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01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 25. februar 2022

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formandskabet 

3. Meddelelser fra direktionen 

Sager til beslutning:  

4. Godkendelse af afgivelse af Årsrapport 2021 til revision

5. Godkendelse af Revisionsprotokollat til Årsrapport 2021. LUKKET PUNKT

Sagen vedrører revisionsprotokollatet til Movias Årsrapport 2021 og behandles lukket af hen-
syn til muligheden for at behandle sagen i fortrolighed på lukket dagsorden.

6. Godkendelse af Årsrapport 2021

7. Godkendelse af Movias rapport om samfundsansvar 2021

8. Godkendelse af redegørelse om kontrol med overholdelse af overenskomster i Flextrafik. 
LUKKET PUNKT

Sagen omhandler bestyrelsens drøftelse og godkendelse af redegørelse om kontrollen med 
overholdelse af overenskomster i Movias Flextrafik, og behandles af hensyn til bestyrelsens 
mulighed for at drøfte kontrakt- og udbudsforhold i fortrolighed på lukket dagsorden.

9. Godkendelse af mandat vedrørende Rejsekort & Rejseplan A/S. LUKKET PUNKT

Sagen vedrører mandat til ny strategi for Rejsekort & Rejseplan A/S, og behandles af forret-
ningshensyn på lukket dagsorden.

10. Godkendelse af afsøgning af model for accessorisk aktivitet. LUKKET PUNKT

Movias indtægter er under pres, som følge af kundetilbagegang under coronakrisen. Sagen 
omhandler modeller for, hvordan Movia kan styrke sit fremtidige indtjeningsgrundlag, og be-
handles af hensyn til fremtidige kontrakter på lukket dagsorden

11. Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt

12. Godkendelse af fri kørsel i Guldborgsund og Vordingborg kommuner



Side 2 / 2

Trafikselskabet Movia

13. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde i Movia 14. marts 2022 

14. Godkendelse af mandat til ekstraordinær generalforsamling i Lokaltog A/S

15. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen og repræsentantskabet 2022 

16. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden 

17. Godkendelse af rammer for styring og organisering af BRT-anlæg 

18. Godkendelse af mandat til indgåelse af ny aftale vedrørende statens finansiering af off-peak 
rabat på rejsekortrejser. LUKKET PUNKT 

Sagen omhandler mandat til Movias administration til at indgå ny aftale med staten (Trafiksty-
relsen) om off-peak rabat på rejsekortrejser til erstatning af den nugældende aftale fra 2012. 
Sagen behandles på lukket dagsorden af hensyn til kommende forhandlinger.

Sager til orientering/drøftelse:

19. Orientering om nye undersøgelser af kundernes tilfredshed med den kollektive transport. LUK-
KET PUNKT 

Sagen omhandler resultater fra de seneste kundeundersøgelser, og behandles af hensyn til 
fælles offentliggørelse på lukket dagsorden. Sagen vil blive åbnet, når de landsdækkende kun-
deundersøgelser er offentliggjort.

20. Orientering om foreningen Trafikselskaberne i Danmark (TiD)

21. Evt.



Politiske dokument med resume

Trafikselskabet Movia

Dokumentnummer
1290716

Bestyrelsen
Dato 25. februar 2022 

04 Afgivelse af Årsrapport 2021 til revision

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender, at Movias udkast til Årsrapport 2021 overdrages til EY til revisionsbehand-
ling.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Udkast til Årsrapport 2021 indstilles overdraget til revisionen på bestyrelsesmødet 25. februar 2021, 
hvor årsrapporten også fremlægges til bestyrelsens godkendelse, jf. dagsordenens punkt 6.

Movias økonomimodel indebærer, at Movia afholder udgifterne til drift på forretningsområderne bus, 
lokalbane og flextrafik. Finansiering kommer dels fra passagerindtægter og dels fra tilskud fra kommu-
ner og regioner. For bus- og lokalbanedrift afregnes tilskud fra kommuner og regioner á conto må-
nedsvis baseret på årets budget, og for flextrafik afregnes løbende på månedsbasis efter realiseret 
forbrug. 

Ved årsregnskabet opgøres forskellen mellem kommunernes og regionernes betalinger og det realise-
rede tilskudsbehov, hvilket betyder, at kommuner og regioner enten skal betale eller have refunderet 
forskellen. Dette sker ved en efterregulering primo januar året efter godkendelse af årsrapporten.

Movia er omfattet af ”Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale 
trafikselskaber i 2021”, som er en statskompensationsordning til dækning af ekstraordinære COVID-
19-relaterede omkostninger for de regionale trafikselskaber. Ordningen sikrer trafikselskabernes øko-
nomi og løbende likviditet, samt en fordeling af statskompensation mellem kommunerne og regioner, 
der er målrettet på at sikre den fortsatte varetagelse af den samfundskritiske opgave med at tilveje-
bringe kollektiv transport. 

Movia har i 2021 indregnet statskompensation på 464 mio. kr. til dækning af nettomeromkostninger 
(dvs. netto merudgifter og mindreindtægter) som følge af COVID-19 og de tilknyttede restriktioner på 
aktivitet i samfundet og den kollektive transport. En tilsvarende statskompensationsordning eksisteren-
de også i 2020, og behovet er fortsat aktuelt som minimum i 2022. 

Statskompensationen beror på, at Movia opgør omfanget af ekstraordinære COVID-relaterede netto 
meromkostninger, den såkaldte ”COVID-regning”. For at kunne opgøre COVID-regningen og doku-
mentere grundlaget for modtagelse af statskompensation skal der laves to budgetter for samme år: én 



Side 2 / 4

Trafikselskabet Movia

budgetversion med COVID-effekt og ét budget uden indarbejdelse af COVID-effekten. 

Budgettet uden COVID-effekt udgør baseline for, hvordan Movias økonomi ville se ud, hvis der ikke 
havde været en Corona pandemi. Når årsregnskabet er opgjort, findes forskellen i passagerindtægter 
mellem budgettet uden COVID-effekt og regnskabet, mens COVID-udgiften består af afholdte doku-
menterede COVID-19 relaterede udgifter. Dette giver tilsammen den realiserede COVID-regning og 
dermed grundlaget for Movias statskompensation.

Regnskab 2021 viser et tilskudsbehov fra kommuner og regioner til Movia på i alt 3.114 mio. kr. mod 
et budgetteret tilskudsbehov på 3.054 mio. kr., hvilket er 59,7 mio. kr. højere end budget. Afvigelsen 
skyldes hovedsageligt højere operatøromkostninger som følge af prisudvikling i de indeks, der regule-
rer kontraktbetalingerne. I det opgjorte beløb er indregnet COVID-19 statskompensation på 464 mio. 
kr. Den samlede efterregulering udgør 89 mio. kr., svarende til 2,9 pct. af det budgetterede tilskudsbe-
hov. Kommuner og regioner skal indbetale efterreguleringen til Movia i januar 2023. Forskellen på ca. 
30 mio. kr. mellem det øgede tilskudsbehov og efterreguleringen skyldes, at kommuner og regioner er 
faktureret ca. 30 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen til den lavere fakturering skyldes primært 
det lavere driftsomfang i flextrafik, som er faktureret løbende efter forbrug. 

Tabel 1 Movias regnskab 2021 (1.000 kr.)
Forskel 

R2020 B2021 E2 2021 R2021 R2021-B2021
      Pct.
Passagerindtægter -1.296.422 -1.863.167 -1.384.177 -1.417.621 445.546 -23,9
Operatørudgifter 4.154.295 4.263.453 4.323.891 4.344.148 80.695 1,9
Andre driftsudgifter 576.611 609.014 615.373 613.561 4.547 0,7
Pensioner 26.487 28.658 27.543 27.365 -1.293 -4,5
Finansielle poster 48.134 15.900 14.200 10.052 -5.848 -36,8
Anlæg - bane 0 0 0 0 0 -
Ekstraordinære poster
 - COVID statskompensation -455.324 0 -508.575 -463.957 -463.957 -
Tilskudsbehov i alt 3.053.781 3.053.859 3.088.256 3.113.549 59.690 2,0
Faktureret -3.082.035 -3.053.859 -3.088.256 -3.024.107 29.752 -1,0
Resultat før efterregulering -28.254 0 0 89.442 89.442 -
Efterregulering 28.254 0 0 -89.442 -89.442 -
Resultat 0 0 0 0 0 -

Note 1: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
Note 2: Regnskabsopgørelsen med opdeling på bus, bane, flex og fællesudgifter findes i tabel 9 i afsnit 3, Årsregnskab 2021.

Passagerindtægterne i regnskab 2021 er 446 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2021. Det svarer til 
et indtægtsfald på 24 pct. Indtægtstabet er båret af lavere rejseaktivitet i samfundet som følge af 
COVID-19, hvilket har medført et passagertab på 31 pct. i busserne i forhold til budget. I henhold til 
KL, Danske Regioner og statens aftale kompenseres Movia for tabet via COVID-19 statskompensa-
tion. 

Operatørudgifterne er 81,7 mio. kr. over budget, svarende til 1,9 pct. højere, hvilket skyldes:

 Operatørudgifterne til busdrift er 85 mio. kr. eller 2,7 pct. over det budgetterede. Det skyldes pri-
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mært, at den realiserede prisudvikling i indeks anvendt til operatørafregning for bustrafikken har 
været højere end budgetteret. Samtidig har der været COVID-19 relaterede udgifter til ekstra ren-
gøring, værnemidler mv. på 34 mio. kr. Merudgifterne som følge af COVID-19 er dækket af aftalen 
om statskompensation.

 Operatørudgifterne til lokalbaner er 15 mio. kr., svarende til 2,9 pct. højere end budgetteret. Det 
skyldes dels ekstra kontraktbetaling til dækning af Lokaltogs omkostninger til mobilisering af 
driftsovertagelsen på strækningen mellem Roskilde og Køge efter aftale med Region Sjælland, 
dels stigninger i de indeks, som bruges til at afregne betalingerne til Lokaltog med.

 Operatørudgifterne til flextrafik er 19 mio. kr., svarende til 2,8 pct., lavere end det budgetterede. 
Dette beror primært på et reduceret kørselsomfang som følge af COVID-19.

Andre driftsudgifter viser samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. Efter statskompensation af COVID-
19 relaterede merudgifter på 7 mio. kr. er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.  

Movia har i 2021 hensat ca. 40 mio. kr. til delvis finansiering af de bestyrelsesgodkendte projekter 
Traffic Management System (Trafik planlægnings- og overvågningsværktøj), jf. bestyrelsens godken-
delse den 23. april 2020 og Movias andel af reinvestering og implementering af L206 (national MaaS), 
jf. bestyrelsens godkendelse den 8. december 2021. Dette er sket for i overensstemmelse med den 
langsigtede økonomiske politik at sikre en initial opsparing til de forestående investeringer på et områ-
de, hvor der må forventes væsentlige omkostninger de kommende år. Beløbet kunne alternativt have 
været anvendt til ekstraordinært afdrag på Movias lån i Kommune Kredit (optaget i forbindelse med 
den oprindelige investering i Rejsekort) som i 2020.

Finansielle poster er 5,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Den væsentligste forklaring er, at afdrag på 
rejsekortlån er netto 4,1 mio. kr. lavere end budget, hvilket beror på at:

o Movias omlægning af rejsekortlånet i Kommunekredit ultimo 2020 har givet en besparelse 
på Movias afdrag og renteudgifter på 2,6 mio. kr. i 2021.

o Movia har modtaget 1,5 mio. kr. mere end budgetteret i afdrag på ansvarlige lån fra Rej-
sekort og Rejseplan A/S. 

Regnskab 2021 i forhold til Estimat 2, 2021
Det samlede tilskudsbehov for 2021 på 3.114 mio. kr. efter statskompensation på 464 mio. kr. blev i 
Movias seneste økonomiestimat (Estimat 2) estimeret til 3.088 mio. kr. inklusiv statskompensation på 
509 mio. kr. Regnskabet viser således, at tilskudsbehovet er endt 0,8 pct. højere end i estimat 2, og at 
COVID-kompensationen er faldet. Det øgede tilskudsbehov er særligt båret af udviklingen i de prisin-
deks, der regulerer kontraktbetalinger til operatørerne. Der har været stigninger i indeks gennem hele 
året, men i særdeleshed i 4. kvartal, hvor den realiserede samlede indeksudvikling er steget 2,9 pct. 
Samtidig har passagerindtægterne vist sig højere end forventet i Estimat 2. Det skyldes primært, at 
indtægten pr. passagerer har været højere end forventet, hvorved statskompensationen også er min-
dre end forventet i Estimat 2.

COVID-19 statskompensation
Den samlede meromkostning som følge af COVID-19 udgør 464 mio. kr. Merudgiften er sammensat af 
færre bus- og banepassagerindtægter på 444 mio. kr. samt COVID-19 relaterede nettoudgifter på 
cirka 42 mio. kr. til ekstra rengøring, udgifter til værnemidler mv. i forlængelse af myndighedernes 
retningslinjer og anbefalinger. For flextrafik er der et indtægtstab på knapt 2 mio. kr., men samtidig en 
udgiftsbesparelse på 24 mio. kr. som følge af det reducerede trafikomfang.
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Tabel 2 Afvigelse mellem Budget 2021 og regnskab 2021 opdelt på COVID-19 relaterede og øv-
rige effekter (1.000 kr.)

 
COVID-19 

relateret Øvrig udvikling
Udvikling 

B2021-R2021
Udvikling indtægter bus og bane 444.365 -548 443.816
Udgifter bus, bane og fællesudgifter 41.724 56.363 98.087
Udvikling indtægter flextrafik 1.658 72 1.730
Udvikling udgifter flextrafik -23.790 3.804 -19.986
Tilskudsbehov 463.957 59.690 523.647

Note: Et negativt fortegn viser en reduktion i tilskudsbehov, mens et positivt fortegn viser stigning i tilskudsbehov. Dvs. når 
indtægterne på bus og bane har positivt fortegn, betyder det lavere indtægter.

Likviditet
Den likvide beholdning er faldet fra 72 mio. kr. primo året til -86 mio. kr. ultimo 2021, svarende til at 
samlet fald på 158 mio. kr. De primære årsager er en udestående efterregulering på 89 mio. kr., et 
større fald i forudbetalinger af a conto betalinger fra kommuner og regioner, samt et øget midlertidigt 
tilgodehavende fra DSB og Metro i forbindelse med indtægtsdelingen.

Anvendt regnskabspraksis
I Årsrapport 2021 er den anvendte regnskabspraksis opdateret, således at det præciseres, at Movias 
COVID-19 statskompensation opgøres og indregnes i henhold til regnskabsinstruksen fra Trafikstyrel-
sen af 16. december 2021.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Årsrapport 2021 med specifikationer til kommuner og regioner offentliggøres på Movias hjemmeside 
og sendes til repræsentantskabet med henblik på orientering ved repræsentantskabsmødet 14. marts 
2022. Revisionsprotokollatet vil efter gængs praksis blive fremsendt til repræsentantskabet sammen 
med materialet til repræsentantskabsmødet, som afholdes 14. marts 2022. 

Bilag:

Udkast til Årsrapport 2021. 
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Indledning
For Movia har 2021 ligesom 2020 været præget af COVID-19 og myndighedernes vekslende restriktioner, krav 
og anbefalinger til kollektiv transport. Busser, lokaltog og flextrafik er en del af den samfundskritiske 
infrastruktur. Med høj fleksibilitet har Movia sikret fuld køreplan for busser, lokaltog og den nødvendige 
flextrafikkørsel af sårbare kunder under såvel nedlukning som den gradvise genoplukning af samfundet. 
Samtidig har Movia løbende bidraget til at få myndighedernes opfordringer til borgerne ud til kunderne så 
bredt som muligt.

