret 2022 undersøgt, om forudsætningerne er til 
stede for, at en markedsdrevet omstilling frem til 2030 vil finde sted, og hvor-
dan Movia kan understøtte og fremme den grønne omstilling af flextrafikken.

Omstilling af personbiler
Udviklingen af personbiler, som er egnede til anvendelse i flextrafikken, føl-
ger den ved udarbejdelsen af Mobilitetsplan 2020 forudsatte teknologiske og 
økonomiske udvikling. Der findes således i dag et bredt udvalg af elbiler, 
som i forhold til pris, rækkevidde, ladehastighed og øvrig funktionalitet er eg-
nede til anvendelse i flextrafikken. Modelberegning af totalomkostninger ved 
anvendelse af elbiler i flextrafikken sammenlignet med dieselbiler viser for 
personbiler, at det er muligt at omstille til eldrift uden meromkostning. Som 
følge af store forskelle operatørerne imellem, vil den faktiske totaløkonomi 
dog variere betydeligt mellem operatørerne.

Opladning af bilerne i løbet af driftsdagen forventes primært at ske med lyn-
ladere. I løbet af de kommende år forventes nettet af lynladere i Movias om-
råde at blive væsentligt udbygget, hvilket vil understøtte flextrafikkens omstil-
ling til elbiler. Administrationen vurderer, at der ikke er et generelt behov for 
at etablere egne ladepunkter til opladning af elbiler i flextrafikken. Det kan 
dog være relevant at etablere lynladepunkter ved udvalgte flextrafik-afsæt-
ningssteder, hvor mange flextrafikbiler kommer.

De fleste operatører har ikke erfaring med drift af elbiler, og der er en stor 
usikkerhed blandt operatørerne i forhold til de praktiske forhold omkring om-
stilling til eldrift, herunder omkostninger for drift med elbiler sammenholdt 
med dieselbiler, muligheder for opladning af bilen om natten og i løbet af 
driftsdagen. En stor del af operatørerne ønsker derfor, at Movia spiller en ak-
tiv rolle i at hjælpe operatørerne med omstillingen.

For at fremme omstillingen til eldrift anbefaler administrationen:

 At Movia stiller krav om, at alle nye personbiler (type 1-biler) i udbud 
gennemført fra og med 2025 (dvs. biler som ikke tidligere har været i 
kontrakt i Movias flextrafik) skal være emissionsfri. Brugte dieselbiler, der 
opfylder gældende alderskrav i Movias kontrakter, kan anvendes frem til 
2028-2030, hvorefter al drift med type 1-biler skal gennemføres med 
emissionsfri biler. Endeligt udløb for type 1-dieselbiler fastlægges i dialog 
med branchen ud fra et princip om, at bilerne ønskes udfaset hurtigst 
muligt inden for rammerne af en uændret driftsøkonomi.

 At Movia samarbejder med operatørmarkedet om mål og virkemidler til 
gennemførelse af den grønne omstilling af flextrafikken. Som et led heri 
foreslås at Movia inviterer til et møde med operatørerne om omstilling af 
flextrafikken. Et sådant møde vil bidrage med at afstemme ønsker og for-
ventninger til den grønne omstilling mellem Movia, Movias ejerkreds og 
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operatørmarkedet.
 At Movia spiller en aktiv rolle i forhold til vidensdeling med operatørerne 

gennem etablering af en elbilambassadørordning, hvor der allokeres en 
medarbejderressource til dialog med operatørerne om indsamling og vi-
dereformidling af erfaringer og viden om anvendelse af elbiler i flextrafik-
ken. Elbilambassadøren besøger de operatører, som ønsker mere viden 
om drift af elbiler i flextrafikken, udarbejder vejledninger til praktikken om-
kring eldrift og tilbyder udlån af en elbil til test for en kortere periode 
(f.eks. en uge pr. operatør). Projektet kan med fordel etableres som en 
to-årig ordning, som løber fra foråret 2023 til 2025.

Omstilling af liftbiler
Markedet for el-varebiler/el-minibusser, der er anvendelige som liftbiler i fle-
xtrafikken, er fortsat utilstrækkeligt som følge af en kombination af kort ræk-
kevidde, lav ladehastighed og høj pris. Ombygget til liftbiler kan el-varebiler 
desuden ikke holde sig under 3.500 kg. Det betyder, at chaufførerne skal ha-
ve stort kørekort, hvilket de færreste af flextrafikkens chauffører i dag har. 
Det besværliggør omstillingen yderligere. Modelberegning af totalomkostnin-
ger ved anvendelse lift-elbiler i flextrafikken viser, at der i dag vil være en 
meromkostning i størrelsesordenen 35.000-75.000 kr. pr. bil pr. år. Også her 
er der store forskelle operatørerne imellem.

Rammevilkårene tillader således i dag ikke omstilling af flextrafikkens liftbiler, 
uden at dette medfører ret betydelige meromkostninger, og der tegner sig et 
billede af, at en fuld omstilling af liftbilerne i 2030 sandsynligvis ikke kan gen-
nemføres uden øgede omkostninger.

Administrationen er i gang med at afklare, om der findes mindre elbiler, som 
vil kunne ombygges til at transportere én kørestol (type 3-biler). Hvis det kan 
lade sig gøre, vil det muliggøre en delvis omstilling fra lift-biler til type 3-biler.

For at understøtte omstillingen af liftbiler anbefaler administrationen:

 At Movia gennemfører forsøg med lift-elbiler. Gennem et sådant forsøg 
vil Movia og operatørerne opnå erfaring med produktivitet, drift, oplad-
ning og økonomi. Som en del af et lift-elbilforsøg etableres lynladere på 
nogle af flextrafikkens største afsætningssteder, eksempelvis ved ud-
valgte sygehuse i Region Sjælland. Det vil muliggøre opladning af biler-
ne, mens chaufføren følger passagerne ind på sygehuset, hvorved pro-
duktionstabet ved ladning af bilerne kan reduceres.

 At Movia fortsat har som mål, at nye liftbiler i flextrafikken senest i 2030 
skal omstilles til emissionsfrihed, men at tidspunkt for omstilling af nye 
liftbiler afventer yderligere markedsmodning og erfaringer fra gennemfø-
relse af forsøg.

 At Movia arbejder for en lovændring, som ligestiller elbiler til persontrans-
port med elbiler til varetransport. Det er i dag muligt at anvende lille køre-
kørt i elbiler med en totalvægt på op til 4.250 kg ved varetransport. Der 
findes ikke en tilsvarende undtagelse i forhold til persontransport. Hvis 
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reglerne ligestilles for varetransport og persontransport, vil det løse 
vægtproblematikken for lift-elbiler.

Usikkerhed og risici
Omstilling af flextrafiks type 1-biler vurderes grundlæggende at kunne gen-
nemføres uden meromkostninger. Omstilling til elbiler må dog forventes at 
medføre reduceret fleksibilitet i driftsafviklingen, hvilket i en overgangsperio-
de kan reducere flextrafikkens effektivitet og medføre et øget ressourcebe-
hov i driftsledelsen med øgede omkostninger til følge.

Drivmiddelpriserne er i øjeblikket historisk høje. Og hvor der er udsigt til fal-
dende elpriser inden for det kommende år, kan dieselprisen forblive høj i en 
årrække. Usikkerheden om fremtidigt prisniveau for brændstof er dog stor. 
Det vurderes samlet, at omstilling til eldrift vil bidrage til at reducere de bud-
getmæssige usikkerheder for kommuner og regioners omkostninger til fle-
xtrafikken.

Økonomi:

Administrationen vil søge den statslige pulje til grønne busser og grøn flex-
trafik om 50 pct. medfinansiering til en elbilambassadørordning, der vurderes 
at koste ca. 2 mio. kr., idet egenfinansieringen på 50 pct., forudsættes af-
holdt inden for Movias budgetmæssige rammer. Administrationen vil desu-
den vil gå i dialog med kommuner og regioner om mulighederne for medfi-
nansiering af et forsøg med to lift-elbiler og opstilling af lynladere på udvalgte 
afsætningssteder.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Bilag om status for grøn omstilling af flextrafikken udsendes til kommuner og 
regioner.

Bilag

15.1. Orientering til kommuner og regioner om status for grøn omstilling af 
flextrafikken
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Bilag 16.1 Orientering af kommuner og regioner om status for grøn omstilling af flextrafikken 

Med Mobiltetsplan 2020 satte Movia sammen med kommunerne og regionerne som mål, at al flextrafik i 
2030 er betjent med elbiler eller andre emissionsfri biler. Det er forudsat, at omstillingen til emissionsfri drift 
vil være markedsdrevet. Hermed menes, at omstillingen vil ske i takt med at emissionsfri biler bliver et 
kommercielt alternativ til dieselbiler, og at omstillingen vil ske uden meromkostning for kommuner og regio-
ner.

Movia har i foråret 2022 gennemført et projekt, der havde til formål at undersøge, om forudsætningerne er 
til stede for, at en markedsdrevet omstilling frem til 2030 vil finde sted, og hvordan Movia kan understøtte 
og fremme den grønne omstilling af flextrafikken. Dette notat sammenfatter projektets konklusioner og de 
tiltag, som Movia planlægger for at fremme omstilling af flextrafikken.

Omstilling af flextrafikken skal ske en blok

Der er en stor interesse blandt kommuner og regioner for at komme i gang med omstilling af deres dele af 
kørsel i flextrafikken. Kommuner og regionerne er i dag allerede kommet langt i forhold til omstilling af bus-
trafikken; med udgangen af 2023 vil 53 pct. af al busdriften være betjent med emissionsfri og fossilfri bus-
ser. Flextrafikken adskiller sig dog fra bussernes rutekørsel ved at bilerne kører på tværs af kommune-
grænser, og at mange bilers drift er uforudsigelig. For at bevare flextrafikkens stordriftsfordele skal omstil-
lingen ske i blokke, og det er ikke muligt hver for sig at omstille de enkelte kommuner eller regioners fle-
xtrafik.

Flextrafikkens køretøjer

Flextrafikken betjenes med en kombination af almindelige personbiler (type 1-biler), større personbiler (type 
2), personbiler med plads til én kørestolsbruger (type 3-biler) og liftbiler med plads til mindst to kørestole 
(type 4- til type 7-biler). De primære vogntyper er type 1-biler og liftbiler.

Der findes i dag et bredt udvalg af personbiler, som i forhold til pris, rækkevidde, ladehastighed og øvrig 
funktionalitet er egnede til anvendelse i flextrafikken. Markedet for el-varebiler/el-minibusser, som er anven-
delige som liftbiler i flextrafikken, er fortsat utilstrækkeligt som følge af en kombination af kort rækkevidde, 
lav ladehastighed og høj pris. Ombygget til liftbiler kan el-varebiler desuden ikke holde sig under 3.500 kg. 
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Figur 1. Placering af lynladere samt placering af flextra-
fikkens hyppigst anvendte destinationer

Det betyder, at chaufførerne skal have stort kørekort, hvilket de færrest af flextrafikkens chauffører i dag 
har. Behovet for stort kørekort besværliggør yderligere omstillingen.