Movia driver på vegne af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland den kommunale og regionale kollektive 
transport. Det bliver til et samlet udgiftsniveau på ca. 5 mia. kroner om året. Heraf dækker kommuner og 
regioner 3,1 mia. kroner, mens resten under normale omstændigheder dækkes af billetindtægter.

I Movia er vi glade for at KL og Danske Regioner og staten har indgået aftale om direkte kompensation for 
COVID-19 til trafikselskaberne til dækning af merudgifter og særligt den store passagernedgang og 
indtægtstab i såvel 2020 som 2021. Det har sikret tryghed om service og økonomi i den kollektive transport. 
KL og Danske Regioner og staten har aftalt at tale sammen om også af dække corona-underskud for 2022. 
Movia budgetterer med at være tilbage i normal økonomi i 2025.

Den grønne omstilling går stærkt
Movia fastlagde i 2020 et fælles mål i mobilitetsplanen om, at alle knap 1.400 busser kører fossilfrit i 2030, 
heraf mindst halvdelen på el, dvs. emissionsfrit. Målet er at Movias flextrafik udelukkende kører i elbiler senest 
i 2030, og alle nye tog på lokalbanerne er eldrevne. Omstillingen af Movias rutebusser går meget hurtigt.

I løbet af 2021 blev antallet af elbusser mere end fordoblet i det der blev indsat 83 nye elbusser, således at den 
samlede flåede af elbusser nåede op på 160 busser. Det svarer til 12 pct. af alle rutebusser i Movias busnet. I 
løbet af 2022 fordobles antallet af elbusser, således at hele 25 pct. af busflåden ved udgangen af 2022 består 
af elbusser.

Figur 1 Miljøkategorier i Movias busflåde opgjort som andel af alle busser
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Der kørte med udgangen af 2021 elbusser i Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, 
Glostrup, Guldborgsund, Herlev, Hvidovre, Københavns, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rødovre, 
Slagelse og Tårnby Kommuner. 

Som følge af gennemførte udbud af almindelig rutekørsel indsættes der i løbet af 2022 yderligere 177 elbusser, 
og Allerød, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Hillerød, Holbæk, Lejre, Næstved, Rudersdal og Solrød 
Kommuners samt Region Hovedstaden og Regions Sjællands busnet vil helt eller delvist blive betjent med 
emissionsfri busser. Desuden indsættes to nye eldrevne havnebusser i forbindelse med udvidelse af 
ruteføringen for Københavns havnebusser til Nordhavn, og der gennemføres forsøg med én brintbus på 
Region Hovedstadens linjer.

Figur 2 Miljøkategorier for kommuner og regioners busnet opgjort som andel af 
køreplanstimer, ultimo 2021

Note. Det faktum, at omstillingen finder sted i takt med at busdriften genudbydes, sætter begrænsninger for, hvor hurtigt den grønne 
omstilling kan finde sted. Det afspejler sig i, hvornår de enkelte kommuners busdrift omstilles. Ved udgangen af 2022 vil der således være 
en stor spredning mellem de kommuner og regioner, som er længst fremme, og de kommuner og regioner, som først skal i gang. Alle 
kommuner og regioner vil dog kunne nå i mål senest i 2030

Omstillingen af flextrafikken er i sin vorden. Movia har siden oktober 2020 gennemført forsøg med to stk. 
personbiler, og fra marts 2022 testes yderligere to personbiler. Forsøgene giver viden om rækkevidde, 
opladning, prisniveau og særlige driftshensyn. Erfaringer, som er væsentlige for både Movia og operatørerne i 
forhold til at drive den videre omstilling af flextrafikken.

Udskiftning til eldrevne tog vil ske i takt med at de eksisterende togsæt udskiftes. I dag kører alle Lokaltogs 64 
togsæt på diesel. I perioden 2025-2026 forventer Lokaltog at udskifte 18 togsæt med batteridrevne tog. 
Lokaltog igangsætter i løbet af 2022 udbud af 14 batteridrevne togsæt til linjer finansieret af Region Sjælland 
og 4 batteridrevne togsæt til linjer finansieret af Region Hovedstaden.

Miljøregnskabet
Den grønne omstilling er således godt på vej i hele Movias område. Movias miljøregnskab for 2021 viser, at 
Movia også i år kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2021 er reduceret med 
47 pct. siden 2008. 
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Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 85 pct. og har dermed udviklet sig mere positivt end 
forventet med en målsætning for året på - 78 pct. Det samme gælder for partikeludledningen, som er 
reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2021 mod en målsætning på - 81 pct.
 
Rapporteringen af Movias miljøregnskab er indarbejdet i Movias rapport om Samfundsansvar, som kan læses 
på moviatrafik.dk.

Mobilitetsplanen
Movias Mobilitetsplan blev vedtaget af de 45 kommuner og 2 regioner i Movias område i 2020. Planen sætter 
rammen for de store, strategiske projekter, som Movia har arbejdet med i 2021, for eksempel BRT (Bus Rapid 
Transit), den grønne omstilling, kollektiv mobilitet uden for de større byer og pendling til og fra 
arbejdspladsen. 

BRT
Som en væsentlig del af at styrke det strategiske net samt at supplere statens investeringer i banenettet har 
Movia arbejdet intensivt med at udbrede BRT til primært Storkøbenhavn. BRT-nettet, som blev lanceret i 
Mobilitetsplanen, har været udgangspunktet for arbejdet, der har resulteret i, at staten i infrastrukturplanen 
har reserveret ca. 1,5 mia. kr. til medfinansiering af BRT-anlæggene på 400S og 200S. Det er samtidig 
lykkedes i samarbejde med staten at styrke BRT-projekterne med stationsnærhed omkring tre BRT-stationer 
på hver linje - som del af et forsøg i Fingerplanen med stationsnærhed til BRT. Movia arbejder tæt sammen 
med de pågældende kommuner på 400S og 200S samt regionen for sammen med Transportministeriet og 
Vejdirektoratet at skabe et beslutningsgrundlag med udgangspunkt i en forundersøgelse og 
miljøkonsekvensvurdering. 

I tillæg hertil reserverede staten ligeledes i infrastrukturplanen midler til at undersøge og anlægge enten en 
letbane eller en BRT fra Nørrebro St. over Tingbjerg til Gladsaxe Trafikplads i samarbejde med Københavns og 
Gladsaxe kommuner. 

BRT i købstæder
Sideløbende med BRT i Storkøbenhavn har Movia på baggrund af erfaringer med arbejdet med BRT og 
busfremkommelighed sat fokus på at forbedre forholdene for busserne i de største købstæder på Sjælland. 
Med udgangspunkt i en trængselsanalyse blev otte købstæder identificeret: Helsingør, Hillerød, Roskilde, 
Holbæk, Køge, Ringsted, Slagelse og Næstved. Sammen med kommunerne og de to regioner er tre 
mulighedsstudier gennemført i Helsingør, Holbæk og Køge, som viser hvordan BRT-inspirerede løsninger kan 
bidrage til at få busserne hurtigere frem og skabe bedre forhold for passagererne ved at indrette stoppesteder 
og terminaler bedre og mere på passagerernes vilkår. 

Studierne skal inspirere kommunerne til at tænke udviklingen af den kollektive transport sammen med den 
øvrige byudvikling og løbende byforskønnelse i et langsigtet perspektiv. Ligeledes skal BRT-projekterne 
forbedre koblingen til de statslige baner, så flere borgere kan få glæde af de store beløb, som i disse år 
investeres i opgradering af banenettet. Mulighedsstudier er under udarbejdelse i Ringsted og Hillerød. 
Herefter vil Movia tage kontakt til de resterende kommuner for at afklare om der også er interesse for fælles 
analyser her. 

Forsøg med førerløse busser
I september lancerede Movia sammen med Region Sjælland, Slagelse Sygehus, Metroselskabet og Slagelse 
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Kommune anden fase af forsøg med førerløse busser med deltagelse af transportministeren, 
regionrådsformanden, borgmesteren og sygehusdirektøren. To førerløse shuttles skal betjene de forskellige 
afdelinger på Slagelse sygehus i næsten et helt år og skal blandt andet afprøve et bestillingssystem (on 
demand), der er integreret med Movias flextrafik bestillingssystem. 

Endnu et forsøg med førerløse busser kommer efter planen til at foregå i erhvervsområdet Lautrup i Ballerup 
Kommune. 

Kollektiv mobilitet uden for de større byer
I Mobilitetsplanen blev den kollektive mobilitet uden for de større byer sat på dagsordenen. Emnet optager 
mange af Movias kommuner i hele området fra Nordsjælland, over Vest- og Sydsjælland til Lolland-Falster.

Et dynamisk arbejdsmarked er afhængigt af et sammenhængende, bæredygtigt og fleksibelt 
transportsystem, hvor den nuværende kapacitet udnyttes bedst muligt og de tomme sæder i biler, busser eller 
tog bliver besat.  

Samkørsel
Movia har sammen med Holbæk, Slagelse og Kalundborg samt Region Sjælland iværksat et forsøg med 
samkørsel, hvor det blandt andet bliver afprøvet, hvordan samkørsel og kollektiv transport kan integreres. 
Forsøget har været ramt af COVID-19, men i løbet af efteråret er der kommet flere med.

Rekrutteringen af brugere – både dem, som vil invitere nogle med, og dem, som ønsker at samkøre – sker 
primært på ungdomsuddannelser, i virksomheder og landsbyer, og bygger på den måde ovenpå eksisterende 
netværk mellem brugerne.

Flere kommuner og regionerne har vist interesse for samkørsel, og Movia er ved at sammensætte et nyt 
forsøg sammen med Køge, Faxe og Stevns for at lære endnu mere om samkørsel og hvilken rolle kommuner, 
region og trafikselskab kan spille i fremtiden. 

Knudepunktsskilte
Movia er sammen med kommunerne ved at sætte over 100 knudepunktsskilte op. Vejdirektoratet har fra 
årsskiftet efter et forsøg godkendt et nyt fast skilt, der viser at her er der et knudepunkt. Skiltet skal sættes op 
i samarbejde med trafikselskabet og gerne steder, hvor der er en kobling til kollektiv transport og en 
parkeringsplads, hvor man kan samle en medpassager op eller sætte en af, der skal videre med tog eller bus. 

Ungeindsats
Unge er en væsentlig kundegruppe for Movia. Set fra et samfundsperspektiv er det afgørende, at de unge får 
en uddannelse, og for mange unge er bus og tog den eneste realistiske måde at komme i skole på.  Derfor er 
en række forskellige projekter sat i værk som adresserer de unges transportbehov. Både i forbindelse med 
ungdomsuddannelse men også fritidsrejser. I nogle tilfælde handler det om, at ringetider og bussens køreplan 
tilpasses hinanden, andre gange drejer det sig om at skabe mulighed for samkørsel. Der er også fokus på at 
skabe multifunktionelle stoppesteder, som kan tiltrække aktivitet og gøre det sjovere at vente på bussen. 
Derudover er der fokus på at skabe gode og direkte adgangsveje mellem stoppesteder og 
uddannelsesinstitutioner. Alt i alt tiltag der kan bidrage til at fastholde de unge i kollektiv transport lidt 
længere og udskyde købet af en bil.
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Movias ungeudvalg
Movia vil gerne give unge lettere adgang til den kollektive transport. Derfor nedsatte bestyrelsen et 
ungeudvalg, der har udformet ideer og anbefalinger til en ny ungdomsrabat. Målet er at gøre brugen af bus og 
tog enklere. Ungeudvalget anbefaler blandt andet, at ungdomskortet erstattes af rabat på rejsekort og i 
trafikselskabernes app’s, at ungdomsrabatterne ikke længere skal være koblet op på grænserne for de 
nedlagte amter, og at det nuværende faste månedskort bør suppleres med en prisloftløsning. Movias 
ungeudvalg er bredt sammensat af unge fra ungdomsorganisationer, repræsentanter fra 
uddannelsesorganisationer og medlemmer fra Movias bestyrelse. (Se rapporten her).

Movia gik desuden i 2021 sammen med de øvrige trafikvirksomheder i Danmark i gang med et landsdækkende 
projekt om en ny og bedre ungdomsrabat. Trafikvirksomhederne skal komme med et fælles forslag til en 
landsdækkende reform af den landsdækkende ungerabat i den kollektive transport, ungdomskortet. 

Flextrafik
Flextrafik sikrer mobilitet, hvor der er langt til bussen, og løfter en vigtig velfærdsservice overfor borgere med 
særlige behov: ældre, syge, handicappede og børn. Movia har i 2021 som året før løbende tilpasset kørslen 
med flextrafik til myndighedernes generelle anbefalinger og restriktioner i forbindelse med COVID-19 
situationen, så det hele tiden har været trygt og sikkert at køre med flextrafik. 

Movia har i forbindelse med COVID-19 indført en række vekslende begrænsninger i forhold til, hvor mange 
kunder, der må være i vognene, så kunderne er sikret en tryg og sikker rejse med flextrafik. En del af året 
kørtes flextrafik uden kunder på forsædet ved siden af chaufføren. Og i en periode blev kørt solokørsel med 
kunderne, som følge af myndighedernes restriktioner og det aktuelle smitteniveau. Der var krav om 
mundbind, og der var håndsprit og mundbind til alle kunder i alle vogne. 

Kontanterne, der var suspenderet i såvel busdriften som flextrafikken, blev genindført 1. september, og i 
flextrafikken tager chaufførerne nu igen imod lige penge. Desuden har Movia indført en abonnementsordning, 
så kunderne kan bestille flexture på telefon, som man plejer, men betale for sin kørsel pr. faktura en gang om 
måneden.

Kapacitetsudfordringer i flextrafik
Flextrafik oplevede i 2021, som andre dele af samfundet, udfordringer, som Movia ikke havde indflydelse på: 
Mangel på arbejdskraft, COVID-19 og mangel på levering af vogne og reservedele. Mangel på arbejdskraft har 
især ramt servicefagene hårdt herunder transportbranchen. Manglen på arbejdskraft har betydet at 
vognmændene har kørt med færre vogne end tidligere. Ligesom mangel på biler og reservedele har betydet et 
lavere antal vogne i flextrafikken. 

Kundernes tilfredshed med flextrafik er dog fortsat høj. 83 pct. af kunderne er overordnet tilfredse eller meget 
tilfredse med flextrafik, viser den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, som analyseinstituttet Megafon har 
foretaget for Movia. Og alle syv kørselsordninger under flextrafik lever op til målsætningen om, at mindst 80 
pct. af brugerne skal være tilfredse eller meget tilfredse. Selv i en tid med mange restriktioner og ændringer 
svarer 83 pct. af kunderne, at de i høj grad eller meget høj grad generelt oplever, at Movia giver dem en tryg 
og sikker rejse. 

https://www.moviatrafik.dk/media/uk5i2hgy/endelig-rapport-fra-movias-ungeudvalg-1143083_-1.pdf
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Kontrol af løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken
Movia fortsatte i 2021 den skærpede kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos de vognmænd, der kører flextrafik for 
Movia. Kontrollen sker i tæt dialog med Movias kontrolpanel, der tæller arbejdsgiverorganisationer og 
fagforeninger. 