Movia er i gang med at afklare, om der findes mindre elbiler, som vil kunne ombygges til at transportere én 
kørestol (type 3-biler). Hvis det kan lade sig gøre, vil det muliggøre en delvis omstilling fra lift-biler til type 3-
biler.

Opladning af flextrafikkens biler

Erfaringer fra Movias forsøg med elbiler i flexgaranti viser, at det er afgørende for bilernes produktivitet, at 
bilerne er fuldt opladet, når bilens første daglige vognløb åbnes. Operatørerne skal derfor kunne basere 
driften på, at bilerne har adgang til ladeinfrastruktur om natten. Det vil med operatørernes nuværende for-
retningsmodel være en udfordring, hvorfor en del operatører må forventes at skulle sørge for garagering af 
bilerne om natten med lademulighed. 

I løbet af driftsdagen vil elbiler i flextrafikken have 
brug for at blive ladet op. Type 1-bilernes ladebehov 
vil i løbet af driftsdagen generelt være begrænset, og 
forventes i mange tilfælde at kunne gennemføres i lø-
bet af chaufførens ordinære pause. Lift-elbiler vil ha-
ve et større behov for opladning i løbet af driftsdagen, 
og opladning vil, med de nuværende bilmodeller, ikke 
kunne gennemføres uden et produktivitetstab.

Opladning af bilerne i løbet af driftsdagen forventes 
primært at ske med lynladere. I løbet af det kommen-
de år forventes nettet af lynladere i Movias område at 
blive væsentligt udbygget, hvilket vil understøtte fle-
xtrafikkens omstilling til elbiler (jf. Figur 1).

Movia vurderer, at der ikke er et generelt behov for at 
etablere egne ladepunkter til opladning af elbiler i fle-
xtrafikken. I takt med at anvendelsen af elbiler øges, 
herunder i flextrafikken, kan det forventes, at netvær-
ket af lynladere udbygges. Der kan dog i perioder op-
stå et efterslæb i udbygning af ladeinfrastrukturen i 
dele af Movias geografi.

Økonomi

Movia har lavet en modelberegning af totalomkostninger ved anvendelse elbiler i flextrafikken sammenlig-
net med dieselbiler. Beregningerne viser for type 1-biler, at det er muligt uden meromkostninger at gen-
nemføre driften med elbiler. Omvendt vil der i dag være en ret betydelig merpris ved anvendelse af lift-elbi-
ler. Som følge af store forskelle operatørerne imellem, vil den faktiske totaløkonomi variere ret betydeligt 
fra operatør til operatør.
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Tiltag til at understøtte flextrafikken omstilling til elbiler

Konkretiserede mål for omstilling af flextrafikken
Movia vil stille krav til, at alle nye type 1-biler fra udbud gennemført fra og med 2025 skal være emissions-
fri. Brugte dieselbiler, der opfylder gældende alderskrav i Movias kontrakter, kan anvendes frem til 2030, 
hvorefter al drift med type 1-biler skal gennemføres med emissionsfri biler.

Rammevilkårene tillader i dag ikke omstilling af flextrafikkens liftbiler, uden at dette medfører ret betydelige 
meromkostninger. Hvis 2030-målet skal nås, er det nødvendigt, at omstillingen af liftbilerne begynder i 
2026-2027. Der tegner sig dog et billede af, at en fuld omstilling af liftbilerne i 2030 sandsynligvis ikke kan 
gennemføres uden øgede omkostninger. 

Movia fastholder målet om omstilling af flextrafikkens liftbiler til emissionsfrihed, men tidspunktet for omstil-
ling af liftbiler i nye kontrakter afventer yderligere markedsmodning og erfaringer fra gennemførelse af for-
søg.

Dialog og vidensdeling
Operatørerne afskriver i mange tilfælde bilerne over en længere periode end kontraktlængden af flextrafik-
kens kontrakter. Det betyder, at operatørerne tager en risiko for anvendelse af bilerne i kommende flexud-
bud. Det er derfor vigtigt, at Movia er meget transparent om flextrafikkens omstillingstakt og de krav, som 
man påtænker at stille til emissionsfri biler i kommende udbud.

Movia vil samarbejde med operatørmarkedet om mål og virkemidler til gennemførelse af den grønne om-
stilling af flextrafikken. Som et led heri planlægger Movia at organisere et stormøde om omstilling af flextra-
fikken i løbet af efteråret 2022. Mødet kan bidrage med at afstemme ønsker og forventninger til den grønne 
omstilling mellem Movia, Movias ejerkreds og operatørmarkedet.

Movia ønsker at spille en mere aktiv rolle i forhold til vidensdeling med operatørerne. I den forbindelse 
planlægger Movia at etablere en elbil-ambassadørordning, hvor Movia går i dialog med operatørerne om 
indsamling og videreformidling af viden og erfaringer om anvendelse af elbiler i flextrafikken. Elbilambassa-
døren kan besøge de operatører, som ønsker mere viden om drift af elbiler i flextrafikken, udarbejde vejled-
ninger til praktikken omkring eldrift og tilbyde udlån af en elbil til test for en kortere periode. Ordningen vur-
deres i høj grad at ville kunne bidrage til at modne operatørmarkedet til omstilling til eldrift.

Forsøgsprojekt
Movia ønsker at gennemføre forsøg med lift-elbiler. Forsøg med lift-elbiler vil bidrage med erfaringer for 
produktivitet, drift, opladning og økonomi. Som en del af et lift-elbilforsøg kan der etableres lynladere på 
nogle af flextrafikkens største afsætningssteder, eksempelvis ved udvalgte sygehuse i Region Sjælland. 
Det vil muliggøre opladning af bilerne, mens chaufføren følger passagerne ind på sygehuset, hvorved pro-
duktionstabet ved ladning af bilerne kan reduceres.

Movia planlægger at søge Transportministeriet pulje til grøn flextrafik om støtte til elbilambassadør-ordnin-
gen og til et forsøg med lift-elbiler og etablering af lynladere. Puljen forudsætter en egenfinansiering på 50 
pct. af projektets meromkostninger. En del af egenfinansieringen vil kunne finansieres gennem Movias 
omstillingspulje. Movia ønsker at gå i dialog med kommunerne og regionerne om finansiering af den reste-
rede del af forsøgsprojektets egenfinansiering.

Behov for lovændring
Det er i dag muligt at anvende lille kørekørt i elbiler med en totalvægt på op til 4.250 kg ved varetransport. 
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Der findes ikke en tilsvarende undtagelse i forhold til persontransport. Hvis reglerne ligestilles for varetrans-
port og persontransport, vil det løse vægtproblematikken for lift-elbiler. Movia vil arbejde for at lovgivningen 
ændres på dette punkt.
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17 Orientering om start af to-årigt forsøg med digitale passagerindmeldinger i 
Movias busser og Lokaltog

Indstilling

Det indstilles, at 

 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelsen godkendte 29. juni 2021, at Movia skulle gennemføre et to-årigt 
forsøg med digitale passagerindmeldinger. 

Movia starter i september 2022 forsøget i Movias busser og Lokaltog. Forsøget be-
tyder, at passagererne får mulighed for at give deres mening til kende om den kon-
krete bus- eller togtur. Passagerernes meldinger vil give Movia og operatørerne 
vigtig viden om, hvordan passagererne oplever den tilbudte service, og erfaringer-
ne fra tidligere, mindre forsøg viser, at såvel operatør som Movia er i stand til at 
handle på indmeldingerne fra passagererne.

Passagererne vil både kunne give ros og ris. Det er forventningen, at en del af ind-
meldingerne vil omfatte ros til chaufførerne for god kundeservice. Det er et vigtigt 
bidrag til operatørernes ledelse og motivation af chaufførerne, særligt fordi det bli-
ver konkret og operatøren har mulighed for at rapportere på daglig basis til sine 
medarbejdere. 

Ris kan f.eks. omhandle defekt aircondition eller støj. Operatørerne kan bruge ind-
meldingen om materiellet til at undersøge og servicere de busser, indmeldingerne 
omhandler udenfor de planlagte serviceintervaller. Dermed kan passagernes mel-
dinger bidrage til at fejl rettes hurtigt, og det undgås, at en bus med f.eks. defekt 
aircondition kører rundt for længe, uden at det bliver repareret.

Indmeldingerne fra passagererne bliver koblet med linjenummer, omtrentligt stop-
pested m.v. Det giver nye muligheder for at få et overblik over tilfredsheden i geo-
grafiske områder. Movia vil anvende data fra passagererne i arbejdet med f.eks. 
køreplanlægning.

Konkret skal passageren enten scanne en QR-kode, der bliver opsat på nakkestøt-
terne, eller besøge en hjemmeside. Her skal passageren svare på 3-5 spørgsmål, 
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hvilket vurderes at kunne nås på en typisk tur med bussen. Den hurtige afvikling 
skal sikre mange svar, men svarene vil ikke kunne generaliseres til at gælde alle 
kunder. Derfor vil Movia fortsat foretage interviews om passagertilfredshed, der er 
fordelt på tværs af linjer, grupper m.v. og bruge disse til at fastsætte operatørernes 
bonus/bod for kvalitet.

Forsøget løber i to år og er finansieret af omstillingspuljen. Bestyrelsen vil modtage 
en evaluering af forsøget.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

I forbindelse med forsøgets start i september gennemføres en kommunikationsind-
sats, og kommunerne og regionerne vil få mulighed for at få indsigt i indmeldinger-
ne. På bestyrelsens møde vil Movia give en kort demonstration.
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18 Orientering om status for arbejdet med BRT

Indstilling:

Det indstilles, at 

 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden, beliggenhedskommunerne samt staten har fortsat ar-
bejdet på at etablere et beslutningsgrundlag for etablering af BRT-linjer i ho-
vedstadsområdet.

Der foreligger udkast til kommissorium for VVM for BRT på 400S, for forbere-
dende undersøgelse for BRT på 200S samt forståelsespapir mellem staten, 
regionen og kommunerne om rammebetingelser for BRT-arbejdet. De tre do-
kumenter forventes forelagt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelser og 
regionsråd efter sommerferien, hvorefter arbejdet kan påbegyndes.

Movia bidrager med faglige input til arbejdet samt indgår i projektledelsen for 
opgaverne.

Herudover arbejdes i tæt samarbejde med beliggenhedskommunerne om 
BRT-projekter i købstæderne.

BRT i Ring 4
BRT-linjen i Ring 4 strækker sig fra Ishøj St. til Høje Taastrup St. og ad Ring 
4 til og Lautrup og videre til Ring 4 til Bagsværd St. med mulighed for fort-
sættelse til Lyngby St. Lyngby Kommune har meddelt, at de ikke ønsker at 
være en del af VVMen, men vil følge arbejdet på administrativt niveau.