Der er afgørende for Movia, at leverandørerne af flextrafik har samme høje standarder for løn- og 
arbejdsvilkår, som mobilitetsselskabet selv efterlever. Årets stikprøvekontrol af 20 operatører og 31 
underleverandører i Movias flextrafik viser, at der fortsat er behov for effektiv kontrol.

Obligatorisk grunduddannelse for vognmænd
Movias administration forventer at fortsætte arbejdet med stikprøvekontroller i 2022 af 20 vognmænd og 
deres eventuelle underleverandører. Movias bestyrelse har desuden besluttet at indføre obligatorisk 
grunduddannelse for vognmænd i Movias flextrafik med ikrafttrædelse af kontrakter, der starter fra foråret 
2022. Grunduddannelsen skal medvirke til at højne vognmændenes kompetencer og kendskab til deres 
forpligtelser i forhold til løn- og arbejdsvilkår som beskrevet i overenskomsterne.

Borgere og interessenter inddrages
Movia inddrager borgere og interessenter, fordi det giver bedre løsninger. 

Movia har nedsat et borgerpanel med godt 50 borgere og ekstern facilitering. Borgerpanelet mødes to gange 
om året og involveres digitalt mellem møderne. Borgerpanelet tester blandt andet nye indsatser, vurderer 
tiltag til bedre trafikinformation og ser på løsninger, der giver mere mobilitet i og uden for de store byer. 

Movias Tilgængelighedsforum skaber dialog mellem Danske Handicaporganisationer, Ældresagen, Faglige 
Seniorer og Movia omkring Movias krav til tilgængelighed i de produkter og den service, der leveres til 
kunderne. Forummet bidrager til at give inspiration og forslag til udvikling af tilgængeligheden til kollektiv 
transport.

Movias ungeudvalg er bredt sammensat af unge fra ungdomsorganisationer, repræsentanter fra 
uddannelsesorganisationer og medlemmer fra Movias bestyrelse. Ungeudvalget har udformet ideer og 
anbefalinger til en ny ungdomsrabat.

Movias kontrolpanel kontrollerer løn- og arbejdsvilkår i Movias flextrafik. I kontrolpanelet deltager ATAX, 
Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.

COVID-samarbejde: Movia har samarbejdet med 3F og DPT om arbejdets tilrettelæggelse under COVID-19.
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Ledelsesberetning
Regnskabet viser et resultat med et tilskudsbehov fra kommuner og regioner til Movia på i alt 3.114 mio. kr. 
Den samlede efterregulering udgør 89 mio. kr., svarende til 2,9 pct. af det budgetterede tilskudsbehov. 2 
kommuner skal have penge tilbage i januar 2023, mens 43 kommuner og 2 regioner har indbetalt for lidt, som 
de derfor skal betale til Movia i januar 2023. Fordelingen af efterreguleringen på kommuner og regioner er 
opgjort i ”Fordelingsregnskab 2021”, som kan læses på side 46 og frem.   

2021 har ligesom 2020 været præget af COVID-19 og de afledte restriktioner i samfundet. Både Movia og den 
øvrig kollektive transport har været markant påvirket, herunder særligt fsva. antallet af passagerer, hvilket 
regnskabet også er præget af. 

I tabel 1 vises Movias samlede regnskabstal. Kommentering af regnskabet på Movias forretningsområder bus, 
lokalbane og flextrafik fremgår efterfølgende. I 2021 er indregnet statskompensation til dækning af 
nettoudgifter som følge af COVID-19. Tilskudsbehovet anført i tabel 1 er således det tilskudsbehov, som 
kommuner og regioner skal betale til Movia efter statskompensation til COVID-19 relaterede udgifter og 
mindreindtægter.

I henhold til KL, Danske Regioner og statens aftale om statskompensation beror kompensationen på, at Movia 
opgør omfanget af ekstraordinære COVID-relaterede netto meromkostninger, den såkaldte ’COVID-regning’. 
For at kunne opgøre og dokumentere COVID-regningen såvel som den forventede effekt af COVID har Movia 
derfor såvel et budget 2021 uden indarbejdelse af COVID-effekten og et budget 2021 med estimeret COVID-
effekt. I 2021 var der mere nedlukning af samfundet end Movia oprindeligt forventede i budget 2021 med 
estimeret COVID-effekt. Da Budget 2021 uden COVID-effekt er baseline for beregningen af den 
kompensation, som Movia modtager som direkte statstilskud sammenlignes der i tabel 1 neden for hermed. 
Movia modtager jf. tabel 1 en samlet kompensation for COVID på 464 mio.kr.

Tabel 1 Movias regnskab 2021 (1.000 kr.)

 R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021
     Pct.

Passagerindtægter -1.296.422 -1.863.167 -1.417.621 445.546 -23,9
Operatørudgifter 4.154.295 4.263.453 4.344.148 80.695 1,9
Andre driftsudgifter 576.611 609.014 613.561 4.547 0,7
Pensioner 26.487 28.658 27.365 -1.293 -4,5
Finansielle poster 48.134 15.900 10.052 -5.848 -36,8
Anlæg - bane 0 0 0 0 -
Ekstraordinære poster
' - COVID statskompensation -455.324 0 -463.957 -463.957 -

Tilskudsbehov i alt 3.053.781 3.053.859 3.113.549 59.690 2,0

Faktureret -3.082.035 -3.053.859 -3.024.107 29.752 -1,0
Resultat før efterregulering -28.254 0 89.442 89.442 -

Efterregulering 28.254 0 -89.442 -89.442 -
Resultat 0 0 0 0 -

Note 1: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
Note 2: Regnskabsopgørelsen med opdeling på bus, flex, bane og fællesudgifter findes i tabel 9 i afsnit 3 Årsregnskab 2021.
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Årets resultat er 0 mio. kr. Det vil sige, at hele årets tilskudsbehov dækkes af kommuner og regioner, jf. lov om 
trafikselskaber. I de følgende afsnit gennemgås regnskabet på forretningsområderne bus, lokalbane og 
flextrafik.

Der gøres opmærksom på, at afrunding i tabeller og tekst kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Bus
Tilskudsbehovet til bus er i regnskab 2021 486 mio. kr. højere end budgetteret. Hovedårsagen til det øgede 
tilskudsbehov er et kraftigt indtægtsfald på grund af færre passagerer kombineret med øgede udgifter som 
følge af højere prisindeks for løn og brændstof i forhold til budget. Hertil kommer COVID-19 relaterede 
merudgifter, som primært består af ekstra rengøring af busserne. I henhold til KL, Danske Regioner og statens 
aftale om statskompensation modtager Movia COVID-19 statskompensation til bus på 446 mio. kr., hvormed 
kommunernes og regionernes tilskud til bus samlet set ender 41 mio. kr. over budget – primært som følge af 
højere prisindeks, som regulerer operatørudgifterne. En samlet specifikation af statskompensationen fremgår 
af tabel 8.

Udviklingen i indtægter og udgifter på busområdet fremgår i tabel 2 og beskrives nærmere efter tabellen.

Tabel 2 Tilskudsbehov og nøgletal bus (1.000 kr.)

 R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021

     Pct.
Passagerindtægter -1.116.017 -1.609.981 -1.205.107 404.874 -25,1
Operatørudgifter 3.060.295 3.088.364 3.173.097 84.733 2,7
Andre driftsudgifter 188.265 193.017 189.899 -3.118 -1,6

Tilskudsbehov 2.132.543 1.671.399 2.157.889 486.490 29,1

Statskompensation -495.661 0 -445.637 -445.637 0,0

Tilskudsbehov efter statskompensation 1.636.882 1.671.399 1.712.252 40.853 2,4

      
Indtægt pr. passager (kr.) -9,3 -9,4 -10,2 -0,9 9,1
Udgift pr. passager (kr.) 27,2 19,1 28,6 9,5 49,4
Udgift pr. time (kr.) 795,4 802,5 824,7 22,3 2,8

Passagerer (mio.) 119,6 171,5 117,6 -53,9 -31,4
Busser (antal) 1.185 1.176 1.185 10 0,8
Timer (1.000) 4.084 4.089 4.078 -11,6 -0,3

Note: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.

Passagerindtægterne i bustrafikken er 405 mio. kr.  lavere end budgetteret svarende til 25 pct. Det skyldes 
lavere aktivitet i samfundet som følge af COVID-19, som har medført et passagerfald på 31 pct. i forhold til 
budget. Det bemærkes, at indtægtstabet er mindre end passagerfaldet, hvilket skyldes, at det største 
passagerfald har været på de korte rejser, mens de længere rejser, der også giver større indtægter, er faldet 
mindre. Indtægtstabet som følge af COVID-19 er på 405 mio. kr. og dækkes af statskompensation. Hertil er 
der en justering på knap 1 mio. kr. som skyldes, at Frederikssund og Slagelse kommuner samt Region Sjælland 
har bestilt linjeændringer efter udarbejdelsen af budget 2021, som har medført en merindtægt på knap 1 mio. 
kr.



14/66

Operatørudgifterne udgør 3.173 mio. kr. i regnskab 2021, hvilket er 85 mio. kr. mere end budgetteret, svarende 
til en stigning på 2,7 pct. Hovedårsagerne til udviklingen i udgifter er:

 Den realiserede prisudvikling på de indeks der regulerer afregningen i operatørkontrakter for bustrafikken 
har været højere end den prognose som lå til grund for budgettet. Særligt har der været højere lønindeks 
samt stigninger på el- og dieselindeks, og det giver en udgiftsstigning i forhold til budget 2021 på ca. 48 
mio. kr. svarende til 1,3 pct. Se nærmere om indeksudviklingen i nedenstående boks 1.

 Der er 11.600 færre bustimer svarende til 0,3 pct., hvilket reducerer udgifterne ca. 6 mio. kr. 
 Operatørerne har opnået højere kvalitetsbonus og fået færre kvalitetsbrister end budgetteret, hvilket øger 

udgifterne med 9 mio. kr.
 Endelig har Movia afholdt øgede udgifter på 34 mio. kr. til ekstra rengøring af busserne og ekstrakørsel 

som følge af kapacitetsbegrænsninger på grund af myndighedernes COVID-19 regler. Disse merudgifter 
dækkes af statskompensation.

Andre driftsudgifter for bus vedrører udgifter til stoppesteder, billetkontrollører, chaufførlokaler, busudstyr 
mv og udgør 189,9 mio. kr. i regnskab 2021, hvilket er 3,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Fratrukket COVID-
19 relaterede nettoudgifter på 6,6 mio. kr., som dækkes af statskompensationen, er mindreforbruget på 9,7 
mio. kr. Andre driftsudgifter, bus 

Nettoudgiften relateret til COVID-19 på 6,6 mio. kr. vedrører Movias udgifter til stoppestedsværter i perioden 
januar til august, samt ekstra rengøring af chaufførlokaler for hele 2021, mens der modsat har været lavere 
salgsudgifter.

I 2021 er alle billetkontrollører ansat i Movia idet der ikke har været tilstrækkelig interesse hos private 
virksomheder for at indgå kontrakt med Movia. Movia har besat de vakante stillinger over en periode, hvilket 
har givet færre udgifter til billetkontrol. Herudover har der bl.a. været mindreforbrug til vedligeholdelse af 
stoppesteder, da Movias leverandører ikke har kunnet skaffe de nødvendige materialer. 
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 Boks 1. Indeksudvikling B2021 og realiseret
Movias operatørudgifter bliver kontraktuelt reguleret med indeksudviklingen i et aftalt 
prisindeks. I 2021 har der været markante prisstigninger i de faktorer, som påvirker indekset, 
særligt brændstof og løn. En stor del af stigningerne var forventede i budgettet, som det 
fremgår af figuren nedenfor. Den realiserede udvikling lå dog i 2. halvår af 2021 lidt over det 
budgetterede, og særligt i 4. kvartal 2021 var stigningerne i indeks markant højere end estimeret 
med en stigning fra september til december på 2,9 pct.
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Da løn vægter med ca. 67 pct i Movias indeks, er stigningen i lønindekset på 0,9 pct. den 
væsentligste årsag til stigningen i de indeks, som regulerer Movias kontraktudgifter. Diesel, 
forbrugerpriser og maskiner stiger procentuelt mere i 2021 i forhold til budgettet, men de 
vægter mindre i det samlede indeks end løn, og den økonomiske betydning af stigningerne er 
derfor mindre for Movia.

Budgetterede og realiserede delindeks (årsgennemsnit)
B2021 Realiseret  2021 ∆ Vægtning

Løn 142,5 143,8 0,9% 67,2%
Diesel 153,5 157,0 2,3% 15,6%
Forbrugerpriser 135,2 137,6 1,8% 8,1%
Maskiner 105,5 109,4 3,7% 8,6%
Rente (nominel) 0,4 0,3 -24,2% 0,4%
EL 91,1 94,8 4,1% 5,3%

Note: I elbuskontrakter reguleres med delindeks for el i stedet for diesel.
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Lokalbaner
Tilskudsbehovet for lokalbanerne er 54 mio. kr. højere end i budget 2021, svarende til en stigning på 16,7 pct., 
jf. tabel 3. Dette skyldes som for bus primært et passagertab på 25 pct. i forhold til budget 2021 hvilket giver til 
et indtægtstab som følge af COVID-19 på 39 mio. kr. svarende til 19 pct.

Operatørudgifterne er vokset med 15 mio. kr. svarende til en stigning på 2,9 pct. Heraf er ca. 6 mio. kr. ekstra 
kontraktbetaling til dækning af Lokaltogs omkostninger til mobilisering af driftsovertagelsen på strækningen 
mellem Roskilde og Køge efter aftale med Region Sjælland. Øgede bonusbetalinger primært som følge af 
højere rettidighed udgør ca. 0,8 mio. kr., mens COVID-relaterede udgifter til værnemidler og lignende udgør 
ca. 0,2 mio. kr. Den resterende stigning i udgifterne på ca. 8 mio. kr. svarende til 1,5 pct., skyldes stigninger i 
de indeks, som bruges til at afregne kontraktbetalingen til Lokaltog med.

Andre driftsudgifter består på lokalbaneområdet af rejsekortafgifter, og rejsekortafgifterne fordeles efter 
indtægt. Afgiften til lokalbanerne stiger 0,8 mio. kr., hvilket skyldes at lokalbanernes andel af de samlede 
indtægter i Movia er steget, fordi passagertabet som følge af COVID-19 har været relativt mindre på 
lokalbanerne end i busserne. 

Tabel 3 Tilskudsbehov og nøgletal lokalbaner (1.000 kr.)

 R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021
     Pct.
Passagerindtægter -136.981 -200.113 -161.171 38.942 -19,5
Operatørudgifter 502.919 514.220 528.953 14.733 2,9
Andre driftsudgifter 9.644 11.000 11.757 757 6,9
Anlæg – bane 0 0 0 0 -

Tilskudsbehov 375.582 325.107 379.539 54.432 16,7

Statskompensation -44.351 0 -39.171 -39.171 0,0

Tilskudsbehov efter statskompensation 331.231 325.107 340.367 15.261 4,7
 
Tilskud pr. passager (kr.) 50,1 31,5 49,0 17,5 55,6
Passagerer (1.000) 7.499 10.317 7.740 -2.577 -25,0
Togkilometer (1.000) 7.629 8.103 8.035 -68,2 -0,8
Timer (1.000) 151,6 160,1 158,2 -1,9 -1,2

Note: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
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Fællesudgifter, bus og lokalbaner

Tabel 4 Fællesudgifter bus og lokalbaner (1.000 kr.)