Vejdirektoratet og Movia har udarbejdet en forberedende analyse til brug for 
den kommende VVM-analyse af BRT i Ring 4-korridoren. I analysen gen-
nemgås fem mulige linjeføringer. De opstillede linjeføringer er mulige og byg-
bare og linjeføringerne understøtter stationsnær byudvikling.

Den forberedende analyse bekræfter, at BRT kan styrke den kollektive trafik i 
Ring 4-korridoren inden for en anlægsøkonomisk ramme på 1,9 til 2,2 mia. 
kr., afhængigt af den valgte linjeføring. Rejsetiden reduceres betragteligt og 
passagertallet på strækningen vil stige med 20-30 pct. Det giver en mere ef-
fektiv udnyttelse af busmateriellet samt flere billetindtægter og dermed en 
forbedret driftsøkonomi. 

Dokumentnummer
1379035 

Bestyrelsen

Mødedato: 
30. juni 2022
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Den samlede samfundsøkonomiske forrentning er på 1,8 – 2,7 pct., afhæn-
gig af linjeføringen. Godt halvdelen af stigningen i det samlede passagertal i 
den kollektive transport som følge af BRT-linjen ville ellers have valgt bilen.

Næste skridt i arbejdet er udarbejdelse af en VVM for BRT i Ring 4. Trans-
portminsteriet, regionen og beliggenhedskommunerne har udarbejdet udkast 
til kommissorium, jf. bilag 18.1. 

Formålet med VVMen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om BRT i 
Ring 4, ikke at beslutte om projektet skal gennemføres. VVMen skal konkreti-
sere projektet ved at detaljere indhold og udformning, herunder udvælgelse 
af linjeføringer, tracé, stationer, betjening, og derefter analysere konsekven-
serne når det gælder trafik, miljø, arealer og økonomi mv. 

Resultatet af VVM-processen er et retvisende beslutningsgrundlag, til brug 
for kommuner og stat til at træffe beslutning om at igangsætte anlæggelse af 
BRT i Ring 4 eller ej.

Projektet planlægges gennemført i et tæt samarbejde mellem parterne med 
en fælles styregruppe. Vejdirektoratet er formand for styregruppen og kom-
munerne udpeger næstformanden. Movia planlægges at indgå i sekretariat 
og projektledelse samt at stå for faglige bidrag om trafiksystemer m.v. 

Kommuner og region vil blive informeret om de foreløbige konklusioner forud 
for den offentlige høring. Transportministeriet finansierer gennemførelse af 
VVM i Ring 4, hvorfor udgiften hertil ikke belaster kommuner og region. Movi-
as udgifter til sekretariatsbetjening indgår i budgettet og betales af staten.

Den forventede tidsplan er, at VVM kan iværksættes, når kommuner og re-
gion politisk har tilsluttet sig kommissorium og forståelsespapir, forventeligt 
senest 1. oktober. 

BRT- på 200S
Linje 200S betjener den tværkorridor, som binder hovedstadsområdets byfin-
gre sammen i området mellem Ring 2 og Ring 3. Hermed forbindes tre S-
togsgrene (Høje Taastrup, Ballerup og Køge-linjerne), letbanen samt en ræk-
ke større bolig- og erhvervsområder, bl.a. Avedøre Holme, Hvidovre Hospi-
tal, Rødovre Centrum, Husum og Gladsaxe Erhvervskvarter. En BRT-linje fra 
Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads vil derfor understøtte det samlede 
net af højklasset kollektiv transport i hovedstadsområdet.

Der er indgået aftale mellem Transportministeriet, regionen og beliggenheds-
kommunerne om i fællesskab at finansiere en forberedende undersøgelse af 
BRT på 200S, der bliver sammenlignelig med den, der er gennemført for 
400S. 

Forslag til kommissorium til undersøgelsen er vedlagt som bilag 18.2. Parter-
ne er enige om i fællesskab at finansiere den forberedende analyse på 200S. 
Udgiften hertil er afsat i kommuners og regionens budgetter.

I undersøgelsen skal vurderes alternative linjeføringer, ligesom der skal være 
særlig opmærksomhed om at skabe optimale skifteforhold til S-togsstationer-
ne i Friheden, Rødovre og Husum. 
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Den forberedende undersøgelse planlægges iværksat senest ved årsskiftet 
2022-23 og afsluttet i starten af 2024. Denne undersøgelse skal koordineres 
med en forventet sideløbende udredning om letbane eller BRT fra Gladsaxe 
Trafikplads ad Frederikssundsvej til Nørrebro St.

Rammebetingelser, finansiering og organisering
BRT-kommunerne og Region Hovedstaden har indgået i en tæt dialog med 
Transportministeriet om, hvilke rammebetingelser, der skal være til stede, for 
at kommunerne og region kan deltage i BRT-projekter. Borgmestre og re-
gionsrådsformand afholdt møde med ministeren om sagen 9. marts 2022, og 
på baggrund heraf er parterne blevet enige om et forståelsespapir, der fast-
lægger, at:

 For de berørte kommuner og Region Hovedstaden er det en forud-
sætning for gennemførelse af BRT-projekterne på linje 200S og 
400S, at medfinansieringen af et eventuelt anlæg sker uden for det 
kommunale anlægsloft. 

Ligeledes er det en forudsætning, at de lokale parter kan lånefinansi-
ere eventuelle anlægsudgifter, som udgangspunkt med 40-årig af-
dragsprofil, hvilket vil bero på en konkret ansøgning. 

 Herudover er det en forudsætning for kommunerne og regionen, at 
der foreligger en afklaring om risikoen af anlægsprojektet. 

 Transportministeriet, beliggenhedskommunerne og regionen er eni-
ge om, at der arbejdes for, at der foreligger en afklaring om afholdel-
se af anlægsudgifter, lånefinansiering og anlægsrisiko inden udgan-
gen af 2022. 

 En del af udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget er at igangsætte et 
udredningsarbejde om fordeling af den lokale anlægsfinansiering. 
Dette er erfaringsmæssigt en længere proces, og det er derfor rele-
vant at dette igangsættes i god tid, således at finansieringsnøglerne 
kan indgå i det fremtidige beslutnings- og efterfølgende aftalegrund-
lag. Beliggenhedskommunerne og regionen har derfor aftalt at påbe-
gynde dette arbejde efter sommerferien med henblik på at udarbejde 
et eller flere forslag til byrdefordeling inden årets udgang. Movia bi-
drager også til dette arbejde.

 For BRT-linjer i hovedstadsregionen vil det typisk gælde, at linjerne 
går på tværs af kommunegrænser og ligeledes berører statsveje, 
samtidig med at Region Hovedstaden finansierer driften på linjerne. 
Dette indebærer, at projektet vil inddrage flere kommuner, regionen 
og staten. Der vil derfor på et senere tidspunkt være behov for stil-
lingtagen til den mest hensigtsmæssige model for den politiske sty-
ring af tværgående BRT-projekter. Det er derfor i forståelsespapiret 
aftalt, at en afklaring af dette skal være på plads, samtidig med, at 
der evt. træffes endelig beslutning om etablering af de enkelte BRT-
linjer.
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BRT i købstæder
Der arbejdes tæt med beliggenhedskommunerne om BRT-lignende tiltag i en 
række købstæder. I den statslige infrastrukturpulje er afsat 50 mio. kr. årligt i 
2022 og 2023 i pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet med 50 pct. 
medfinansiering fra staten og med første ansøgningsfrist 1. september 2022. 

I Ringsted bliver mulighedsstudiet politisk behandlet 15. juni 2022. 
 
I Holbæk er mulighedsstudiet politisk behandlet. Kommunen har planlagt en 
proces i kommunalbestyrelsen 22. juni 2022, som skal danne rammen for, 
om de ansøger de statslige midler til nogle af løsningsforslagene fra mulig-
hedsstudiet.  

I Køge er mulighedsstudiet politisk behandlet i kommunen. Der er politisk op-
bakning til at søge fremkommelighedspuljen til forskellige tiltag fra mulig-
hedsstudiet, med forbehold for, at det kommunale bidrag findes i budgetfor-
handlingerne.

I Hillerød er mulighedsstudiet også politisk behandlet og kommunen forven-
ter at ansøge fremkommelighedspuljen 1. september 2022 til to af løsnings-
forslagene fra mulighedsstudiet. Region Hovedstaden forventer også at med-
finansiere løsningsforslagene. 

I Helsingør forventer kommunen at ansøge fremkommelighedspuljen ift. im-
plementering af busprioritering i signaler, som betjenes af linje 801A 

Movia forventer i efteråret 2022 at igangsætte et samarbejde med Roskilde 
kommune omkring et mulighedsstudie for BRT inspirerede tiltag i Roskilde 
by. Herudover er der dialog med Næstved og Slagelse kommuner på admini-
strativt niveau.

Økonomi:

Movias faglige bidrag til VVM og forberedende undersøgelse afholdes af de 
af stat, kommuner og region afsatte budgetter. 

Administrativt bidrag til BRT i købstæder samt arbejdet med rammebetingel-
ser og organisering afholdes inden for det afsatte administrative budget (om-
stillingspuljen).

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsfremstilling offentliggøres på Movias hjemmeside.
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Bilag:

18.1 Endeligt udkast, Kommissorium for en VVM-undersøgelse af en BRT i 
Ring 4 korridoren (400S)
18.2 Endeligt udkast, Kommissorium for forberedende undersøgelse på 
200S
18.3 Udkast, Fælles forståelsespapir for BRT på 200S og 400S.
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Endeligt udkast
Kommissorium for en VVM-undersøgelse 
af en BRT i Ring 4 korridoren (400S)

Undersøgelsens formål og kommissoriets status
Der er afsat fuld statslig finansiering af et endeligt beslutningsgrundlag (VVM) samt halv statslig finansiering 
af en BRT på linje 400S fra Ishøj St. til Lyngby St. (Ring 4-korridoren), op til en ramme på 950 mio. kr. i ”Afta-
le om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035”, som par-
terne bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har tilsluttet sig. ”Infrastrukturplan 2035” blev indgået den 28. ju-
ni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristen-
demokraterne. 

Ved tiltrædelse af kommissoriet fungerer det tillige som en samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet, belig-
genhedskommunerne, Region Hovedstaden, Movia og Transportministeriet i forhold til den konkrete gen-
nemførelse af miljøundersøgelser og tekniske undersøgelser mv. på de omfattede kommunale veje på un-
dersøgelsesstrækningen. Tiltrædelse af kommissoriet og det heri indbefattede samarbejde omfatter alene 
udarbejdelse af det tekniske projektbeslutningsgrundlag og ikke en stillingtagen til en gennemførelse af et 
BRT-projekt i Ring 4-korridoren.

Med henblik på at tilvejebringe beslutningsgrundlag for en BRT i Ring 4-korridoren, udarbejder Vejdirektora-
tet en VVM-undersøgelse der beskriver det konkrete projektomfang for det samlede projekt og konsekven-
serne heraf. Kommissoriet for VVM-undersøgelsen omfatter ikke organisatoriske problemstillinger eller for-
slag til finansielle fordelingsnøgler ved anlæg, drift og vedligehold mv.

Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelsen med inddragelse af beliggenhedskommunerne (Ishøj, Høje 
Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe), Region Hovedstaden og Movia. Udarbejdelsen 
sker for kommunevejsstrækningerne inden for bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) og for statsvejsstrækningerne i henhold til bestemmelserne i Vej-
lovens kapitel 2a. 

Baggrund
Ring 4-korridoren udgør en af de vigtige ringforbindelser i hovedstadsområdet, der fordeler den overordnede 
vejtrafik rundt om de centrale dele af Københavnsområdet. Korridoren skaber en tværforbindelse mellem de 
enkelte byfingre og en BRT på linje 400S vil derfor styrke den tværgående kollektive trafik i hovedstadsområ-
det ved blandt andet at forbinde en række S-togslinjer.
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Langs ringforbindelsen ligger en række tætte erhvervs- og boligområder i bl.a. i Høje-Taastrup, i Ballerup og 
Bagsværd, ligesom ringforbindelsen også understøtter pendling fra Vest-, Syd- og Nordsjælland til arbejds-
pladser i områderne omkring Ring 4.

Den kollektive trafik i Ring 4-korridoren udgøres i dag betjent af forskellige busruter, herunder linje 400S, der 
benytter Motorring 4/ Ring 4. Selv om den kollektive bustrafik i korridoren sikrer gode omstigningsmuligheder 
til anden kollektiv trafik i vigtige knudepunkter i Ring 4-korridoren, er fremkommeligheden reduceret som føl-
ge af trængselsproblemer på vejnettet.

Movia gennemførte i 2020 et indledende studie, der på et foreløbigt grundlag belyste muligheden for og po-
tentiale i at etablere en BRT mellem Ishøj Station og Lyngby Station for linje 400S. Mulighedsstudiet er efter-
følgende blevet fulgt op af en forberedende analyse, der har haft til formål at belyse forskellige linjeføringsal-
ternativer og stationsplaceringer og som danner grundlag for gennemførelse af en VVM-undersøgelse. Den 
forberedende analyse er afsluttet primo 2022, og er gennemført på opdrag af beliggenhedskommunerne, 
Region Hovedstaden, Movia og Transportministeriet.

Indhold i VVM-undersøgelsen
Undersøgelsesstrækningen
Undersøgelseskorridoren er jf. ”Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik 
for perioden 2022-2035” fastlagt til en strækning fra Ishøj St. i syd via Høje Taastrup og Ballerup til Lyngby 
St. i nord, hvor delstrækningen i Lyngby kan indgå som perspektiv. 

Alternativer
I skitseprojekteringen indgår i forlængelse af den forberedende analyses anbefalinger undersøgelse af alter-
nativer med henblik på afklaring af et BRT-projekts endelige udformning af tracé, stationsplaceringer, betje-
ning mv. I undersøgelsesprocessen kan tillige på mindre delstrækninger efter konkret vurdering indgå ”0+al-
ternativ”, defineret som mindre tiltag, der efter konkret vurdering kan forbedre busbetjeningen, men fravige 
vejreglernes anbefalinger til udformning af BRT-infrastruktur. I den konkrete vurdering af, hvor 0+alternativer 
kan vise sig relevant, kan indgå vurderinger af bygbarhed, herunder omfanget af nødvendige indgreb i tæt 
byrum, og forholdet mellem anlægsinvestering og passagerpotentiale på kort og langt sigt. 

Alternativerne beskriver BRT’en i sin fulde udstrækning, men vil tillige skulle indeholde en opdeling på del-
strækninger, der kan medvirke til at fastlægge en hensigtsmæssig implementeringstakt for BRT’en, herunder 
anlægstekniske forhold mv.

Vejteknik
Der udarbejdes et skitseprojekt for anlæg af et BRT-tracé mellem Ishøj Station og Lyngby Station. Skitsepro-
jekteringen tager udgangspunkt i de linjeføringer, der er belyst og anbefalet i den forberedende analyse for 
BRT i Ring 4-korridoren. 

I skitseprojekteringen vil der især være fokus på:
 Udformning af BRT-infrastrukturen med udgangspunkt i beskrivelsen i Vejregelhåndbogen om kol-

lektiv trafik og BRT, hvori indgår vurdering af behov for forskellige serviceniveauer efter konkret vur-
dering.

 Placering af BRT’ens tracé i vejens tværsnit og betydning for afvanding mv.
 Passage af motorvejsbroerne ved Køge Bugt Motorvejen, Motorring 4, Holbækmotorvejen, Frede-

rikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejen.
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 Passage af jernbanebroerne ved København-Ringsted-banen, Roskilde-banen og Frederikssunds-
banen.

 Anlægslogistik og trafikafvikling i anlægsperioden.
 Påvirkning af trafikafviklingskapacitet, herunder ift. til de større gennemfartsveje i kommunerne.

Tilpasning ift. eksisterende vejinfrastruktur, herunder vurdering af mulighed for anvendelse af eksi-
sterende bygværker, ombygning eller nyanlæg.

 Påvirkning af byrum, beplantning, parkeringskapacitet mv. (parkerings- og træregnskaber)
 Påvirkning af cykel- og gangforhold

Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision (trin 2) og tilgængelighedsrevision af de undersøgte forslag.

Stationsplacering og udformning
Stationerne og deres placering udgør et centralt element for en velfungerende BRT. VVM-undersøgelsen 
skal på baggrund af potentialevurderinger, hvor der bl.a. indgår trafikberegninger, byudvikling mv., fastlægge 
BRT’ens standsningsstruktur, hvilket indledningsvist er belyst i den forberedende analyse. Endvidere indgår 
stationsplaceringerne i Høje Taastrup, Lautrupparken i Ballerup og Granvej i Gladsaxe, der er betinget god-
kendt ifm. forsøgsordningen for stationsnær byudvikling.

Der skitseres en udformning af BRT-stationer, der dels imødekommer de kollektive rejsendes behov for kom-
fortable og sikre venteforhold, dels giver BRT’en et selvstændigt udtryk som højklasset kollektiv trafikform. 
Der kan inddrages overvejelser om fastlæggelse af design-linje fælles for BRT.

Trafik
Der vil blive foretaget trafikale effektvurderinger af en BRT, som baseres på en anerkendt trafikmodel. Trafik-
modelberegningerne vil omfatte en vurdering af antallet af kollektivt rejsende såvel i BRT’en som konsekven-
serne for den øvrige kollektive trafik. Som led i trafikberegningerne vurderes behovet for en tilpasning af det 
kollektive net, som indgår i trafikberegningerne. Movia leverer input til BRT-betjening og tilpasning af det øv-
rige busnet.

Endvidere skal trafikberegningerne belyse effekterne for den øvrige vejtrafik, herunder overflytning af bilture 
til kollektive trafikture og effekter på trængsel. 

I trafikberegningerne indgår effekter af den forudsatte byudvikling i kommuneplanerne. De tre udpegede sta-
tionsnære byudviklingsområder, der er bevilget betinget tilsagn, udgør en særlig udfordring at vurdere i tra-
fikberegningerne. VVM-undersøgelsen skal med bidrag fra de berørte kommuner vurdere udviklingspotentia-
let og implementeringstakt som forudsætning for trafikberegningerne.

I forbindelse med anlægsperioden kan der forventes udfordringer med trafikafvikling og trafiksikkerhed, og 
der vil i VVM-undersøgelsen blive udarbejdet forslag til anlægslogistik i samråd med politi og beredskab.

Miljøforhold
Konsekvenser for plan- og miljøforhold vurderes ud fra oplysninger, som allerede er tilgængelige i databa-
ser m.v., suppleret med konkrete registreringer, således at udformningen af anlægsprojektet og den tilhøren-
de miljøkonsekvensvurdering kan gennemføres på et opdateret grundlag.

Miljøkonsekvensvurderingen vil fokusere på registrering af områdets natur, plante- og dyreliv, herunder i 
særlig grad beskyttede arter og Natura 2000-områder. Registreringen vil danne grundlag for udarbejdelse af 
forslag til afværge-foranstaltninger, etablering af erstatningsbiotoper, m.m.
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I miljøvurderingen af forslagene vil der også blive set på påvirkningen af plan- og landskabsforhold, ligesom 
støjforhold vil blive undersøgt og vurderet. Dels støj under anlægsarbejdet, dels støj når BRT’en er i drift. 
Analysen vil også omfatte evt. behov for afværgeforanstaltninger for støjgener. Øvrige miljøforhold, som fx 
grundvand, overfladevand, fredede områder, kulturarv, forurenet jord, råstoffer, jordbunds- og rekreative for-
hold indgår også og vurderes i miljøvurderingen. 

Miljøkonsekvensvurderingen vil blandt andet belyse:
 Påvirkningen generelt på strækningen af natur, plante og dyreliv, herunder i særlig grad beskyttede 

arter og specielt Vestskoven, herunder de natur- og rekreative formål.

Den samlede miljøkonsekvensvurdering vil omfatte en vurdering af afværge- og erstatningsforanstaltninger 
for relevante miljøforhold i undersøgelseskorridoren.

Areal- og ejendomsforhold
Der gennemføres en kortlægning (arealanvendelsesanalyse) og vurdering af de arealmæssige konsekven-
ser ved anlæg af BRT. Kortlægningen baseres på aktuelle oplysninger om ejendomsforhold samt virksomhe-
der og større tekniske anlæg mv. Analysen anvendes endvidere til vurdering af omfang af arealerhvervelse. 

Ledninger
Der gennemføres en kortlægning af ledningsforholdene, der kan have betydning for projektets udformning, 
såvel nuværende som planlagte, større ledningsprojekter.

Anlægsøkonomi og omkostninger til vejdrift og kapitalbevarende vedligehold
Der beregnes et anlægsoverslag jf. Transportministeriets principper for Ny Anlægsbudgettering. Endvidere 
indgår en beregning af omkostninger til vejdrift og kapitalbevarende vedligehold af infrastrukturen.

Ligeledes gennemføres risikoanalyse med henblik på at afdække forhold i anlægs- og driftsfasen, som kan 
påvirke projektets økonomi, fremdrift m.v.

Busdriftsøkonomi
Driftsøkonomien for BRT-driften beregnes med udgangspunkt i en vurdering fremtidigt busmateriel samt en 
markedsvurdering af busoperatørernes vogntimepriser. Herudover beregnes driftsøkonomien med udgangs-
punkt i de forventede passagertal og baseres på de betjeningsforudsætninger i trafikmodelberegningerne, 
der også anvendes til den samfundsøkonomiske kalkule. Heri indgår de forudsatte tilpasninger af den kollek-
tive trafik. Movia leverer her input til BRT-betjening og tilpasning af det kollektive net

Der udarbejdes endvidere en vurdering af de økonomiske konsekvenser af BRT for busdrift-økonomien for 
såvel region som berørte kommuner. I vurderingen kan indgå følsomhedsberegninger ift. betjeningsalternati-
ver, passagereffekter, vogntimepriser mv.

Samfundsøkonomi
På baggrund af anlægsoverslag og beregnede effekter foretages en samfundsøkonomisk kalkule jf. Trans-
portministeriets manual for samfundsøkonomiske beregninger.

Ekstern kvalitetssikring
Efter principperne om ny anlægsbudgettering af statens anlægsprojekter med tilhørende aktstykke af 24. ok-
tober 2006 fra Finansudvalget, vil der blive gennemført en ekstern kvalitetssikring af projektet. Grundlaget for 
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den eksterne kvalitetssikring omfatter bl.a. teknisk dokumentation, miljøkonsekvensrapport, anlægsoverslag 
med tilhørende dokumentation for mængder, diverse forudsætningsnotater, risikoanalysen, trafikberegninger 
og samfundsøkonomiske beregninger.

Offentlighed og afrapportering
Der afholdes en indledende fire ugers offentlig idé- og forslagsfase i medio 2022, hvor alle interesserede op-
fordres til at komme med synspunkter, forslag og idéer til VVM-undersøgelsen. Der vil blive afholdt borger-
møde i forbindelse med idé- og forslagsfasen. Når miljøkonsekvensrapporten er færdig, vil den blive fremlagt 
i offentlig høring i en periode på mindst otte uger. Der vil også blive afholdt borgermøde i denne høringsperi-
ode. 

Efter den afsluttende offentlige høring udarbejder Vejdirektoratet et høringsnotat samt en indstilling til Trans-
portministeriet med kopi til beliggenhedskommunerne, Region Hovedstaden og Movia.

Tidsplan
Vejdirektoratet forventer, at undersøgelsen kan gennemføres på ca. to år. Den overordnede tidsplan for 
VVM-undersøgelsen er:

Ultimo februar/primo marts Fastlæggelse og udsendelse af endeligt udkast til kommissorium til godkendel-
se 

Ultimo april 2022 Tilbagemelding på kommissorium for projektet fra beliggenhedskommuner og 
Region Hovedstaden, herunder accept af Vejdirektoratet som udførende af 
VVM-undersøgelsen. 

Maj-juni 2022 Gennemførelse af EU-udbud af rådgivningsydelser
Medio-efterår 2022 VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase
Efterår 2022 - efterår 2023 Feltundersøgelser udføres, øvrige analyser pågår
Efterår 2023 Færdiggørelse af miljøkonsekvensrapporten, herunder ekstern kvalitetssikring
Ultimo 2023 Offentlig høring af VVM-undersøgelsen, herunder afholdelse af borgermøde
Primo 2024 Fremsendelse af Vejdirektoratets høringsnotat og indstilling

Organisering
VVM-undersøgelsen udføres for Transportministeriet af Vejdirektoratet bistået af rådgivere på udvalgte fag-
områder. Undersøgelsen bistås endvidere af et fast teknikerudvalg med repræsentation af Ishøj, Høje-Taa-
strup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe Kommuner, Region Hovedstaden og Movia, således 
at

• En styregruppe med deltagelse på ledelsesniveau har ansvar for overordnet fremdrift og forankring
• En teknikergruppe med deltagelse på fagteknisk niveau, hvor bl.a. projektets udformning, orientering 

om verserende, relevante sager mv. håndteres
• Herudover kan styregruppen efter behov nedsætte arbejdsgrupper til konkrete formål

Banedanmark og Miljøstyrelsen inviteres ligeledes til at deltage i arbejdet.

Det forventes, at der i teknikerudvalget sker en bred gensidig orientering om og drøftelse af forholdene i pro-
jektet og langs strækningen med henblik på undersøgelsens fremdrift og forankring. Heri indgår også, at af-
rapporteringen af VVM-undersøgelsen drøftes i forhold til forankring af undersøgelsen forud for den offentli-
ge høring. Endvidere kan der orienteres om verserende planlægnings- og byggesager mv. af betydning for 
VVM-undersøgelsen. 



6

Styregruppen kan nedsætte én eller flere arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver. Formandskabet 
for styregruppen udgøres af en formand og en næstformand. Vejdirektoratet varetager formandsposten og 
en kommunal repræsentant varetager næstformandsposten. Formandskabet afholder efter behov oriente-
rende møder med projektledelsen om fremdrift mv. i projektgennemførelsen.

Vejdirektoratet forestår projektledelsen. Movia bidrager til projektet, herunder med relevante kompetencer ift. 
BRT-busdrift, almindelig busdrift, kollektiv trafikplanlægning, materiel, busdriftsøkonomi mv.

Projektøkonomi
Det fremgår af ”Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 
2022-2035”, at der er afsat 50 mio. kr. til udarbejdelse af et endeligt beslutningsgrundlag for blandt andet en 
BRT på linje 400S, hvorfor VVM-undersøgelsen af BRT på linje 400S finansieres ved bevilling.

Sammenhæng til andre projekter
I ”Infrastrukturplan 2035” indgår tre udbygningsprojekter på statsvejnettet, hvor der i planlægningen bør sik-
res sammenhæng med BRT-projektet i Ring 4-korridoren.

Udbygning af Ring 4 Nord mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen
Udbygningen af Ring 4 omfatter af en udvidelse af Ring 4 fra 4 til 6 spor mellem Ballerup C til Ballerup 
Byvej (”Chokoladekrydset”) samt en udvidelse til 4-sporet byvej. Projektstrækningen i udbygningsprojektet er 
fra Klausdalsbrovej frem til Hillerødmotorvejen sammenfaldende med BRT-projektets delstrækning på Ring 4 
Nord. Planlægningen af de to projekter skal derfor gennemføres tæt koordineret med hinanden.

Udbygning af Ring 4 Syd mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugtmotorvejen
Udbygningen af Motorring 4 Syd omfatter en udvidelse af motorvejen på en ca. tre km lang strækning mel-
lem motorvejskryds Ishøj og motorvejskryds Vallensbæk med to ekstra vognbaner. Der udvides således fra 
fire til seks spor mellem motorvejskryds Ishøj og Ishøj Stationsvej, og der udvides fra seks til otte spor mel-
lem Ishøj Stationsvej og motorvejskryds Vallensbæk. BRT’en vil skulle forløbe på broen, der fører Ishøj Sta-
tionsvej over Motorring 4. Den tekniske løsning for broen vil således skulle omfatte såvel ekstra spor under 
broen og en BRT på selve broen, hvilket skal koordineres tæt mellem de to VVM-undersøgelser.

Udbygning af Hillerødmotorvejen mellem Ring 4 Nord og Motorring 3
Projektet omfatter en udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Ring 4 ved Bagsværd og Motorring 3 ved Mo-
torvejskryds Gladsaxe. BRT’en vil afhængig af linjeføringen skulle passere Hillerødmotorvejen på forskellig 
måde. Ved en linjeføring ad Værebrovej vil det skulle vurderes, hvorvidt broen over Hillerødmotorvejen skal 
udvides. I udvidelsen af selve Hillerødmotorvejen er det forudsat, at motorvejen kan udvides uden ændring 
af broen. Ved en linjeføring af BRT’en fra Ring 4 til Værebrovej ad parallelrampen ved Hillerødmotorvejen vil 
der skulle koordineres ift. den planlagte støjskærm. 

Proces efter VVM-undersøgelsens færdiggørelse
Udarbejdelsen af VVM-undersøgelsen omfatter alene udarbejdelse af det tekniske projektbeslutningsgrund-
lag, der kan anvendes ved en efterfølgende stillingtagen til en evt. gennemførelse af et BRT-projekt i Ring 4-
korridoren. 

Såfremt beliggenhedskommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet måtte finde grundlag for at 
arbejde videre med projektet, vil der være en række organisatoriske og finansieringsmæssige forhold, som 
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vil skulle afklares mellem parterne, og hvor VVM-undersøgelsen vil udgøre det anlægstekniske grundlag ift. 
beskrivelse mv. af et BRT-projekt. 



Vejdirektoratet 

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 

1577 København V 

Telefon +45 7244 3333 

vd@vd.dk 

vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 

EAN 5798000893450 

Dato 1. juni 2022

Sagsbehandler Leise Neel Pihl

Mail lnp@vd.dk

Telefon +45 7244 2102

Dokument 21/14073-36

Side 1/4

Endeligt udkast 
Kommissorium for forberedende analyse 
af BRT linje 200S 

Undersøgelsens formål og kommissoriets status 
Der er afsat fuld statslig finansiering af et endeligt beslutningsgrundlag, miljøkonsekvensvurdering (MKV) 

samt halv statslig finansiering til anlæg af en BRT linje på 200S, op til en ramme på 525 mio. kr. i ”Aftale om 

udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035”, som parterne 

bag ”Infrastrukturplan 2035” har tilsluttet sig.  

Movia har i 2020 overordnet belyst potentialerne ved at etablere BRT linje 200S mellem Avedøre Holme og 

Gladsaxe Trafikplads, som en styrkelse af den kollektive trafik og opgradering af den nuværende kollektive 

bustrafik i et selvstændigt tracé. Der vurderes at være et behov for at gennemføre en forberedende analyse, 

der på en række punkter uddyber Movias mulighedsstudie, inden arbejdet med det endelige beslutnings-

grundlag igangsættes. Den forberedende analyse vil kunne fremme og målrette udarbejdelsen af det ende-

lige beslutningsgrundlag. Fokus i den forberedende analyse vil være på vurdering af de kritiske områder 

langs linjeføringen, trafikale effekter samt umiddelbar vurdering af samfundsøkonomisk konsekvens og im-

plementeringstakt.  

Beslutning om igangsætning af en forberedende analyse indebærer ikke tilslutning til gennemførelse af an-

lægsprojektet og bidrag til finansiering heraf. Der vil først være grundlag for at træffe en sådan beslutning på 

baggrund af gennemførelse af et endeligt beslutningsgrundlag (MVK).  

Vejdirektoratet skal med inddragelse af Region Hovedstaden, Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Rød-

ovre Kommune, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune samt Movia gennemføre den forberedende 

analyse. Analysens resultater vil skulle medvirke til at sætte rammerne og indgå i grundlaget for udarbej-

delse af det endelige beslutningsgrundlag. Ved tiltrædelse af kommissoriet fungerer det tillige som en samar-

bejdsaftale mellem Vejdirektoratet, kommunerne, Region Hovedstaden, Movia og Transportministeriet (TRM) 

i forhold til den konkrete gennemførelse af den forberedende analyse.  

Baggrund 
Den nuværende kollektive infrastruktur i hovedstadsområdet er knyttet til den oprindelige fingerstruktur i by-

udviklingen og en forudsætning om rejser mellem opland og Københavns centrum. Men igennem mange år 

har denne udvikling været under forandring, og de daglige rejser mellem især bolig og arbejde sker i dag 

langt mere på tværs af hovedstadsområdet.  