 R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021

     Pct.
Andre driftsudgifter 299.099 319.708 327.831 8.123 2,5
Pensioner 26.487 28.658 27.365 -1.293 -4,5
Finansielle poster 48.134 15.900 10.052 -5.848 -36,8

Tilskudsbehov 373.720 364.266 365.248 982 0,3

Statskompensation -3.695 0 -1.281 -1.281 -

Tilskudsbehov efter statskompensation 370.024 364.266 363.967 -299 -0,1
Note: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.

Fællesudgifter til bus og bane dækker over andre driftsudgifter, som er udgifter til markedsføring, it-systemer, 
bygningsdrift, administrative udgifter mv samt pensioner og finansielle poster. Det samlede tilskudsbehov til 
fællesudgifter er efter statskompensation 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. 

På Andre driftsudgifter, fællesudgifter er der et merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2021, som består af dels COVID-19 
relaterede merudgifter, dels at der er reserveret 25 mio. kr. til en fremadrettet strategi i regi af Rejsekort og 
Rejseplan A/S. Merforbruget mere end dækkes af statskompensation for COVID-19 på 1,3 mio. kr. og 
mindreforbruget på andre driftsudgifter for bus på 9,7 mio. kr.  Andre driftsudgifter styres således samlet i 
overensstemmelse med Movias økonomiske politik, uanset om Andre driftsudgifterne vedrører bus eller 
fællesudgifter, men idet fordelingsnøglen mellem ejerne er forskellig, konteres udgifterne forskelligt.

De ekstraordinære COVID-19 relaterede nettoudgifter på 1,3 mio. kr., som dækkes af statskompensation, 
omfatter bl.a. oplysningskampagner omkring COVID-19 adfærd i den kollektive trafik, værnemidler til 
billetkontrollører mv. Modsat har der været færre udgifter til Call Centeret, da det lavere antal passagerer har 
bevirket færre opkald. 

Movias effektiviseringsstrategi, jf. den økonomiske politik, er blevet implementeret hurtigere end forudsat i 
budgettet. Dertil har der i 2021 været besparelser på løn i forbindelse med vakancer og refusioner. Sammen 
med prioritering af udviklingsmidler har dette givet Movia mulighed for i 2021 at reservere midler til delvis 
finansiering til den fremadrettede strategi i regi af Rejsekort og Rejseplan A/S, jf. L206. Der er samtidig sikret 
finansiering til den forestående investering i det flerårige projekt Traffic Management System (Trafik 
planlægnings- og overvågningsværktøj).

Tjenestemandspensioner er i regnskab 2021 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes, at blot 2 
tjenestemænd gik på pension i 2021, hvilket er færre end budgetteret. 
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De finansielle poster består af renter, gebyrer og afdrag på rejsekortlån. Movia har optaget lån i 
Kommunekredit til finansiering af Rejsekort og Rejseplan A/S. Afdrag på rejsekortlån opgøres i regnskabet 
som en netto-post, idet Movia hvert år fra Rejsekort og Rejseplanselskabet modtager afdrag fra de ansvarlige 
lån, Movia har ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S. Disse afdrag modregnes i de afdrag Movia betaler til 
Kommunekredit.

De finansielle poster er i 2021 5,8 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste forklaringer er:
 Afdrag på rejsekortlån er netto 4,1 mio. kr. lavere end budget, fordi:

o Movia har omlagt rejsekortlån i Kommunekredit ultimo 2020, som har givet en besparelse på 
Movias afdrag og renteudgifter på 2,6 mio. kr. i 2021.

o Movia har desuden modtaget 1,5 mio. kr. mere end budgetteret i afdrag på ansvarlige lån fra 
Rejsekort og Rejseplan A/S. 

 Renteindtægter fra SKATs opkrævning af ikke-betalte kontrolafgifter er 1,2 mio. kr. højere end 
budgetteret. 

 Bankgebyrer på 1 mio. kr. vedrørende flextrafik er omposteret. Ved en fejl er bankgebyrerne budgetteret 
under finansielle poster, men skal indgå i regnskabet under andre driftsudgifter under flextrafik. I Budget 
2022 er denne budgetpost budgetteret korrekt.
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Flextrafik 
Kommuner og regioner beslutter, om de ønsker at indgå aftale med Movia om, at Movia varetager deres 
visiterede kørsel via flextrafik-ordninger. Kommuner beslutter endvidere, om de tilbyder flextur og plustur 
som supplement til den øvrige åbne kollektive transport. Movia skal, jf. lov om trafikselskaber, udføre 
handicapkørsel for kommunerne. Det er en kommunal opgave at visitere borgere til 
handicapkørselsordningen.

I flextrafikken afregnes hver måned de realiserede nettodriftsomkostninger (operatørudgifter minus 
passagerindtægter) med kommuner og regioner sammen med en a conto betaling for andre driftsudgifter. 
Det betyder, at efterreguleringen for flextrafik sædvanligvis er begrænset. I regnskab 2021 er 
efterreguleringen - som i 2020 – imidlertid påvirket af statskompensationen vedr. COVID-19, hvor der skal 
tages udgangspunkt i budgettet. Da der generelt har været besparelser på kørslen i flextrafik på grund af 
mindre aktivitet og færre passagerer, skal kommuner og regioner efter reglerne om COVID-19 
statskompensation indbetale beløb, der er sparet på flextrafik til Movia, der forestår den samlede afregning 
med Trafikstyrelsen. 

Derudover er efterreguleringen påvirket af, at det lavere antal passagerer har givet en lavere a conto betaling 
fra kommuner og regioner til finansiering af andre driftsudgifter. Forskellen mellem regnskab og betalt a 
conto reguleres via efterreguleringen.
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Boks 2. Kørselsordningerne i flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv 
transport. Kørselsordningerne kan enten 
være lukkede og dermed kun for visiterede 
borgere, eller de kan være åbne for alle. 
Kørslen kan planlægges som variabel kørsel, 
hvor der køres efter borgerens konkrete 
bestilling, eller som rutekørsel, hvor der 
køres efter en køreplan.

I flextrafik findes følgende 6 produkter:

Flexhandicap er kørsel for svært 
bevægelseshæmmede samt blinde og 
stærkt svagsynede borgere. Borgerne 
visiteres af bopælskommunen til 104 ture 
årligt og betaler selv en lille andel af kørslens 
pris samt et årligt abonnement.

Flextur er et supplement til den traditionelle 
kollektive transport. Alle kan benytte 
ordningen mod egenbetaling. Grundtaksten 
for flextur følger prisen for en enkeltbillet 
med bus/tog til 3 zoner og dækker kørsel op 
til 10 km. Herudover betales pr. kørt 
kilometer. Kommunerne kan vælge at lade 
taksten for ture internt i kommunen svare til 
en 2-zoners billet i stedet for den generelle 
grundtakst. 

Plustur øger rækkevidden af bus og tog. 
Plustur fremsøges via rejseplanen og 
tilbydes, hvis der ikke er en god mulighed for 
at rejse med bus eller tog hele vejen. Alle 
kan benytte ordningen mod egenbetaling, 
og der er en fast brugerbetaling på 21 kr. 
uafhængig af rejselængden. Børn under 16 
år kan rejse til halv pris. Taksterne følger 
prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 
zoner, fratrukket 10 pct. onlinerabat. 

Flexkommune er kørsel af borgere, der 
f.eks. skal til læge eller speciallæge og ikke 
har mulighed for at benytte traditionel 
kollektiv transport. Borgeren bliver visiteret 
til den enkelte kørsel af kommunen.

Flexpatient er en kørselsordning for 
borgere, der skal til behandling eller 
undersøgelse på sygehuset og ikke kan 
benytte traditionel kollektiv transport. 
Regionerne kan vælge om Movia eller de 
selv skal stå for patientbefordringen. 
Borgerne visiteres til kørsel af regionen.

Flexrute er kørsel af fysisk og psykisk 
handicappede til dag- og aftentilbud og 
kørsel af specialskoleelever til og fra hjem, 
skole eller SFO.

Kommunerne kan frit vælge, om de vil lade 
deres kørselsbehov dække af flextur, 
plustur, flexkommune eller flexrute.
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Tabel 5 Tilskudsbehov flextrafik (1.000 kr.)

 R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021

     Pct.
Passagerindtægter -43.424 -53.073 -51.343 1.730 -3,3
Operatørudgifter 591.081 660.870 642.099 -18.771 -2,8
Andre driftsudgifter 79.604 85.289 84.074 -1.215 -1,4

Tilskudsbehov 627.261 693.087 674.830 -18.256 -2,6

Modregning statskompensation 88.383 0 22.132 22.132 -

Tilskudsbehov efter statskompensation 715.644 693.087 696.962 3.875 0,6
Note:  Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.

Tilskudsbehovet før COVID-19 statskompensation er samlet set 18,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen 
er et reduceret kørselsomfang som følge af COVID-19. 

I henhold til KL, Danske Regioner og statens aftale om COVID-19 statskompensation til trafikselskaberne skal 
besparelsen på flextrafik i forhold til budgettet modregnes i statskompensationen til bus, lokalbane og 
fællesudgifter. Tilskudsbehovet efter statskompensation er 3,9 mio. kr. højere end budget, hvilket primært 
skyldes højere kørselsudgifter i flexrute.

Passagerindtægterne er 3,3 pct. lavere end budgetteret. Indtægterne er påvirket af, at der er 6 pct. færre 
passagerer i flexhandicap og 26 procent færre passagerer end budgetteret i flextur (jf. tabel 6). Til gengæld er 
den gennemsnitlige rejselængde i flextur steget, og passagerbetalingen stiger, når rejselængden stiger.

Operatørudgifterne er 3 pct. under det budgetterede. Den væsentligste årsag er et reduceret kørselsomfang 
som følge af COVID-19. Besparelsen på operatørudgifterne svarer dog ikke til passagerfaldet. Det beror på, at 
der i den variable flextrafik som følge af det lavere antal passagerer har været færre passagerer pr. bil og 
dårligere muligheder for koordinering som følge af den reducerede kørselsmængde og dermed reduceret 
kørselseffektivitet. 

I flexrute har der i foråret 2021 været udgifter til ekstra kørsel for at overholde myndighedernes anbefalinger. 
Der har været afholdt COVID-19 relaterede ekstraudgifter på 4,3 mio. kr., som kompenseres af staten. 
Budgetafvigelsen på 8,4 mio. kr. skyldes ud over den COVID-19 relaterede ekstraudgift, at der har været 
marginalt højere priser i forhold til budget som følge af højere indeksering og højere udgifter til enkelte nye 
kørselsaftaler end budgetteret. 

På andre driftsudgifter i flextrafik er realiseret en besparelse på udgifter til callcenter på 0,8 mio. kr. på grund 
af den reducerede kørselsmængde som følge af COVID-19. Indenfor budgettet er desuden afholdt udgifter på 
11,7 mio. kr. til forberedelse af udskiftning af IT-system til flextrafikken. 



22/66

Tabel 6 Flextrafik nøgletal

 R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021

Antal passagerer (1.000)     Pct.
Flexrute 1.508 1.550 1.556 6 0,4
Flexpatient 552 661 557 -104 -15,7
Flexhandicap 527 699 657 -43 -6,1
Flextur 286 444 328 -116 -26,2
Flexkommune 240 375 292 -82 -22,0
Plustur 0 14 11 -3 -19,6

Flextrafik i alt 3.114 3.743 3.401 -342 -9,1

Tilskud pr. passager (kr.)      
Flexrute 156 154 158 5 3,1
Flexpatient 329 279 321 42 14,9
Flexhandicap 226 199 218 19 9,6
Flextur 140 133 135 2 1,5
Flexkommune 211 189 208 19 10,0
Plustur 0 110 133 23 21,0

Flextrafik i alt 201 185 198 13 7,1

Nøgletal flextrafik i alt      

Indtægt pr. passager (kr.) -53,4 -46,4 -52,2 -5,7 12,3
Operatørudgifter pr. passager (kr.) 189,8 176,6 188,8 12,2 6,9
Andre driftsudg. pr. passager, flexrute (kr.) 2,5 2,6 2,5 -0,1 -3,2
Andre driftsudg. pr. passager, flexvariabel (kr.) 47,2 37,0 43,7 6,7 18,1

Note 1: Indtægt pr. passager er beregnet for flexhandicap og flextur (inkl. plustur), som er ordninger med brugerbetaling.
Note 2: Flexpatient består af to ordninger: flexpatient og patientbus med forskelligt omkostningsniveau.

Der er samlet for flextrafik 9 pct. færre passagerer end budgetteret for 2021 som følge af COVID-19. 

Tilskuddet pr. passager er højere end budgetteret på grund af dårligere mulighed for koordinering som følge 
af den reducerede kørselsmængde. Det højere tilskudsniveau pr. passager forventes reduceret i takt med, at 
passagererne vender tilbage.

Flexrute har lave administrative udgifter (andre driftsudgifter), da planlægning og daglig styring indgår som en 
del af operatørudgifterne. I flexpatient, flexhandicap, flextur, flexkommune og Plustur indgår disse elementer 
som andre driftsudgifter (IT, callcenter og administration mv). Andre driftsudgifter pr. passager er højere end 
budgetteret for den variable flextrafik. Det skyldes, at det kun har været muligt at realisere en mindre 
besparelse på udgifterne, der som udgangspunkt ikke følger reduktionen i antallet af passagerer.

I nedenstående tabel 7 er tilskudsbehov vist pr. ordning i flextrafik.



23/66

Tabel 7 Tilskudsbehov flextrafik (1.000 kr.)

 R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021

     Pct.
Flexrute 235.816 238.184 246.605 8.421 3,5
Flexpatient 181.708 184.721 178.889 -5.831 -3,2
Flexhandicap 118.906 138.919 142.922 4.003 2,9
Flextur 40.200 59.067 44.258 -14.809 -25,1
Flexkommune 50.631 70.651 60.653 -9.998 -14,2
Plustur 0 1.545 1.503 -42 -2,7

Flextrafik i alt 627.261 693.087 674.830 -18.256 -2,6

Statstilskud flextrafik 88.383 0 22.132 22.132 -

Tilskudsbehov efter statstilskud 715.644 693.087 696.962 3.875 0,6
Note: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.

Særlige poster
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik 28. oktober 2020 en aftale om statslig kompensation til de 
regionale trafikselskaber, som betyder, at staten kompenserer trafikselskaberne direkte for de samlede 
COVID-19 netto merudgifter i 2021. Hermed friholdes kommuners og regioners økonomi for økonomisk risiko 
i 2021 som følge af den ekstraordinære COVID-19 situation. Statskompensationen er opført i regnskabet som 
en særlig post.

I tabel 8 nedenfor er statskompensationen for 2021 opdelt på bus, lokalbaner, flextrafik, fællesudgifter og 
typen af indtægt/udgift.
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Tabel 8 Specifikation af statskompensation 2021 (1.000 kr.)
 R2021
Bus  
Lavere passagerindtægter på grund af COVID-19 -405.423
Ekstra rengøring af busser og ekstra driftskapacitet -33.626
Crowd control, ekstra rengøring af chaufførlokaler og færre provisionsudgifter -6.588
Bus i alt -445.637
  

Lokalbaner  
Lavere passagerindtægter på grund af COVID-19 -38.942
Værnemidler -229
Lokalbaner i alt -39.171
  

Flextrafik  
Lavere passagerindtægter på grund af COVID-19 -1.658
Flere passagerer visiteret til solokørsel og reduceret koordinering -4.342
Besparelse i operatørudgifter og callcenter pga. færre passagerer 28.131
Flextrafik i alt 22.132
  
Fællesudgifter  
Kommunikation, Værnemidler -1.281
Fællesudgifter i alt -1.281
  
Statskompensation i alt -463.957

Note: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud. Da statskompensationen 
fortrinsvis tilgår Movia, er de fleste punkter i ovenstående tabel således med negativt fortegn.