En BRT på linje 200S skal derfor styrke den tværgående kollektive trafik i hovedstadsområdet ved blandt an-

det at forbinde en række S-togslinjer. 
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Movias mulighedsstudie fra 2020 har belyst, hvordan en BRT på linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og 

Avedøre Holme kan udformes og givet nogle indledende vurderinger på effekter for den kollektive trafik.  

Indhold i den forberedende analyse 
 

Den forberedende analyse vil foretage en overordnet vurdering af de kritiske områder langs linjeføringen, 

trafikale effekter samt umiddelbar vurdering af samfundsøkonomisk konsekvens og implementeringstakt.  

 
1. Vurdering af kritiske områder 

Den forberedende analyse skal foretage en vurdering af de kritiske områder langs linjeføringen i de en-

kelte kommuner i forhold til at udforme en BRT-infrastruktur i overensstemmelse med beskrivelserne i 

Vejregelhåndbogen om kollektiv trafik og BRT. Nedenstående liste beskriver de elementer Vejdirektora-

tet, kommunerne og Region Hovedstaden har vurderet, at der bør indgå i den forberedende analyse. Li-

sten er ikke udtømmende, men omhandler en række af de centrale punkter, der er identificeret på tids-

punktet for kommissoriets fastlæggelse. 

 
Linjeføringsalternativer 

• Vurdering af linjeføring og stationsplacering på Avedøre Holme og kobling til S-banen (til Frihe-
den Station og Rødovre Station).  

• Vurdering af linjeføringsalternativer fra Husum Torv til Gladsaxe Trafikplads (alternativer til 
Mørkhøjvej).  

 

Påvirkninger som følge af vejudvidelse 

• Påvirkning og passage af Vestvolden. 

• Behov for ekspropriation og konsekvenser for antallet af parkeringspladser og træer på Islevhus-
vej, Mørkhøjvej og Gladsaxe Møllevej.  

• Påvirkning af pladsforholdene for cyklister og fodgængere på Tårnvej, Mørkhøjvej og Gladsaxe 
Møllevej samt cyklister og fodgængeres mulighed for at krydse Avedøre Havnevej ved BRT-
stoppestedet ”Rebæk Søpark”. 

• Påvirkning af trafikafviklingskapacitet ved indsnævring af antallet af kørebaner på Tårnvej nord 
for Slotsherrensvej og på Avedøre Havnevej. 

 

Passage af broer 

• Passage af motorvejsbroen ved Amagermotorvejen og sammenhæng til udvidelse af Amager-
motorvejen. 

• Passage af jernbanebroer ved Køge Bugtbanen, Roskildebanen og Frederikssundsbanen. 

 

Vurdering af serviceniveauer 

• Vurdering af fravigelser fra BRT-standard / serviceniveauer langs BRT-strækningen inkl. betyd-
ningen for stationsnærhed og konsekvenser for overflytning af bilister til den kollektive trafik og 
driftsøkonomien.  

• Vurdering af passagerpotentialet ved stationsnær byudvikling ved Hvidovre Hospital, Rødovre 
Centrum og Avedøre Holme nord. 
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2. Trafikal effektvurdering 

• Vurdering af de trafikale effekter baseret på trafikmodelberegninger, herunder foretages vurde-
ringer af den potentielle overflytning fra bilture til kollektive trafikture, effekter ift. trængsel mv. 
Som input til trafikmodelberegninger opstilles et kollektivt net, som er tilpasset BRT-linjen. 

• Opgørelse af estimater for antal passagerer i BRT-linjen, men også de passagermæssige kon-
sekvenser for øvrige kollektive trafikformer og biltrafikken.  

 
3. Samfundsøkonomi  

• Samfundsøkonomisk analyse og -vurdering af projektet i henhold til TRMs manual for samfunds-
økonomiske vurderinger inkl. opgørelse af klima-, støj- og miljøeffekter.  

• Analysens resultater vil basere sig dels på de gennemførte beregninger af de trafikale effekter 
samt tidligere udarbejdede anlægsoverslag mv. fra Movias mulighedsstudie. 

 
4. Implementeringstakt 

 
Projektet belyser konsekvenserne ved etablering af BRT linje 200S i sin fulde udstrækning, men der fo-
retages en vurdering af en hensigtsmæssig faseopdeling af stækningen, der kan illustrere en mulig im-
plementeringstakt for BRT-linjen, herunder vurdering af konsekvenser for samfundsøkonomi og trafikal 
effekt for de overordnede faser.   

 

Tidsplan 
Vejdirektoratet forventer, at undersøgelsen kan gennemføres på ca. 1,5 år. Den overordnede tidsplan for 

den forberedende analyse er: 

 

[Forår 2022] Fastlæggelse af kommissorium for projektet og udbud af rådgiverydelser  

[Medio 2022] Den forberedende analyse indledes 

[Ultimo 2023]  Færdiggørelse af den forberedende analyse 

Organisering 
Den forberedende analyse gennemføres i en projektorganisation i Vejdirektoratets regi. Undersøgelsen bi-

stås endvidere af en styregruppe, hvor der inviteres repræsentanter fra Transportministeriet, Brøndby Kom-

mune, Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune, samt Re-

gion Hovedstaden og Movia.  

 

Det forventes, at der i styregruppen sker en bred gensidig orientering om og drøftelse af forholdene i projek-

tet og langs strækningen med henblik på undersøgelsens fremdrift og forankring. Heri indgår også, at afrap-

porteringen af den forberedende analyse drøftes i forhold til forankring af undersøgelsen. 

 

Endvidere kan styregruppen orienteres om verserende planlægnings- og byggesager mv. af betydning for 

projektet.  

 

Styregruppen kan nedsætte én eller flere arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver. Vejdirektoratet va-

retager formandskabet og sekretariatsfunktionen.  

 

Vejdirektoratet forestår projektledelsen. Movia bidrager til projektet, herunder med relevante kompetencer ift. 

BRT-busdrift, almindelig busdrift, kollektiv trafikplanlægning, materiel, busdriftsøkonomi mv. 
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Projektøkonomi 
Der afsættes 5 mio. kr. ekskl. moms til den forberedende analyse, som forestås af Vejdirektoratet med ind-

dragelse af Movia. 

 

Analysen finansieres af Region Hovedstaden og beliggenhedskommunerne med 2,5 mio. kr. efter en aftalt 

fordelingsnøgle jf. nedenstående tabel. 

 

Derudover bidrager Transportministeriet med finansiering op til en ramme på [2,5 mio. kr.] 

  
Kr. ekskl. moms 

Region Hovedstaden           625.000  

Gladsaxe Kommune           412.500  

Københavns Kommune           281.250  

Rødovre Kommune           581.250  

Hvidovre Kommune           543.750  

Brøndby Kommune             56.250  

Transportministeriet [2.500.000] 

I alt        5.000.000  

 

Sammenhæng til andre projekter 
Udbygning af Amagermotorvejen 

I Aftale om Infrastrukturplan 2035 indgår udbygning af Amagermotorvejen med forventet anlægsstart i 2024. 

Første skridt frem mod realiseringen af anlægsprojektet er gennemførelsen af miljøkonsekvensvurdering 

(MKV) med udgangspunkt i den forberedende analyses udbygningsløsning 2. MKV’en blev igangsat februar 

2022. Udbygningen af Amagermotorvejen har betydning for vurderingen af, hvor og hvordan en BRT mest 

hensigtsmæssigt kan passere Amagermotorvejen. I den forberedende analyse er det vurderingen, at broen 

over Amagermotorvejen ved frakørsel 21 skal udskiftes, for at udbygningsløsning 2 kan gennemføres. Det 

giver samtidig mulighed for, at BRT kan indpasses i broens udformning. 

 

Letbane/BRT på Frederikssundsvej med endestation på Gladsaxe Trafikplads 

I ”Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035”, der er en del-

aftale i infrastrukturplanen, er der afsat en ramme på 2.482 mio. kr. til et statsligt bidrag til højklasset kollektiv 

transport. Parterne har taget udgangspunkt i, at rammen blandt andet udmøntes til en letbane på Frederiks-

sundsvej (Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads), men at en endelig beslutning vil skulle træffes på grundlag 

af videre undersøgelser og efter dialog med de lokale parter. I aftalen er der også afsat 50 mio. kr. som et 

statsligt bidrag til udarbejdelse af beslutningsgrundlag på VVM-niveau i Aalborg, Aarhus og København. 

 

Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune har afsat henholdsvis 7,5 mio. kr. og 1 mio. kr. til en udred-

ning af både en BRT og en letbane på Frederikssundsvej fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads. Undersø-

gelsen af BRT og letbane på Frederikssundsvej skal i videst muligt omfang inddrages og koordineres i den 

forberedende analyse af en BRT på 200S, da der forventeligt vil være sammenfald mellem disse stræknin-

ger. 
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Fælles forståelsespapir om BRT på 200S og 400S

UDKAST

Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Furesø Kommune
Gladsaxe Kommune 
Herlev Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Rødovre Kommune 
Region Hovedstaden
Transportministeriet

[XX] 

Videre proces for forberedelse af BRT på linje 200S og linje 
400S

I Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv tra-
fik for perioden 2022-2035, som parterne bag aftale om Infrastrukturplan 
2035 har tilsluttet sig, er afsat fuld finansiering til udarbejdelse af et endeligt 
beslutningsgrundlag (VVM) for en BRT på henholdsvis linje 200S og linje 400S. 

Der er yderligere afsat en ramme på op til 950 mio. kr. til halv statslige finansie-
ring af etablering af en BRT på linje 400S og en ramme på op til 525 mio. kr. til 
halv statslig finansiering af etablering af en BRT på linje 200S, forudsat at de lo-
kale parter tilvejebringer finansiering til den resterende del af projekterne. Re-
gion Hovedstaden vil i forbindelse med beslutning om anlæg af BRT arbejde for 
at indgå en langsigtet aftale om den efterfølgende drift på BRT-strækningerne.

Ovenstående kommuner, Region Hovedstaden og Transportministeriet er enige 
om at arbejde ud fra nedenstående foreløbige tidsplan for udarbejdelse af et en-
deligt beslutningsgrundlag for de to BRT-projekter, og at der i første omgang 
iværksættes VVM for BRT på linje 400S og en forberedende analyse for BRT på 
linje 200S, idet Transportministeriet bemærker, at sidstnævnte kræver godken-
delse af forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035. 

Endvidere er parterne enige om, at med beslutning om gennemførelse af en 
VVM er der ikke truffet beslutning om anlæg af en BRT-linje. En beslutning om 
anlæg af en BRT-linje vil blandt andet være baseret på forudgående VVM-un-
dersøgelser, som Vejdirektoratet vil gennemføre i samarbejde med de lokale 
parter. 

For de berørte kommuner og Region Hovedstaden er det en forudsætning for 
gennemførelse af BRT-projekterne på linje 200S og 400S, at medfinansieringen 
af et eventuelt anlæg sker uden for det kommunale anlægsloft. 
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Ligeledes er det en forudsætning, at de lokale parter kan lånefinansiere eventu-
elle anlægsudgifter, som udgangspunkt med 40-årig afdragsprofil, hvilket vil 
bero på en konkret ansøgning. 

Herudover er det en forudsætning for kommunerne og regionen, at der forelig-
ger en afklaring om risikoen af anlægsprojektet. 

Transportministeriet, beliggenhedskommunerne og regionen er enige om , at 
der arbejdes for, at der foreligger en afklaring om afholdelse af anlægsudgifter, 
lånefinansiering og anlægsrisiko inden udgangen af 2022. 

Foreløbig tidsplan for 400S 

 Senest 1. juli 2022: Godkendelse af kommissorium for projektet og 
igangsættelse af rådgiverudbud.

 Sensommer/efterår 2022: VVM-undersøgelsen indledes med en offent-
lig idé- og forslagsfase.

 2022: Afklaring af lokale parters anlægs- og lånerammer samt anlægsri-
siko.

 Ultimo 2023: Offentlig høring af VVM-undersøgelsen, herunder afhol-
delse af borgermøde.

 Primo 2024: Endelig VVM-rapport offentliggøres.
 2024: Politisk afklaring, beslutning og forhandling om anlæg af BRT-

linje, herunder afklaring af fordeling af lokal finansiering, organisering 
mv.

Under forudsætning om beslutning om anlæggelse: 
 2025-2030: Projektering og anlæggelse af BRT.

Foreløbig tidsplan for 200S 

 2022: Afklaring af lokale parters anlægs- og lånerammer samt anlægsri-
siko.

 2022: Godkendelse af kommissorium for forberedende analyse og 
igangsættelse af rådgiverudbud.

 Primo 2023 - medio 2024: Gennemførsel af forberedende analyse.
 Efteråret 2022 til ultimo 2024: Eventuelt sideløbende udredning om let-

bane eller BRT på Frederikssundsvej.
 Ultimo 2024/primo 2025: Politisk afklaring om VVM for BRT 200S 

eventuelt i sammenhæng med afklaring af VVM af letbane/BRT på Fre-
derikssundsvej.
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Foreløbig tidsplan for 200S - fortsat

Under forudsætning om beslutning om VVM:
 Medio 2025: Fastlæggelse af kommissorium for VVM-undersøgelsen og 

igangsættelse af rådgiverudbud. 
 Sensommer/efterår 2025: VVM-undersøgelsen indledes med en offent-

lig idé- og forslagsfase.
 Ultimo 2026: Offentlig høring af VVM-undersøgelsen, herunder afhol-

delse af borgermøde.
 Primo 2027: Endelig VVM-rapport offentliggøres.
 2027: Politisk afklaring, beslutning og forhandling om anlæg af BRT-

linje, herunder afklaring af fordeling af lokal finansiering, organisering 
m.v.

Der skal løbende arbejdes for at optimere tidsplanen, så beslutnings-
grundlag kan færdiggøres hurtigst muligt.

Under forudsætning om beslutning om anlæggelse:
 2028-2033: Projektering og anlæggelse. 
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19 Orientering om status på forsøg med Smart Stop

Indstilling

Det indstilles, at

 Bestyrelsen tager orientering om forsøg med Smart Stop til efterret-
ning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I den digitale trafikinformation får kunderne liveopdateret information, også 
når der er forsinkelser – enten på digitale skærme eller mobil. Mange kunder 
anvender Rejseplanens app til planlægning af rejsen, mens færre kunder 
tjekker rejsen undervejs, hvis der ikke er en digital skærm ved stoppestedet. 
Og dermed får de ikke information om ændringer eller forsinkelser. Med sti-
gende trængsel på vejene er forsinkelse på busserne en uundgåelig gene for 
kunderne, og det har stor betydning for kundernes oplevelse af rejsen at få 
pålidelig information om, hvornår bussen kommer til stoppestedet. 

I dag tilbydes digital trafikinformation på skærme ved ca. 2.000 stoppesteder. 
Det betyder, at 74 pct. af kunderne stiger på bussen ved et stoppested, hvor 
der er en digital skærm. Ved resten af de 13.500 stoppesteder kan kunderne 
få digital trafikinformation via mobilen. 

Smart Stop – test af digital trafikinformation ved stoppesteder
Movia arbejder målrettet med digitalisering af stoppe-
steder således, at endnu flere kunder får nem adgang 
til liveopdateret trafikinformation. Dels gennem skærme 
ved stoppestederne og dels gennem forsøg med alter-
native teknologier til digital trafikinformation på mobilen. 
Der sker indenfor konceptet Smart Stop, der er intelli-
gente stoppesteder med digital trafikinformation. 

Et Smart Stop kendetegnes ved den gule dråbeforme-
de markør, der sikrer en god synlighed ved stoppeste-
det. Ved et Smart Stop kan kunden teste digital trafik-
information via en anden teknologi end Rejseplanens 
app. Formålet er at gøre den liveopdaterede trafikinfor-
mation lettere tilgængelig under rejsen, fx som push-
besked til mobilen, samt at finde billigere teknologiske 
løsninger til digital trafikinformation ved stoppestedet. 

Dokumentnummer
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Med konceptet Smart Stop tester Movia tre teknologier til digital trafikinforma-
tion ved stoppesteder. De tre teknologier er beacons, QR-koder og augmen-
tet reality (AR). 

Beacons testes ved 500 stoppesteder 
I samarbejde med Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødov-
re kommuner testes Smart Stop med beacons ved 500 stoppesteder. 

En beacon er en lille sender, der via bluetooth sen-
der automatisk besked om næste bus til kunder-
nes smartphone, når de står ved stoppestedet. In-
formationen leveres fra Rejseplanens app, og der-
for er det en forudsætning for at modtage informa-
tionen, at kunden har downloadet app’en, givet 
samtykke til at modtage information fra app’en 
samt slået bluetooth til. 

Den kundemæssige fordel ved trafikinformation via 
beacons er, at informationen gives som push-be-
sked, hver gang kunden kommer til stoppestedet. 
Så når de krævede indstillinger på mobilen er på 
plads, skal kunden ikke gøre mere for at få infor-
mation ved ethvert stoppested med en beacon. 
Omvendt er kravene til indstilling af mobilen en 
barriere mod at motivere kunderne til at modtage 
information via beacons. 

Udgifterne til indkøb og drift af beacons er betydeligt lavere end til skærme, 
idet alene indkøbsprisen udgør mindre end 5 pct. af prisen på de nuværende 
digitale skærme til stoppesteder. 

Fra november 2020 til januar 2021 testede Movia beacons ved 250 stoppe-
steder i samarbejde med Gladsaxe og Rødovre kommuner. Og kundeevalu-
eringen heraf viste, at Smart Stop konceptet skaber god synlighed, især ved 
stoppestederne. Således havde 59 pct. bemærket forsøget mod blot 40 pct. 
ved et tidligere forsøg i Næstved. Blandt de kunder, der havde prøvet bea-
cons, var 62 pct. tilfredse med løsningen, men blot 13 pct. havde prøvet løs-
ningen. Konklusionen på forsøget var således, at Smart Stop konceptet fan-
ger kundernes opmærksomhed, men også, at det tager tid at påvirke kunder-
nes adfærd til at prøve teknologien.   

Det igangværende forsøg er tredje fase af forsøget med beacons ved stop-
pesteder. Ud over at antallet af beacons er øget til 500 stk. er formålet i den-
ne fase at monitorere brugen af beacons samt motivere til ændret adfærd 
hos kunderne. Endvidere testes en ny type beacons ved de 250 nye stoppe-
steder, med henblik på at vurdere ressourcebehov og økonomi til driften. 
Forsøget løber fra februar til og med september 2022, hvorefter potentialet 
for beacons som teknologi til digitalisering af stoppesteder evalueres.
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Pilotforsøg med QR-koder til information om næste bus 
Med SMS 1250 har alle kunder adgang til liveopdateret information om næ-
ste bus, uanset om de har en smartphone eller en anden type mobiltelefon. 
SMS-løsningen er tilgængelig ved alle stoppesteder i hele Movias geografi. 
Imidlertid påløber der en udgift til Movia, hver gang en kunde anmoder om 
en SMS med information om næste bus, og derfor testes QR-koder som en 
billigere teknologi i supplement til SMS 1250. 

Ved et Smart Stop med QR-kode får kunden liveopdateret information om 
næste bus blot ved at scanne QR-koden med mobilens kamera. Informatio-
nen leveres via Movias mobilweb og kan udvides til hele Movias geografi. 

Fordelen ved trafikinformation via QR-koder er, at informationen er let tilgæn-
gelig for kunden, og dermed er barrieren for brug af teknologien lille. Endvi-
dere påløber der ikke udgifter for Movia ved kundens brug, hvorfor driftsud-
gifterne til løsningen er lave. En nylig undersøgelse viser, at to tredjedele af 
kunderne ved stoppesteder uden digital skærm kan forestille sig at benytte 
QR-kode til information om næste bus. 

Pilotforsøget med QR-koder som supplement til SMS 1250 er igangsat i 1. 
kvartal 2022 og omfatter indtil videre 30 stoppesteder, der er udvalgt blandt 
de stoppesteder hvor der er flest brugere af SMS 1250. Forsøget udvides til 
ca. 100 stoppesteder i 3. kvartal 2022 med henblik på at gennemføre kunde-
evaluering i 4. kvartal. 

Pilotforsøg med augmentet reality (AR) til trafikinformation 
Med teknologien augmentet reality (AR) tilbydes kunden trafikinformation, 
der alene findes i mobilens virtuelle univers. Teknologien er ikke ret udbredt i 
Danmark, og det forventes at trafikinformation via augmentet reality i første 
omgang vil have interesse blandt teknologi-interesserede kunder.

Ved et Smart Stop med augmentet reality får kunden trafikinformation om 
næste bus, bussens rute samt en virtuel oplevelse med stoppestedet, som 
ikke kan opnås i den fysiske virkelighed. For at teste informationen skal kun-
den downloade Movias AR-app.

Pilotforsøg med Smart Stop med augmentet reality er igangsat i juni 2022 på 
i alt 10 stoppesteder ved uddannelsesinstitutioner, hvor unge teknologi-inter-
esserede studerende forventes at ville teste løsningen. 

Evaluering af Smart Stop 
Bestyrelsen modtager evaluering af de igangværende forsøg med Smart 
Stop ultimo 2022. 

Økonomi:

Ingen.
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Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.
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20 Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2021

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen tager orienteringen om Databeskyttelsesrådgiverens rapport 
for 2021 til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias databeskyttelsesrådgiver (DPO) er udpeget i medfør af databeskyt-
telsesforordningen. Advokatfirmaet Bech Bruun har siden 2018 varetaget 
rollen som ekstern DPO for Movia. Siden efteråret 2021 har rollen været 
udfyldt af advokat Egil Husum, som også fungerer som ekstern DPO for en 
række kommuner. 