Den samlede merudgift som følge af COVID-19 er på 464 mio. kr. i regnskab 2021.  Merudgiften er sammensat 
af færre bus- og banepassagerindtægter på 444 mio. kr. samt COVID-19 relaterede nettoudgifter på ca. 42 
mio. kr. til ekstra rengøring, ekstraudgifter til værnemidler mv. i forlængelse af myndighedernes retningslinjer 
og anbefalinger. For flextrafik er indtægterne knap 2 mio. kr. lavere på grund af færre passagerer, mens 
udgifterne er 24 mio. kr. mindre som konsekvens af et betydeligt lavere kørselsomfang som følge af COVID-
19. 

Fordelingen af statskompensationen er i tabel 11 specificeret i forhold til fordelingsregnskabet på side 47.

Efterfølgende begivenheder
Der er ikke efter årsregnskabsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet 
2021.

COVID-19 epidemien forventes at påvirke Movias økonomi også i 2022. Der henvises til note 3 for en 
uddybning heraf.
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3. Årsregnskab 2021  
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Årsregnskab 2021
Regnskabsopgørelse
Movias årsregnskab 2021 bygger på de udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Regnskabsopgørelsen er 
opstillet ud fra Bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. og danner grundlag 
for Movias efterregulering til kommuner og regioner for regnskabsåret 2021. 

Tabel 9 Regnskabsopgørelse 2021 (1.000 kr.)

  R2020 B2021 R2021
Forskel

R2021-B2021

 Bus    Pct.
1 Indtægter -1.116.017 -1.609.981 -1.205.107 404.874 -25,1
 Operatørudgifter 3.060.295 3.088.364 3.173.097 84.733 2,7
 Andre driftsudgifter 188.265 193.017 189.899 -3.118 -1,6

 Bus i alt 2.132.543 1.671.399 2.157.889 486.490 29,1

    
Lokalbaner
Indtægter -136.981 -200.113 -161.171 38.942 -19,5
Operatørudgifter 502.919 514.220 528.953 14.733 2,9
Andre driftsudgifter 9.644 11.000 11.757 757 6,9
Anlæg - Lokalbaner 0 0 0 0 -

 Lokalbaner i alt 375.582 325.107 379.539 54.432 16,7

    
Fællesudgifter

2 Andre driftsudgifter 299.099          319.708 327.831 8.123 2,5
Pensioner 26.487            28.658 27.365 -1.293 -4,5
Finansielle poster 48.134 15.900 10.052 -5.848 -36,8

 Fællesudgifter i alt 373.720 364.266 365.248 982 0,3

    
Flextrafik
Indtægter -43.424 -53.073 -51.343 1.730 -3,3
Operatørudgifter 591.081 660.870 642.099 -18.771 -2,8
Andre driftsudgifter 79.604 85.289 84.074 -1.215 -1,4

 Flextrafik i alt 627.261 693.087 674.830 -18.256 -2,6

3  Særlige poster -455.324 0 -463.957 -463.957 0,0

 Tilskudsbehov i alt  3.053.781 3.053.859 3.113.549 59.690 2,0

Faktureret -3.082.035 -3.053.859 -3.024.107 29.752 -1,0
 Resultat før efterregulering -28.254 0 89.442 89.442 -

 Efterregulering 28.254 0 -89.442 -89.442 -
 Resultat 0 0 0 0 -
Note: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
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Balance

Tabel 10 Balance 2021 (1.000 kr.)
Noter Aktiver 1. januar 31. december

 Immaterielle anlæg 5.820 5.741
 Grunde og Bygninger 56.733 54.631
 Tekniske anlæg og biler 135.903 113.324
 Anlæg under udførelse 524 1.551

4 Anlægsaktiver 198.980 175.246

5 Aktier og kapitalandele 619.982 632.229
6 Ansvarlig lånekapital 82.516 63.827

 Deposita vedr. indgående lejemål 2.355 2.484

 Langfristede tilgodehavender 704.853 698.539

7 Andre tilgodehavender 294.946 432.739
8 Tilgodehavender ejere og tilknyttede selskaber 181.143 274.835

 Periodeafgrænsningsposter 119.267 22.332

 Kortfristede tilgodehavender 595.356 729.906

 Banker 71.965 0
 Kontante beholdninger 0 0

9 Likvide aktiver 71.965 0

 Aktiver i alt 1.571.154 1.603.691

    
 Passiver   

 Balancekonto -720.011 -670.014
 Skattefinansierede aktiver 200.537 175.246

10 Egenkapital -519.475 -494.768

11 Pensionsforpligtelser 1.091.246 1.068.204
 Anlægspulje 1.402 1.027

 Hensatte forpligtelser 1.092.647 1.069.230

12 Kommunekredit 183.614 137.294
 Deposita 2.284 2.293

 Langfristet gæld 185.898 139.587

12 Kortfristet del af langfristet gæld 30.811 40.118
 Indenlandske kreditorer 355.820 359.530

13 Gæld ejere og tilknyttede selskaber 190.242 116.671
 Skyldig rejsehjemmel 90.916 96.348
 Skyldige feriepenge, Lønmodtagernes Feriefond 20.318 0
 Skyldige feriepenge 17.108 17.597

9 Kassekredit 0 86.312
 Skyldige omkostninger 106.868 173.065

 Kortfristet gæld 812.083 889.642

 Passiver i alt 1.571.154 1.603.691

    
14 Garantiforpligtelser   
15 Eventualforpligtelser og -rettigheder   
16 Finansiel sikring   
17 Modtagne garantier   
18 Leje/operationelle leasingaftaler   
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Noter

Note 1 Indregning af indtægter 
Indregning af indtægter sker i henhold til anvendt regnskabspraksis. Indregningen er behæftet med skøn, idet 
administrationen ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget for løbende foreløbigt afregnede indtægter, og 
idet der er en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggelsen af endelige fordelingsregnskaber mv., som kan medføre 
ændringer i tidligere indregnede indtægter.

Indtægter fra passageromsætningen i Hovedstadsområdet er opgjort på baggrund af endelige 
fordelingsregnskaber til og med 2017 samt de seneste foreløbige opgørelser vedr. indtægtsdeling af årene 
2018-2021. 

Indtægter fra passageromsætning i Vest- og Sydsjælland (det tidligere Bus- & Togsamarbejde) er opgjort på 
baggrund af endelige regnskaber frem til og med 2020. 

Trafikstyrelsen har i 2021 erstattet bekendtgørelse 1369 med bekendtgørelse 804 af 04/05/2021 - gældende 
fra 01/01/2021 til 31/12/2021 - som indebærer en afskaffelse af dobbeltfaktorerne i indtægtsdelingen i 
hovedstadsområdet. Bekendtgørelse 1369 er blevet midlertidig forlænget via bekendtgørelse 2378 af 
10/12/2021 frem til 30/06/2022, hvorefter indtægtsdelingen forventes at blive baseret på en kildefordeling. 
Movia forudsætter, at dette sikrer en langtidsholdbar løsning på indtægtsdelingsmodellens 
uhensigtsmæssigheder uden det indtægtstab på 10 mio. kr. (2007-priser), som Movia måtte tåle i 2018, 2019 
og 2020.

Siden 2019 har der været stabil oversendelse af fordringer til Gældsstyrelsen. Når fordringen er sendt fra 
Movia til Gældsstyrelsen, skal fordringen efter reglerne i bekendtgørelse om kommuners budget og 
regnskabsvæsen mv. afskrives. Afskrivningen af en fordring påvirker det samlede indtægtsniveau i 
årsregnskabet, idet afskrivninger modregnes i indtægterne. 

Note 2 Andre driftsudgifter 
Løn til den administrerende direktør udgør i 2021 2,3 mio. kr. inkl. pension og udbetaling af indefrosne 
feriemidler. Løn til den administrerende direktør er fastsat af løn og pensionsnævnet i Kommunernes 
Landsforening i 0.18- 30.01 Aftale om aflønning af chefer mellem KL og faglige organisationer. 

Note 3 Særlige poster, COVID-19 statskompensation
 R2020 R2021

Lavere indtægter bus og bane -514.179 -444.365
Udgifter bus, bane og fællesudgifter -29.528 -41.724
Lavere indtægter flextrafik -15.404 -1.658
Lavere udgifter flextrafik 103.787 23.790

COVID-19 statskompensation -455.324 -463.957
Note: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud. Da statskompensationen 
fortrinsvis tilgår Movia, er de fleste punkter i ovenstående tabel således med negativt fortegn.

Særlige poster i regnskab 2021 er indtægter fra statskompensation til mindreindtægter og merudgifter i 2021 
som følge af COVID-19. Regionale trafikselskaber har, jf. ”Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner 
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om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 sfa. COVID-19” af 28. oktober 2020 mulighed for at få 
kompensation for nettomerudgifter og netto mindreindtægter i 2021 som følge af COVID-19. Aftalen er 
udmøntet i aktstykke nr. 123 (2021-22). Hermed friholdes kommuners og regioners økonomi for økonomisk 
risiko i 2021 som følge af den ekstraordinære COVID-19 situation. 

Opgørelsen i årsregnskabet af COVID-19 statskompensationen er udarbejdet i overensstemmelse med 
regnskabsinstruks af 16. december 2021 fra Trafikstyrelsen. Opgørelsen med konsekvenserne af COVID-19 og 
revisorerklæring hertil indsendes til godkendelse hos Trafikstyrelsen, når årsregnskab 2021 er aflagt. Idet der 
på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke forelægger godkendelse fra Trafikstyrelsen heraf, kan der 
forekomme efterfølgende ændringer i statskompensationen.  

Den samlede COVID-19 statskompensation i regnskab 2021 er opgjort til 464 mio. kr. Statskompensationen 
som følge af færre bus- og banepassagerindtægter er på 444 mio. kr., mens statskompensation for COVID-19 
relaterede nettoudgifter udgør 42 mio. kr., som vedrører bl.a. ekstra rengøring, ekstraudgifter til værnemidler 
mv. i forlængelse af myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. For flextrafik er passagerindtægterne 2 
mio. kr. lavere på grund af færre passagerer, mens udgifterne er 24 mio. kr. mindre som konsekvens af et 
markant lavere kørselsomfang som følge af COVID-19.  Besparelsen på samlet set 22 mio. kr. til flextrafik er 
fratrukket i statskompensationen.

Fordelingen af statskompensationen er yderligere specificeret i tabel 11 i fordelingsregnskabet på side 47. Af 
den indregnede statskompensation på 464 mio. kr. er 378 mio. kr. modtaget i 2021. 

COVID-19 epidemien forventes at påvirke Movias økonomi også i 2022 og frem. Der er på nuværende 
tidspunkt ikke indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale 
trafikselskaber i 2022 sfa. COVID-19. Såfremt der ikke indgås en aftale om støtte for 2022, vil det få væsentlig 
konsekvens for kommuner og regioners udgifter til den kollektive transport i 2022.
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Note 4 Anlægsoversigt 2021 (1.000 kr.)

 
Grunde Bygninger

Lejede
lokaler

Tekniske
anlæg

Immat. 
anlægs-

aktiver

Anlæg
u. ud-

førelse I alt

Kostpris 1. januar 19.408 47.077 11.713 353.305 82.426 524 514.452
Tilgang i året 0 0 0 185 2.920 1.737 4.842
Afgang i året 0 -260 0 -40.159 -8.699 -710 -49.828
Overførsler 0 0 0 710 0 0 710
Kostpris 
31. december 19.408 46.817 11.713 314.041 76.647 1.551 470.176

Akkumulerede Ned-
og afskrivninger
1. januar 0 16.510 4.954 217.402 76.605 0 315.472
Årets afskrivninger 0 942 988 23.474 2.999 0 28.404
Af- og nedskrivninger
afhændede aktiver 0 -88 0 -40.159 -8.699 0 -48.946

Ned- og afskrivninger 
31. december 0 17.364 5.942 200.717 70.906 0 294.930
Regnskabsmæssig-
værdi 31. december 19.408 29.452 5.770 113.324 5.741 1.551 175.246

Note 5 Aktier og kapitalandele i tilknyttede selskaber 2021 (1.000 kr.)
 Ejerandel 1. januar Ændringer 31. december

 Pct.    
Rejsekort & Rejseplan A/S 28,9 80.516 9.428 89.944
Lokaltog A/S 75,7 539.166 2.819 541.985
DOT I/S 33,3 300 0 300

I alt  619.982 12.247 632.229

Værdien af Movias kapitalandele i selskaberne Lokaltog A/S, DOT I/S og Rejsekort & Rejseplan A/S er øget 
med 12,2 mio. kr. som følge af årets resultat 2020 i selskaberne. Ejerandelene er opgjort pr. 31. december 
2021.

Movia er udover selskaberne nævnt i note 5 også engageret i foreningen FlexDanmark, hvor Movias 
finansieringsandel i 2021 var på 31pct.

Note 6 Ansvarlig lånekapital – Rejsekort & Rejseplan A/S 2021 (1.000 kr.)
 1. januar Ændringer Afdrag 31. december

Rejsekort & Rejseplan A/S 82.516 807 -19.496 63.827

I alt 82.516 807 -19.496 63.827

Movia har i perioden 2005 til 2009 indskudt ansvarlig lånekapital i selskabet Rejsekort & Rejseplan A/S 
(tidligere Rejsekort A/S). 
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I 2021 er der tilskrevet 0,8 mio. kr. i renteindtægter på Movias andel af den ansvarlige lånekapital hos 
Rejsekort & Rejseplan A/S. Movia har modtaget afdrag på 19,5 mio. kr. Ultimo 2021 er Movias andel af den 
ansvarlige lånekapital hos Rejsekort & Rejseplan A/S på 63,9 mio. kr.

Note 7 Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender er i 2021 steget med 137,8 mio. kr. Stigningen skyldes primært et tilgodehavende hos 
DSB og Metro på 118 mio. kr. som følge af afregning af indtægtsdelingsregnskaber, hvor afslutning har 
afventet særligt DSB. 

De samlede afskrivninger på debitorer er i regnskab 2021 på 41,7 mio. kr., hvor størstedelen af afskrivningerne 
kan henføres til afskrivninger af kontrolafgifter. Kontrolafgifter afskrives fuldt ud ved overdragelsen til 
inddrivelse hos Gældsstyrelsen og indtægtsføres i takt med, at Gældsstyrelsen inddriver de skyldige beløb, jf. 
note 1. I 2021 er modtaget 20,6 mio. kr. i tilbagebetaling fra Gældsstyrelsen. Disse er modregnet i 
afskrivningerne under indtægterne.

I årsregnskab 2021 har der været afskrivninger af 4 sager over 20.000 kr. for samlet set 0,7 mio. kr. Bestyrelsen 
har godkendt afskrivningen af de 4 sager, som alle vedrører tidligere salgssteder og perioden 2009 – 2012. 
Udover kontrolafgiftsafskrivninger er der afskrivninger på debitorer på sager under 20.000 kr. på 0,4 mio. kr., 
som kan henføres til rejsehjemmelsdebitorer. Primo januar 2021 var 1,0 mio. kr. hensat til tab på debitorer. 
Dette beløb er i 2021 nedjusteret til 0,3 mio. kr. ultimo 2021.

Note 8 Tilgodehavender vedr. ejere og tilknyttede selskaber 2021 (1.000 kr.)
 1. januar Ændringer 31. december

Kommuner 106.085 67.871 173.956
Regioner 73.151 26.215 99.366
Tilknyttede selskaber 1.907 -395 1.513

I alt 181.143 93.691 274.835

Stigningen i 2021 på 93,7 mio. kr. i tilgodehavender som vist i note 8 skyldes primært en stigende i 
tilgodehavende efterregulering hos kommuner og regioner. I 2021 er den tilgodehavende efterregulering 
steget med 55 mio. kr. I 2021 er kørselsaktivitet i Flextrafik steget i forhold til aktivitetsniveau i 2020, hvorfor 
skyldigt tilgodehavende hos kommuner/regioner fra Flextrafik er steget. 

Note 9 Likvide beholdninger og kassekredit (1.000 kr.)
 R2020 R2021

Likvide beholdning 1. januar      216.408 71.965
Ændring i likvide beholdning:   
+/- Årets efterregulering 28.254 -89.442
+/- Årets afregnede efterregulering -51.970 18.177
+/- Årets statskompensation -455.324 -463.957
+/- Årets afregnede statskompensation 325.700 508.289
+/- Øvrige finansforskydninger 8.897 -131.345

Likvide beholdning og kassekredit 31. december 71.965 -86.312
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Movias likvide beholdning er fra 1. januar 2021 til 31. december 2021 faldet med samlet 158 mio. kr. hvilket 
primært skyldes efterreguleringen på 89 mio. kr., et større fald i forudbetalinger af a conto betalinger fra 
kommuner og regioner samt et øget tilgodehavende i forbindelse med indtægtsdelingen. 

Den likvide beholdning er faldet fra 72 mio. kr. primo året til -86 mio. kr. ultimo 2021. Movias likviditet er bl.a. 
negativt påvirket af udestående statskompensation på 82 mio. kr. ultimo året samt udestående afregning af 
indtægtsdelingen. Movias målsætning om gennemsnitligt 150 mio. kr. i likviditet er derfor ikke nået i 2021, og 
Movias kassekredit er hævet til det maksimalt mulige på 330 mio. kr. for at imødegå de likviditetsmæssige 
udfordringer.

Udviklingen i likviditet baseret på daglige- og gennemsnitssaldi i 2021 kan illustreres som i figur 3:

 

     
Note 10 Udvikling i egenkapitalen i 2021 (1.000 kr.)
1. januar -519.474

Årets resultat 0
Afskrivninger af anlægsaktiver 20.543
Til- og afgang af anlægsaktiver -44.276
Opskrivning/nedskrivning af aktiver -5.693
Afdrag lån 37.013
Regulering af hensættelser 17.120

31. december -494.768

Egenkapitalen er i 2021 steget med 24,7 mio. kr., således at den negative egenkapital på -519,5 mio. kr. pr. 1. 
januar 2021 bliver til -494,8 mio. kr. pr. 31. december 2021. 

Den væsentligste årsag til Movias negative egenkapital er pensionsforpligtelsen i forhold til tjenestemænd. 
Pensionsforpligtelsen genberegnes efter reglerne minimum hvert 5. år og blev genberegnet i 2019. I 2021 er 
pensionsforpligtelsen reguleret med årets pensionsudbetalinger fratrukket en central fastsat procentsats af de 

Figur 3 Udvikling i likviditet 2021 (mio. kr.)
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udbetalte tjenestemandslønninger. I takt med at pensionerne udbetales, vil udgiften via Movias 
resultatopgørelse blive finansieret af kommuner og regioner. Der ansættes ikke længere tjenestemænd i 
Movia. Pensionsforpligtelsen vil derfor med tiden falde. 

Egenkapitalen er i 2021 yderligere påvirket af afskrivninger på anlægsaktiver for 20,5 mio. kr. samt til- og 
afgange af anlægsaktiver for -44,3 mio. kr. som følge af ændringer i anlægsaktiverne i 2021, hvor der har 
været større afgang end tilgang, jf. note 4. 

Der er sket en nedskrivning af aktiverne på 5,7 mio. kr. som følge af modtagne afdrag og tilskrevne renter på 
den ansvarlige lånekapital hos Rejsekort & Rejseplan A/S og reguleringer i aktie- og kapitalandele hos 
tilknyttede selskaber.

Movia har i 2021 afdraget i alt 37 mio. kr. på lån optaget hos Kommunekredit. 

Note 11 Pensionsforpligtelser
Movias pensionsforpligtelse til tjenestemænd er aktuarberegnet pr. 31. december 2019 til 1.113 mio. kr. i 
henhold til budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner. I 2021 er pensionsforpligtelsen 
nedskrevet med 23,0 mio. kr.

Pensionsforpligtelsen bliver genberegnet minimum hvert 5. år. 

Note 12 Langfristet gæld 2021 (1.000 kr.)
 Hovedstol 1. januar 31. december Udløbsdato Sikring

Rejsekortlån 52.400 52.400 49.900 29-12-2026 Rente-Swap
Rejsekortlån 70.000 12.727 6.364 21-12-2022 Rente-Swap
Rejsekortlån (*) 58.000 31.929 0   
Rejsekortlån 31.070 0 26.165 03-10-2025 Rente-Swap
Rejsekortlån (*) 120.000 66.207 0   
Rejsekortlån 64.138 0 54.011 24-10-2025 Rente-Swap
Rejsekortlån 123.000 51.162 40.973 18-12-2025 -

I alt 340.608 214.425 177.412   
(*) Lånet er omlagt i 2021 og erstattet af lånet umiddelbart efter i tabellen.
Note: I alt Hovedstol er ekskl. de to omlagte lån

Alle Movias lån er variabelt forrentet og optaget hos Kommunekredit. 4 af de 5 lån svarende til 77 pct. af 
restgælden er rentesikret med en SWAP aftale til fast rente. Minimum 50% af Movias lån skal være med fast 
rente.

Alle lån vil være afdraget i 2026, hvilket betyder, at der efter 2026 vil være mulighed for nyinvestering i 
rejsekortet uden udgiftsstigning for kommuner og regioner. Der blev i 2020 besluttet foretaget 
ekstraordinære afdrag, hvorfor to lån er omlagt primo 2021.

Gæld til Kommunekredit udgør 177,4 mio. kr. Heraf forfalder 40,1 mio. kr. til betaling i 2022.
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Note 13 Gæld vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 2021 (1.000 kr.)
 1. januar Ændringer 31. december

Kommuner 90.151 -37.139 53.012
Regioner 59.418 -42.584 16.834
Tilknyttede selskaber 40.673 6.152 46.825

I alt 190.242 -73.570 116.671

Gælden til ejere og tilknyttede selskaber er faldet med 73,6 mio. kr. fra 1. januar til 31. december 2021. Gælden 
1. januar 2021 indeholdt forudbetaling af a conto-bidraget for 2021 fra en række kommuner/regioner, som 
først var forfalden i januar 2021. Den 31. december 2021 var forudbetalingen af det kommende års a conto-
bidrag nede på et lavere niveau. Hertil kommer, at der i 2021 er afregnet med kommuner og regioner fra 
årsregnskab 2019. Den skyldige efterregulering er faldet med 16,2 mio. kr., som følge af afregningen.

Note 14 Garantiforpligtelser (1.000 kr.) 
 Restbeløb Udløb Vedrørende

Handelsbanken 288.276 02-01-2034 Lån optaget til køb af nye tog, Lokaltog A/S
Handelsbanken 39.040 30-09-2036 Lån optaget til nyt værksted, Lokaltog A/S

I alt 327.316   

Note 15 Eventualforpligtelser og –rettigheder

 Driften af variabel flexkørsel er organiseret i foreningen Flexdanmark, som Movia er medlem af. Movia har 
over for foreningen garanteret en andel af feriepengeforpligtelsen svarende til Movias andel af den 
samlede kørsel. Pr. 31. december 2021 udgjorde Movias andel af feriepengeforpligtelsen 1,2 mio. kr.

 Movia har en verserende sag i Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at Movia ikke fuldt ud overholder 
ligebehandlingsloven. Sagen er principiel. Procesrisikoen vurderes som meget lav.

 Der er ved årets udgang en enkelt konkret, afgrænset uenighed mellem Movia og en busoperatør 
vedrørende forhold knyttet til Movias buskontrakter. Beløb knyttet til tvistspørgsmål er behæftet med stor 
usikkerhed, og administrationen vurderer, at procesrisikoen er lav.

Note 16 Finansiel sikring (1.000 kr.)

  Hovedstol 
 Restgæld

31. december Rente
 Markedsværdi

31. december Handelsdato Udløbsdato

Rejsekortlån 52.400 49.900 1,5% -2.033 10-12-2012 29-12-2026
Rejsekortlån 70.000 6.364 3,4% -148 22-12-2009 19-12-2022
Rejsekortlån 31.070 26.165 3,5% -2.037 05-07-2011 06-10-2025
Rejsekortlån 64.138 54.011 1,6% -1.919 18-06-2014 24-10-2025

Total 217.608 136.439  -6.137   

Movia har indgået ovenstående aftaler om renteswap med Nordea med det formål at omlægge variable 
rentebetalinger på lån hos Kommunekredit til en fast rente. Renteswaps reducerer dermed Movias risiko for 
udgiftsstigning ved stigende renteniveau i forhold til renteniveauet, da aftalerne blev indgået.

Markedsværdi pr 31. december 2021 af ovenstående renteswaps er negativ med 6,1 mio. kr. Beløbet er i 
overensstemmelse med gældende regnskabsregler ikke indregnet i årsregnskabet.
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Note 17 Modtagne garantier (1.000 kr.)
 1. januar 31. december

Kortsalg 1.953 1.698
Kontrakter 154.200 156.300
Flextrafik 27.877 28.524

I alt 184.030 186.522

Garantier er i al væsentlighed de garantier, som Movias leverandører har stillet i henhold til indgåede 
kontrakter.

Note 18 Leje- og leasingaftaler
Movias leje/leasingforpligtelse udgjorde 46,6 mio. kr. ultimo 2021 (2020: 57,4 mio. kr.), der primært er 
relateret til lokaleleje til 2025 og biler samt el-ladestandere. De årlige omkostninger udgør 16,9 mio. kr. (2020: 
16,9 mio. kr.). 
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2021 aflægges i henhold til 
gældende lovgivning og efter ”Bekendtgørelse om 
kommuners budget og regnskabsvæsen, revision 
m.v.”  tilpasset Movias særlige forhold. Principper 
for indregning og måling er uændrede.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af 
selskabets resultat og præsentation af selskabets 
væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Årsregnskabet er grundlæggende opbygget 
således:

+ Driftens tilskudsbehov
- Tilskud faktureret
+/- Efterregulering fra/til kommuner/regioner
= Resultat

Statskompensation som følge af COVID-19 
indtægtsføres under særlige poster, som indgår i 
driftens tilskudsbehov. Statskompensationen 
opgøres og indregnes i henhold til 
regnskabsinstruks fra Trafikstyrelsen af 16. 
december 2021. Forskellen mellem den indregnede 
statskompensation og det modtagne a conto beløb 
er indregnet under tilgodehavender.

Driftens tilskudsbehov finansieres med løbende 
forbrugs- og a conto indbetalinger fra 
kommuner/regioner. Difference mellem realiseret 
tilskudsbehov og forbrugs- og a conto betalinger 
udgør den efterregulering, som endeligt afregnes 
over for kommuner og regioner i januar året efter 
regnskabsaflæggelsen.

Der udarbejdes ikke koncernregnskab for Movia.

Indregning af indtægter og udgifter 
Indtægter for transport med busser og tog 
beregnes i hovedsagen som Movias andel af det 
samlede transportarbejde med bus, tog og metro 
multipliceret med den samlede billetomsætning for 
DSB, Metroselskabet og Movia. Indtægtsdelingen 
foretages årligt og baseres blandt andet på 

omsætningen af rejsehjemmel for pågældende år. 
Lovgivning indebærer, at parterne anvender 
forskellige indtægtsfordelingsmodeller for rejser 
internt i hovedstadsområdet henholdsvis udenfor 
indeholdende forskellige datakilder. Det 
overordnede fordelingsprincip – andel af 
transportarbejde – er dog det samme. Indtægter 
genereret ved brug af rejsekort (ePung) fordeles 
landsdækkende, ligesom omsætningen genereres 
landsdækkende ved kundernes optankninger og 
køb af rejsekort.

Forudbetalinger for rejser foretaget ved brug af 
rejsekort (ePung) og forudbetalinger på rejsekort 
fastprisprodukter indregnes i indtægterne i det år, 
de indbetales. Gældsposten ”skyldig rejsehjemmel” 
opgøres under kortfristet gæld, og reguleringer heri 
føres over egenkapitalen.

Billetindtægter og driftsudgifter indregnes i 
resultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, 
forudsat at de er kendte for Movia inden udløbet af 
supplementsperioden.  Herunder indregnes også 
forventede reguleringer. Supplementsperioden 
følger ”Bekendtgørelse om kommuners budget og 
regnskabsvæsen, revision m.v.”. 
    
Efterregulering af den modtagne forbrugsbetaling 
og a conto tilskud indregnes i resultatopgørelsen i 
det regnskabsår, den vedrører.

Afdrag på rejsekortlån udgiftsføres under 
fællesudgifter. Renteudgifter på rejsekortlån blev 
aktiveret i anlægsperioden frem til 30. juni 2012. De 
aktiverede renteudgifter udgiftsføres i takt med 
ydelserne på lånene. 

Ydelser fra Rejsekort & Rejseplan A/S på ansvarlig 
lånekapital - udlånt fra Movia til Rejsekort & 
Rejseplan A/S -indtægtsføres under fællesudgifter.
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Aktiver

Anlægsaktiver
Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes 
anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets 
værdi kan måles pålideligt, samt når aktivets værdi 
udgør mere end 100.000 kr. 

Forbedring af et aktivs egenskaber eller 
forlængelse af et aktivs brugstid aktiveres sammen 
med det pågældende aktiv og afskrives over den 
nye brugstid. Udgifter til mindre reparationer og 
lignende, som ikke har en væsentlig indflydelse på 
aktivets brugstid eller egenskaber i øvrigt, 
udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. 

Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på 
tilsvarende vis som aktiver, der ejes af 
Movia. For finansielle leasingkontrakter opgøres 
kostprisen til laveste værdi af dagsværdien af 
aktivet og nutidsværdien af de fremtidige 
leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien 
anvendes leasingaftalens interne rentefod som 
diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for 
denne. 

Der optages grupperede aktiver i balancen i det 
omfang, grupperingen overstiger 
minimumsbeløbet for aktivering.

Immaterielle anlægsaktiver
Væsentlige udviklingsprojekter aktiveres til 
anskaffelsespris. Interne udviklingsprojekter 
udgiftsføres i takt med projektets færdiggørelse.

Patenter værdiansættes ikke.

Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:

Udviklingsprojekter 3 - 10 år

Grunde og bygninger
Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 
værdiansættes til den offentlige 
ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004, mens grunde 

og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 optages 
til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen 
samt omkostninger direkte tilknyttet til 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er 
klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:

Grunde Afskrives ikke

Bygninger 15 - 50 år

Indretning af lejede lokaler 10 år

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver optages til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver under opførelse optages 
til de samlede afholdte omkostninger på 
balancetidspunktet. 

For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen 
direkte udgifter til materialer, komponenter og 
underleverandører. 