Movias DPO har i foråret 2022 afgivet sin årlige rapport til Movias direktion 
om Movias efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. DPO’en har efterfølgen-
de præsenteret konklusionerne ved et møde med Movias direktion. Overord-
net konkluderes det, at Movias arbejde med databeskyttelsesreglerne bliver 
håndteret på en hensigtsmæssig måde, også set i forhold til lignende organi-
sationer, herunder via koordineringen i det internt nedsatte Movia Personda-
ta Forum. 

Årets tilsyn, der dækker 2021, er gennemført skriftligt, ved Movias besvarel-
se af spørgsmål og fremsendelse af materiale. Tilsynet er gennemført ud fra 
den risikobaserede tilgang, som databeskyttelsesforordningen foreskriver. 
Det indebærer, at rapporten omfatter kontrol af udvalgte behandlingsområder 
hos Movia. Årets temaer afspejler de områder, som har et væsentligt fokus 
hos Datatilsynet, og hvor det har været vigtigt for Movia at få DPO’ens vurde-
ring af den måde, der arbejdes på. DPO’ens tilsyn med Movia har omfattet 
fire overordnede temaer:

 Tema 1: Opfølgning på rapporten for 2019/2020
 Tema 2: Risikovurderinger
 Tema 3: Sletning 
 Tema 4: Stikprøvekontrol af anmodninger og sikkerhedsbrud

DPO’ens tilsyn er et middel til, at Movia arbejde kan målrettet med området 
og løbende forbedre sig. Rapporten udgør derfor også grundlaget for admini-
strationens prioritering af indsatsen på dette område, der fortsat fylder meget 
ressourcemæssigt. Udover de forbedringspunkter DPO’ens rapport peger 
på, er der således også en række andre opgaver omkring databeskyttelse, 
der fylder i Movias løbende og daglige drift. 

Dokumentnummer
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For yderligere information om rapportens konklusioner henvises til bilag 20.1, 
som behandles på lukket dagsorden. 

Økonomi:

Ingen. Indsatsen fylder meget ressourcemæssigt og håndteres inden for 
budgettet.

Åbent/lukket punkt:

Åbent, idet sagens bilag er lukket af hensyn til Movias interne processer og 
fortrolighed omkring arbejdet med GDPR og informationssikkerhed.

Kommunikation:

Ingen.

Bilag:

20.1 Administrationens orientering om databeskyttelsesrådgivernes rapport 
2021. LUKKET BILAG.
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22 Orientering om terminalprojekter

Indstilling

Det indstilles, at 

 Bestyrelsen tager orientering om terminalprojekter til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Denne orientering giver en kort status for de væsentligste terminalprojekter, som Movia deltager i. Movia bli-
ver inddraget eller søger inddragelse i terminalprojekter for at sikre tilstrækkelig plads til busserne, god funk-
tionalitet og effektiv drift til gavn for passagererne, kommunerne og operatørerne. En busterminal ligger ty-
pisk i forbindelse med en station, hvor flere buslinjer betjenes. 

Movia rådgiver kommuner, når de har planer om at anlægge, ombygge, nedlægge eller indskrænke en bus-
terminal. Movia deltager typisk fra de første idéer til færdigt anlæg - en proces som kan tage op til 10 år. I 
projekterne er det typisk kommunen, som sidder for bordenden, med typisk deltagelse af kommunens rådgi-
ver, DSB, Lokaltog, Banedanmark, Metroselskabet, regionerne, forsyningsselskaber og Movia alt afhængig 
af hvor terminalen er placeret. 

I projekterne bidrager Movia med viden om:

• Bussernes logistik: Areal til busmanøvrer, ind- og udkørsler, plads til de busser, der skal betjene termi-
nalen, dimensionering, kapacitetsvurderinger, fremtidssikring, ladeinfrastruktur til elbusser (hvis rele-
vant), chaufførfaciliteter mv.

• Passagererne: Trafikinformation, ventearealer/overdækning, belysning, tryghedsskabende elementer 
mv.

• Skifteafstande- og veje: At opnå kortest mulig gåafstand mellem bus og tog, gangvejens belægninger, 
belysning mv.  

• Wayfinding: Skiltning, så det er nemt og logisk at finde fra bus til tog og omvendt.

Kommunerne sætter pris på Movias medvirken og rådgivning, selv om Movia ikke altid bliver inddraget fra 
start, hvilket kan medføre, at et terminalprojekt må planlægges på ny på grund af manglende plads til bus-
serne, og det kan udsætte eller forsinke et projekt.

Aktuelt er der eksempler på, at enkelte kommuner sælger areal fra til private investorer og/eller disponerer 
over arealer helt tæt på en eksisterende busterminal, hvilket kan give udfordringer for effektiv afvikling af 
busdriften på terminalen. 

I bilag 23.1 gives et kort overblik og en kort status over de aktuelle terminalprojekter. 

Dokumentnummer
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Figur 1. Oversigt over igangværende og kommende terminalprojekter

Økonomi:
Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

22.1 Status og oversigt over aktuelle terminalprojekter
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23.1 Status og oversigt over aktuelle terminalprojekter (Bilag 1) 

Favrholm Station: Banedanmark og Lokaltog bygger ny station syd for Hillerød, som står færdig 
2023/2024 i forbindelse med åbning af Nordsjællands Hospital. Udformning af busterminalen på stations-
forpladsen er for længst vedtaget, men det er endnu ikke afklaret, om der ved åbningen af stationen vil væ-
re busser, som kører ind på forpladsen. Der vil køre busser på Overdrevsvejen, og passagerer kan via en 
stibro gå til stationen. 

Samarbejdspartnere: Hillerød Kommune, Banedanmark, Lokaltog, Region Hovedstaden, DSB.

Farum Station: Furesø Kommune ønsker at omdanne en del af busterminalen ved Farum Station til 20 
parkeringspladser, jf. politisk beslutning fra 2018. Efter tre års forsøg på at få tilpasset busterminalen til den 
indskrænkede plads, har Movia i december 2021 meddelt Furesø Kommune, at en mindre terminal ikke 
kan sikre en effektiv busdrift, og at buskørsel ind og ud fra terminalen ikke kan afvikles problemfrit og sik-
kert. I marts 2022 bliver kommunen og Movia enige om, at den eneste måde at løse udfordringen på er at 
omplacere halvdelen af parkeringspladserne, så busserne opnår acceptable forhold. Kommunen vil på 
denne baggrund se på nye løsningsmuligheder og invitere til nye arbejdsgruppemøder.

Samarbejdspartnere: Furesø Kommune, DSB, kommunens rådgivere.

Hundige Station: I 2020 sælger Greve Kommune ca. 1.000 m2 af den eksisterende busterminal samt til-
stødende arealer til privat investor. I løbet af 2020-2021 opnås enighed om en ny og mindre busterminal. 
Samtidig planlægger investor nye boliger helt op til den nye terminal. Movia har gjort opmærksom på støjni-
veauet i forhold til placering af lejligheder med altaner få meter fra holdende busser. Anlægsarbejdet af den 
nye busterminal er snart afsluttet og den forventes indviet i juni 2022. Først i løbet af 2023 vil de nye boli-
ger være indflytningsklare.

Samarbejdspartnere: Greve Kommune, kommunens rådgivere, DSB, investor.

Kokkedal Station: I marts 2020 informerer Hørsholm Kommune om, at en arkitektkonkurrence for området 
omkring Kokkedal Station skal udbydes samt at en privat investor får lov til at købe arealer helt op til bus-
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terminalen. Movia kommer med input til den del af udbuddet, som omhandler busterminalen. Konklusionen 
bliver, at busterminalen skal forblive som i dag, da den er meget velfungerende, og det indgår i betingelser-
ne for arkitektkonkurrencen. I juli 2021 afgør et dommerpanel, hvilken investor med arkitektfirma, der kan 
købe og tegne det nye byområde samt busterminal. I oktober 2021 inviteres Movia til første møde om ter-
minalen, som viser sig at være ændret trods klausul i konkurrencebetingelserne. I nogle måneder arbejdes 
der intenst på at få en busterminal på plads på et mindre areal og i en ny udformning. Det lykkes ikke, og i 
januar erkender kommunen og investor, at der ikke kan findes en bedre løsning end den eksisterende. Der 
er dog udfordringer med bussernes ind- og udkørsel. En ny lokalplan for området pågår indtil april 2023, og 
Movia vil løbende have kontakt med kommunen.

Samarbejdspartnere: Hørsholm Kommune, DSB, investor.

Nykøbing Sjælland Station: Nykøbing Sjælland busterminal ved stationen har i mange år trængt til en op-
gradering. Efter flere tiltag blev der i 2018-2019 udfærdiget et skitseforslag i samarbejde med Lokaltog.
Odsherred Kommune har først i 2021 fundet midler til at realisere projektet. Ud over at kommunen vil 
renovere stationsforplads med busterminal, har kommunen søgt og fået midler fra Movia-puljen ”Kollektiv 
mobilitet udenfor de større byer”. Disse midler skal bruges til knudepunktskilt, cykelparkering, opholdsareal, 
wayfinding til cykelstier mv. Lige nu arbejdes på at få busterminalen helt på plads inden detailprojektering. 
Anlægsarbejdet skal efter planen være færdigt inden årsskiftet 2022.

Samarbejdspartnere: Odsherred Kommune, Lokaltog, kommunens rådgiver.

Glostrup Station: Glostrup kommune har i en årrække ønsket at igangsætte et byudviklingsprojekt om-
kring stationen, hvor letbanen og ny fjerntogsbetjening vil skabe et væsentligt større knudepunkt i fremti-
den. Mange forslag har været drøftet uden at det har ført til noget endeligt. Men nu hvor anlæg af Letbanen 
med en station i Glostrup er en realitet, er der kommet skred i processen. Privat investor skal bygge boliger 
og erhverv samt indrette en ny busterminal. Terminalen får mindre plads end i dag, og der skal tænkes kre-
ativt, hvis en ny terminal skal kunne det samme som den eksisterende. Busterminalen bliver det første, der 
skal etableres, og den forventes at være færdig inden udgangen af 2023.

Samarbejdspartnere: Glostrup Kommune, kommunens rådgiver, investor.

Hillerød Station: I forbindelse med Banedanmarks planlagte ombygning af stationen har kommunen 
iværksat en nytænkning af stationsområdet med en cykel- og fodgængerbro over baneterrænet for at binde 
de to sider af banen bedre sammen.

Samarbejdspartnere: Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, DSB, Banedanmark, Lokaltog.

Helsinge Station: Gribskov Kommune har i forbindelse med muligheden for at søge medfinansiering i 
statslige puljer taget initiativ til et samarbejde om udvikling af Helsinge Station og busterminal. Projektet er 
netop påbegyndt. 

Samarbejdspartnere: Gribskov Kommune, Region Hovedstaden, Lokaltog.
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