For rejsekortsystemet omfatter afholdte 
anlægsomkostninger også renter på 
lånefinansieringen, indtil anlægget blev taget i 
brug. Derefter er rentetilskrivningen på lån 
udgiftsført. 

Rejsekortanlæg afskrives over perioden 2012 – 
2026. Der foretages lineære afskrivninger i 
anlæggets brugstid baseret på den forventede 
restlevetid.

Eftersom hovedaktivitetens brugstid er fastsat til 
2026, vurderes det som mest retvisende, at 
eksempelvis en tilgang i f.eks. 2020 afskrives over 
hovedaktivitetens resterende brugstid, dvs. 7 år.

Der foretages lineære afskrivninger over den 
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forventede brugstid, baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og biler 3 - 10 år

Rejsekort Over perioden 
2012 – 2026

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag for salgsomkostninger og 
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes under 
fællesudgifter.

Anlæg under udførelse
Anlæg under udførelse er aktiver, som er under 
opførelse eller konstruktion ved årets slutning. 
Udgifter afholdt på materielle anlægsaktiver under 
udførelse indregnes i takt med, at udgiften 
afholdes, og når de kan afgrænses og opgøres 
pålideligt. Ved opførelse af bygninger vil 
indregningen blive foretaget på baggrund af 
kostpris eller færdiggørelsesgrad.

Når anlægsaktivet under udførelse er afsluttet, skal 
anlægget aktiveres og afskrivning påbegyndes. 

Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Finansielle anlægsaktiver (aktier og kapitalandele 
samt ansvarlig lånekapital)
Kapitalandele i selskaber, som Movia har 
medejerskab til, indgår i balancen med den andel af 
virksomhedernes indre værdi, jf. senest 
foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer 
til Movias ejerandel ultimo indeværende 
regnskabsår. Kapitalindskud i selskaberne, der er 
indskudt efter det seneste foreliggende 
årsregnskab for selskabet, indregnes i balancen 
med værdien af kontantindskuddet.

Varebeholdninger og forbrugsmaterialer
Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter, samt 
varer indkøbt til Movias eget brug, udgiftsføres i 
takt med at udgifterne afholdes. 

Grunde og bygninger til videresalg
Grunde og bygninger til videresalg omfatter 
aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og 
aktivet ikke længere anvendes direkte i 
”produktionen”. Der foretages ikke afskrivninger på 
bygninger til videresalg.

Grunde og bygninger til videresalg optages til den 
offentlige vurdering pr. 1. januar 2004, såfremt 
anlægget er købt før 1. januar 1999. Anlæg købt 
efter denne dato optages til anskaffelsessum tillagt 
forbedringer og fradrag for tidligere afskrivninger. 

Forefindes ingen offentlig vurdering, optages 
aktiverne til valuar vurdering. Vurderingen 
foretages af eksterne valuarer.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. 
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af 
forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko 
for, at tilgodehavendet ikke kan betales. I 
regnskabet vil det fremgå, hvor meget der er 
udgiftsført som konstaterede tab, samt hvor 
meget, der er hensat til tab. 

Eventuelle væsentlige tabsrisici, der ikke kan 
opgøres, omtales under eventualforpligtelser.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 
år, indregnes som langfristede tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
omsætningsaktiver, omfatter omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Passiver

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser medtages til den forventede 
økonomiske forpligtelse.

Andre hensatte forpligtelser
Omkostninger til miljøforpligtelser og 
garantiforpligtelser indregnes alene, når Movia som 
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
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faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at 
indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af 
Movias økonomiske ressourcer.

Pensionsforpligtelser
Et begrænset antal af Movias medarbejdere er 
tjenestemandsansatte. Movia har endvidere 
indgået pensionsaftaler med visse 
personalegrupper. Kapitalværdien af 
pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt 
ud fra forudsætninger fra Social- og 
Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år 
foretages en aktuarmæssig beregning af 
pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd.

I år, hvor der ikke foretages en aktuarmæssig 
beregning af pensionsforpligtelsen, nedskrives 
kapitalværdien af pensionsforpligtelsen med de 
udbetalte pensioner fratrukket den statsligt 
fastsatte procent af de udbetalte 
tjenestemandspensionslønninger.

Regulering af tjenestemandspensions-forpligtelsen 
foretages over egenkapitalen.

Anlægspulje
Som gæld på balancen kan optages forudbetalinger 
fra kommuner/regioner til senere afholdelse af 
anlægsudgifter samt beløb, som bestyrelsen måtte 
beslutte at hensætte til senere afholdelse af 
anlægsudgifter. Ved afholdelse af anlægsudgifter 
nedskrives gælden i balancen.

Omstillingspulje
Som gæld på balancen kan optages disponerede 
uforbrugte midler fra omstillingspuljen.

Der kan optages gæld i 2017-2024. 2024 er sidste år 
med omstillingspulje. 

Leasinggæld
Finansielt leasede aktiver indregnes i 
anlægskartoteket og afskrives. Den kapitaliserede 
leasingforpligtelse indgår under finansielle 
forpligtelser.

Finansielle instrumenter
Markedsværdien af finansielle instrumenter indgår 
ikke i årsregnskabet, men oplyses i en note.

Kortfristede gældsforpligtelser
Periodeafgrænsningsposter indregnet under 
forpligtelser omfatter modtagne betalinger 
vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

Forudbetalinger for rejser på rejsekort indregnes i 
indtægterne i det år, de indbetales. Gældsposten 
”skyldig rejsehjemmel” opgøres under kortfristet 
gæld, og reguleringer heri føres over 
egenkapitalen.

Skyldige omkostninger tager udgangspunkt i 
transaktionsprincippet og omfatter leverede varer 
eller ydelser, hvor faktura først fremkommer til 
registrering efter regnskabsårets afslutning, eller 
betaling først sker efter regnskabsårets 
afstemning.

Feriepengeforpligtelsen vedrørende 
tjenestemandsansatte, medarbejdere ansat på 
tjenestemandslignende vilkår og 
funktionæransatte beregnes af den 
ferieberettigede løn.
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Ledelseserklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2021 for Trafikselskabet Movia. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i ”Bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision 
m.v.”. 

Endvidere er det vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og udviklingen i Movias aktiviteter og økonomiske forhold. 

København, 25. februar 2022

____________________

Dorthe Nøhr Pedersen

Administrerende direktør

____________________ ____________________ ____________________

Kirsten Jensen Gert Jørgensen Yildiz Akdogan

Formand Næstformand

____________________ ____________________ ____________________

Kenneth Gøtterup Bent Hansen Simon Hansen

____________________ ____________________ ____________________

Felex Pedersen Christoffer Buster Reinhardt Ole Vive                  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Trafikselskabet Movia for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, side 
25-39, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis med følgende nøgletal:

 Samlet tilskudsbehov før efterregulering på 3.113,5 mio. kr.

 Aktiver i alt på 1.603,7 mio. kr.

 Egenkapital i alt -494,8 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag 
af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af Trafikselskabet Movia i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav 
og IESBA Code. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor
Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Trafikselskabet Movia ved etableringen pr. 1. januar 
2007 for regnskabsåret 2007 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 15 år frem til og med 
regnskabsåret 2021. Vi blev senest valgt efter en udbudsprocedure i 2018, hvor vi fik revisionsaftalen 
forlænget for en 4 årig-periode til og med regnskabsåret 2021.

Centrale forhold ved revisionen 
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores 
revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af 
årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt 
konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev 
behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.
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Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", 
herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning 
og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at 
behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Indregning af indtægter fra salg af rejsehjemmel m.v.
Indtægter fra salg af rejsehjemmel m.v. udgør i alt 1.421 mio. kr. og er en betydelig regnskabspost, der 
sammensættes af flere indtægtskilder, herunder eget salg og indtægter fra andre parter i bl.a. 
takstsamarbejder på tværs af Sjælland. Indregning af indtægter er nærmere beskrevet i årsregnskabets note 1. 
Indregningen af indtægter fra andre parter er behæftet med skøn, idet ledelsen ikke altid har fuld indsigt i 
datagrundlaget for de løbende foreløbigt afregnede indtægter og idet der er en vis tidsmæssig forsinkelse i 
aflæggelsen af endelige fordelingsregnskaber m.v., som kan medføre ændringer i tidligere indregnede 
indtægter.

Som følge heraf anser vi indregning af indtægter som et centralt forhold i revisionen. 

Ved revisionen har vi indhentet forståelse af forretningsgange for Trafikselskabet Movias indregning af 
indtægter fra salg af rejsehjemmel og stikprøvevist sammenholdt grundlaget for indregning af indtægter til 
eksterne kilder, herunder indbetalinger modtaget efter regnskabsårets udløb. Vi har efterregnet og analyseret 
ledelsens skøn over ikke afregnede indtægter fra salg af rejsehjemmel, ligesom vi har sammenholdt 
reguleringer af tidligere indregnede indtægter til endelige fordelingsregnskaber m.v., når disse foreligger. Vi 
har endvidere drøftet eventuelle usikkerheder i skønnede poster med ledelsen.

Særlige poster, COVID-19 statskompensation
Trafikselskabet Movia er fortsat væsentligt påvirket af COVID-19 i regnskabsåret 2021. Regeringen, KL og 
Danske regioner indgik i 2020 en aftale om statskompensation til trafikselskaberne. Denne aftale sikrer, at 
Movia kompenseres for netto mindre indtægter og merudgifter i 2021 relateret til COVID-19 med 464 mio. kr., 
som beskrevet i årsregnskabets note 3. 

Statskompensationen udgør et væsentligt beløb og er indregnet på baggrund af ledelsens opgørelse af 
realiserede mindre indtægter, merudgifter og modgående mindre omkostninger i 2021. 

Movia indsender i forlængelse af aflæggelsen af årsregnskabet for 2021 den udarbejdede opgørelse af 
konsekvenser ved COVID-19 med tilhørende revisorerklæring til godkendelse hos Trafikstyrelsen. Idet der på 
tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke forelægger godkendelse fra Trafikstyrelsen heraf, kan der 
forekomme efterfølgende ændringer i statskompensationen.

Som følge heraf anser vi særlige poster, COVID-19 statskompensation som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi analyseret den af ledelsen udarbejdede opgørelse over statskompensation og vurderet 
de af ledelsen anvendte principper for opgørelse af kompensationen i forhold til aftalen om 
statskompensation og regnskabsinstruksen fra Trafikstyrelsen, herunder har vi foretaget stikprøvevis test af 
opgørelsens poster i forhold til underliggende dokumentation. Vi har endvidere drøftet eventuelle 
usikkerheder i poster eller anvendte forudsætninger med ledelsen.
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Trafikselskabet Movia har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af bestyrelsen godkendte årsbudget for 2021 som 
sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision 
m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Trafikselskabet Movias evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere Trafikselskabet Movia, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommuners styrelse altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og 
kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommuners 
styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Trafikselskabet Movias interne kontrol.

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Trafikselskabet Movias evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at Trafikselskabet Movia ikke længere kan fortsætte driften. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 11-24. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetning og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af 
det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere 
om dette forhold. 

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 25. februar 2022 

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Jens Thordahl Nøhr Simon Blendstrup
statsaut. revisor statsaut. revisor
mne32212 mne44060
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 4. Fordelingsregnskab 2021
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Fordelingsregnskab 2021
I 2021 udgør kommuner og regioners tilskudsbehov 3.114 mio. kr. efter COVID-19 statskompensation på 464 
mio. kr. Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Movias tilskudsbehov dækkes af tilskud fra kommuner og regioner. 
Kommuner og regioner har i 2021 indbetalt 3.024 mio. kr. i tilskud. Der bliver derfor opkrævet 89,4 mio. kr. i 
efterregulering for årsregnskab 2021 til kommuner og regioner. Heraf betales 1,1 mio. kr. tilbage til 2 
kommuner, mens de resterende 43 kommuner og 2 regioner skal betale 90,5 mio. kr. til Movia. 
Efterreguleringen vil blive afregnet i januar 2023. 

Tilskud, efterregulering og COVID-19 
statskompensation pr. ordning

Tabel 11 Regnskabsoversigt, fordelt andel af statskompensation (1.000 kr.)

 B2021 R2021

COVID-19 
Statskompen-
sation

Kommuner/
regioners 
finansiering

Forskel, B2021-
Kommuner/

regioners 
finansiering

Bus       
Indtægter -1.609.981 -1.205.107 -405.423 -1.610.530 -548 0%
Operatørudgifter 3.088.364 3.173.097 -33.626 3.139.471 51.107 2%
Andre driftsudgifter 193.017 189.899 -6.588 183.311 -9.706 -5%
Bus i alt 1.671.399 2.157.889 -445.637 1.712.252 40.853 2%
Lokalbaner       
Indtægter -200.113 -161.171 -38.942 -200.113 0 0%
Operatørudgifter 514.220 528.953 -229 528.724 14.504 3%
Andre driftsudgifter 11.000 11.757 0 11.757 757  
Anlæg - Lokalbaner 0 0 0 0 0 0%
Lokalbaner i alt 325.107 379.539 -39.171 340.367 15.261 5%
Fællesudgifter       
Andre driftsudgifter 319.708 327.831 -1.281 326.550 6.842 2%
Pensioner 28.658 27.365 0 27.365 -1.293 -5%
Finansielle poster 15.900 10.052 0 10.052 -5.848 -37%
Fællesudgifter i alt 364.266 365.248 -1.281 363.967 -299 0%
Flextrafik       
Indtægter -53.073 -51.343 -1.658 -53.001 72 0%
Operatørudgifter 660.870 642.099 22.933 665.032 4.162 1%
Andre driftsudgifter 85.289 84.074 856 84.931 -359 0%
Flextrafik i alt 693.087 674.830 22.132 696.962 3.875 1%

Særlige poster
 - COVID statskompensation 0 -463.957   0 0%
Tilskudsbehov 3.053.859 3.113.549  3.113.549 59.690 2%
       
Faktureret -3.053.859 -3.024.107  -3.024.107 29.752 -1%
Resultat før efterregulering 0 89.442  89.442 89.442 0%
       
Efterregulering 0 -89.442  -89.442 -89.442 0%
Resultat 0 0  0 0 0%
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Efterregulering fordelt på ordninger er opgjort pr. region i tabel 12 og 13 og pr. kommune i tabel 14.

Regionalt tilskud og efterregulering
Regionernes tilskud er i de to nedenstående tabeller fordelt på relevante kategorier for regionerne.

Region Hovedstaden skal efterbetale 5,4 mio.kr. til Movia i januar 2023.

Tabel 12 Region Hovedstaden (1.000 kr.)

 R2020 R2021
Statskompensation 

2021
Finansieringsbehov 

2021
Faktureret 

2021
Efterregulering 

2021

Bus 329.759 322.672 -104.628 218.044 -218.136 92
Flexpatient 30.349 28.454 2.383 30.836 -27.829 -3.007
Lokalbaner 156.288 156.338 -21.741 134.597 -131.171 -3.426
Fællesudgifter 
ekskl. flextrafik 165.865 161.326 -549 160.777 -161.694 917

Tilskud i alt 682.261 668.790 -124.535 544.255 -538.830 -5.425
Note: Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra Movia. Mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.

Region Sjælland skal efterbetale 21,4 mio.kr. til Movia i januar 2023.

Tabel 13 Region Sjælland (1.000 kr.)

 R2020 R2021
Statskompensation 

2021
Finansieringsbehov 

2021
Faktureret 

2021
Efterregulering 

2021

Bus 164.994 160.435 -30.642 129.793 -126.432 -3.361
Flexpatient 151.359 150.436 4.107 154.542 -148.380 -6.162
Lokalbaner 219.294 223.201 -17.431 205.770 -193.936 -11.834
Fællesudgifter 
ekskl. flextrafik 27.575 27.587 -99 27.488 -27.414 -74

Tilskud i alt 563.222 561.658 -44.065 517.593 -496.162 -21.432
Note: Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra Movia. Mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
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Kommunalt tilskud og efterregulering

Tabel 14  Kommunalt tilskud og efterregulering (1.000 kr.)
   Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
København
Regnskab 2020 435.069 24.542 0 0 8.248 17.908 54.117 539.884 
Regnskab 2021 449.456 28.680 0 0 9.586 19.495 53.168 560.385 
Statskompensation 2021 -119.687 -34 0 0 4.183 -105 -191 -115.833 
Finansieringsbehov 2021 329.768 28.646 0 0 13.769 19.391 52.977 444.552 
Faktureret 2021 -323.310 -27.513 0 0 -9.293 -19.506 -52.709 -432.331 
Efterregulering 2021 -6.458 -1.133 -0 0 -4.476 115 -268 -12.220 
Frederiksberg
Regnskab 2020 71.909 5.150 0 0 0 2.965 9.083 89.107 
Regnskab 2021 71.235 6.089 0 0 1 2.719 8.673 88.718 
Statskompensation 2021 -17.265 -82 0 0 -1 -12 -31 -17.391 
Finansieringsbehov 2021 53.971 6.008 0 0 0 2.707 8.642 71.328 
Faktureret 2021 -53.793 -5.877 0 0 -1 -2.720 -8.654 -71.045 
Efterregulering 2021 -178 -130 -0 0 1 13 12 -282 
Albertslund
Regnskab 2020 13.751 1.357 0 0 3.223 5.444 1.619 25.393 
Regnskab 2021 13.827 1.479 0 0 3.395 4.671 1.584 24.956 
Statskompensation 2021 -2.853 199 0 0 576 -115 -6 -2.198 
Finansieringsbehov 2021 10.975 1.678 0 0 3.970 4.556 1.578 22.758 
Faktureret 2021 -10.066 -1.415 0 0 -3.313 -4.674 -1.568 -21.035 
Efterregulering 2021 -909 -263 0 0 -657 118 -11 -1.723 
Ballerup
Regnskab 2020 28.818 3.553 570 0 1.423 11.059 2.572 47.995 
Regnskab 2021 29.533 4.157 679 0 1.770 10.155 2.511 48.804 
Statskompensation 2021 -3.882 371 260 0 320 -242 -9 -3.181 
Finansieringsbehov 2021 25.651 4.528 939 0 2.090 9.913 2.502 45.623 
Faktureret 2021 -24.184 -4.015 -690 0 -1.718 -10.161 -2.494 -43.262 
Efterregulering 2021 -1.467 -513 -249 0 -372 248 -8 -2.361 
Brøndby
Regnskab 2020 19.740 2.040 543 0 845 8.278 2.047 33.493 
Regnskab 2021 20.180 2.531 743 0 1.035 8.638 1.994 35.122 
Statskompensation 2021 -3.217 -10 233 0 12 -136 -7 -3.126 
Finansieringsbehov 2021 16.963 2.521 976 0 1.047 8.503 1.987 31.996 
Faktureret 2021 -16.533 -2.404 -746 0 -1.002 -8.644 -1.973 -31.302 
Efterregulering 2021 -430 -116 -230 0 -45 142 -14 -694 
Dragør
Regnskab 2020 7.685 607 25 0 19 489 816 9.642 
Regnskab 2021 7.855 774 20 0 41 391 798 9.879 
Statskompensation 2021 -1.568 132 30 0 -19 -11 -3 -1.438 
Finansieringsbehov 2021 6.287 906 50 0 22 380 796 8.441 
Faktureret 2021 -6.206 -753 -20 0 -41 -391 -796 -8.207 
Efterregulering 2021 -81 -153 -30 0 18 12 0 -234 
Gentofte
Regnskab 2020 47.831 3.852 0 0 37 5.855 5.124 62.699 
Regnskab 2021 48.995 4.540 0 0 19 5.801 5.004 64.359 
Statskompensation 2021 -11.217 2 0 0 18 -119 -18 -11.333 
Finansieringsbehov 2021 37.778 4.542 0 0 37 5.682 4.986 53.025 
Faktureret 2021 -36.803 -4.406 0 0 -18 -5.803 -5.000 -52.032 
Efterregulering 2021 -975 -136 0 0 -19 121 15 -994 
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Tabel 14 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Gladsaxe
Regnskab 2020 44.609 3.147 1.301 0 32 8.927 5.077 63.093 
Regnskab 2021 46.450 3.896 1.449 3 69 8.601 5.013 65.481 
Statskompensation 2021 -10.384 -223 562 0 -41 -72 -18 -10.175 
Finansieringsbehov 2021 36.066 3.674 2.011 3 28 8.529 4.995 55.306 
Faktureret 2021 -34.667 -3.729 -1.458 -3 -68 -8.605 -5.069 -53.599 
Efterregulering 2021 -1.399 55 -553 -0 40 76 74 -1.707 
Glostrup
Regnskab 2020 15.289 937 0 0 984 4.458 1.814 23.481 
Regnskab 2021 15.700 1.186 0 0 1.054 4.833 1.774 24.546 
Statskompensation 2021 -3.152 -20 0 0 306 -217 -6 -3.090 
Finansieringsbehov 2021 12.548 1.165 0 0 1.360 4.616 1.767 21.457 
Faktureret 2021 -11.933 -1.157 0 0 -1.019 -4.837 -1.741 -20.688 
Efterregulering 2021 -615 -8 0 0 -341 221 -26 -769 
Herlev
Regnskab 2020 19.282 1.625 0 0 25 3.693 2.293 26.918 
Regnskab 2021 19.928 1.827 0 0 29 3.638 2.263 27.686 
Statskompensation 2021 -4.553 327 0 0 4 -68 -8 -4.299 
Finansieringsbehov 2021 15.375 2.155 0 0 32 3.570 2.255 23.388 
Faktureret 2021 -14.079 -1.783 0 0 -28 -3.640 -2.239 -21.770 
Efterregulering 2021 -1.296 -371 0 0 -4 70 -16 -1.618 
Hvidovre
Regnskab 2020 30.259 3.097 0 0 948 8.821 3.410 46.536 
Regnskab 2021 32.128 3.648 0 0 1.047 8.227 3.555 48.605 
Statskompensation 2021 -8.132 -63 0 0 448 -211 -13 -7.970 
Finansieringsbehov 2021 23.996 3.586 0 0 1.495 8.016 3.542 40.635 
Faktureret 2021 -23.117 -3.491 0 0 -1.011 -8.233 -3.529 -39.381 
Efterregulering 2021 -879 -95 -0 0 -484 217 -13 -1.254 
Høje-Taastrup
Regnskab 2020 26.195 2.514 577 0 66 5.803 2.569 37.724 
Regnskab 2021 25.666 2.983 706 0 110 6.394 2.508 38.367 
Statskompensation 2021 -4.148 471 172 0 -0 -178 -9 -3.693 
Finansieringsbehov 2021 21.518 3.453 877 0 110 6.216 2.499 34.673 
Faktureret 2021 -20.746 -2.897 -723 0 -108 -6.396 -2.485 -33.354 
Efterregulering 2021 -772 -557 -155 0 -2 180 -14 -1.319 
Ishøj
Regnskab 2020 6.023 1.249 141 0 16 3.695 481 11.605 
Regnskab 2021 6.290 1.500 216 0 17 3.608 468 12.099 
Statskompensation 2021 -1.470 -68 -4 0 22 -112 -2 -1.635 
Finansieringsbehov 2021 4.819 1.433 212 0 39 3.496 467 10.465 
Faktureret 2021 -5.033 -1.455 -219 0 -17 -3.609 -482 -10.816 
Efterregulering 2021 214 23 8 0 -22 114 15 351 
Egedal
Regnskab 2020 21.200 1.334 573 0 108 13.572 1.938 38.725 
Regnskab 2021 22.032 1.687 536 3 98 13.500 1.910 39.767 
Statskompensation 2021 -3.017 -124 279 0 92 -70 -7 -2.846 
Finansieringsbehov 2021 19.015 1.563 816 3 191 13.430 1.903 36.921 
Faktureret 2021 -18.197 -1.637 -541 -3 -96 -13.507 -1.888 -35.869 
Efterregulering 2021 -817 74 -275 -0 -95 77 -15 -1.052 
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Tabel 14 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Lyngby-Taarbæk
Regnskab 2020 39.863 2.092 622 0 77 3.339 3.624 49.618 
Regnskab 2021 39.990 2.630 726 0 55 4.157 3.479 51.037 
Statskompensation 2021 -9.362 -212 252 0 76 -58 -12 -9.316 
Finansieringsbehov 2021 30.629 2.418 977 0 132 4.099 3.466 41.721 
Faktureret 2021 -30.194 -2.564 -731 0 -54 -4.159 -3.463 -41.165 
Efterregulering 2021 -434 146 -246 0 -78 60 -3 -556 
Rødovre
Regnskab 2020 34.835 2.209 0 0 45 6.546 4.155 47.790 
Regnskab 2021 35.031 2.697 0 0 63 5.976 4.042 47.809 
Statskompensation 2021 -6.113 -36 0 0 -14 -296 -14 -6.473 
Finansieringsbehov 2021 28.917 2.661 0 0 50 5.680 4.028 41.335 
Faktureret 2021 -28.013 -2.593 0 0 -62 -5.979 -3.964 -40.611 
Efterregulering 2021 -905 -67 0 0 12 299 -63 -724 
Rudersdal
Regnskab 2020 41.916 2.170 1.109 0 70 5.742 3.630 54.638 
Regnskab 2021 42.579 3.004 1.233 0 113 5.598 3.480 56.007 
Statskompensation 2021 -5.928 -304 272 0 -74 -55 -12 -6.102 
Finansieringsbehov 2021 36.652 2.700 1.505 0 38 5.542 3.467 49.905 
Faktureret 2021 -35.197 -2.925 -1.273 0 -111 -5.600 -3.458 -48.563 
Efterregulering 2021 -1.455 224 -232 0 72 58 -9 -1.342 
Tårnby
Regnskab 2020 24.443 2.150 5 0 22 4.547 2.902 34.068 
Regnskab 2021 27.466 2.505 0 1 89 4.450 3.153 37.666 
Statskompensation 2021 -6.660 155 0 0 -57 -77 -11 -6.650 
Finansieringsbehov 2021 20.807 2.660 0 1 32 4.373 3.142 31.016 
Faktureret 2021 -20.398 -2.431 0 -1 -87 -4.452 -3.116 -30.486 
Efterregulering 2021 -408 -229 0 -0 55 79 -27 -530 
Vallensbæk
Regnskab 2020 4.687 355 83 0 26 1.111 403 6.665 
Regnskab 2021 4.852 319 129 0 18 1.262 394 6.974 
Statskompensation 2021 -895 86 -11 0 35 -40 -1 -826 
Finansieringsbehov 2021 3.957 405 119 0 53 1.222 393 6.149 
Faktureret 2021 -3.742 -313 -134 -0 -17 -1.262 -393 -5.861 
Efterregulering 2021 -215 -92 15 -0 -36 41 -0 -288 
Furesø
Regnskab 2020 22.499 1.977 652 0 53 4.978 1.731 31.890 
Regnskab 2021 23.648 2.468 879 1 43 5.352 1.716 34.108 
Statskompensation 2021 -2.916 154 167 0 37 -41 -6 -2.606 
Finansieringsbehov 2021 20.732 2.623 1.046 1 80 5.311 1.710 31.502 
Faktureret 2021 -19.621 -2.426 -899 -1 -42 -5.355 -1.681 -30.025 
Efterregulering 2021 -1.111 -196 -146 -0 -38 44 -29 -1.478 
Allerød
Regnskab 2020 19.284 795 368 0 491 5.627 1.596 28.161 
Regnskab 2021 19.160 971 442 0 493 6.056 1.532 28.653 
Statskompensation 2021 -2.518 50 35 0 57 -66 -5 -2.447 
Finansieringsbehov 2021 16.642 1.021 477 0 550 5.989 1.527 26.206 
Faktureret 2021 -16.505 -949 -457 0 -479 -6.059 -1.543 -25.992 
Efterregulering 2021 -137 -72 -20 0 -71 69 17 -214 
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Tabel 14 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Fredensborg
Regnskab 2020 19.986 2.031 1.341 0 1.186 11.866 1.875 38.286 
Regnskab 2021 20.869 2.456 1.398 10 1.842 11.757 1.889 40.220 
Statskompensation 2021 -3.560 64 203 0 -179 -320 -7 -3.799 
Finansieringsbehov 2021 17.308 2.520 1.601 10 1.663 11.437 1.882 36.421 
Faktureret 2021 -16.938 -2.374 -1.445 -10 -1.793 -11.764 -1.896 -36.219 
Efterregulering 2021 -371 -145 -156 -0 130 327 14 -202 
Frederikssund
Regnskab 2020 25.669 1.444 1.104 0 1.218 15.847 1.938 47.220 
Regnskab 2021 28.905 1.821 1.140 79 1.172 16.625 2.034 51.776 
Statskompensation 2021 -3.091 114 334 0 552 -81 -7 -2.179 
Finansieringsbehov 2021 25.814 1.935 1.474 79 1.724 16.544 2.026 49.596 
Faktureret 2021 -25.023 -1.786 -1.163 -76 -1.149 -16.634 -1.971 -47.802 
Efterregulering 2021 -791 -149 -311 -3 -575 90 -56 -1.794 
Halsnæs
Regnskab 2020 12.288 1.177 422 0 607 7.642 993 23.129 
Regnskab 2021 10.947 1.337 447 0 738 7.699 1.005 22.173 
Statskompensation 2021 -1.048 24 212 0 565 -70 -4 -320 
Finansieringsbehov 2021 9.899 1.360 659 0 1.303 7.629 1.002 21.853 
Faktureret 2021 -9.540 -1.337 -449 0 -723 -7.703 -967 -20.719 
Efterregulering 2021 -359 -23 -210 0 -580 74 -35 -1.134 
Gribskov
Regnskab 2020 22.205 1.676 785 0 3.922 5.565 1.648 35.802 
Regnskab 2021 23.270 1.845 784 0 5.016 5.445 1.629 37.989 
Statskompensation 2021 -2.804 303 339 0 93 -56 -6 -2.131 
Finansieringsbehov 2021 20.466 2.148 1.122 0 5.110 5.388 1.623 35.857 
Faktureret 2021 -19.912 -1.825 -791 0 -4.897 -5.447 -1.613 -34.484 
Efterregulering 2021 -554 -323 -331 0 -212 59 -11 -1.373 
Helsingør
Regnskab 2020 44.131 2.279 1.611 0 313 12.651 4.078 65.064 
Regnskab 2021 45.074 2.557 1.645 0 1.123 18.092 4.020 72.510 
Statskompensation 2021 -6.971 214 -229 0 -831 -251 -14 -8.082 
Finansieringsbehov 2021 38.103 2.771 1.415 0 292 17.841 4.006 64.428 
Faktureret 2021 -37.798 -2.514 -1.683 0 -1.093 -18.101 -3.957 -65.147 
Efterregulering 2021 -304 -257 268 0 801 260 -49 719 
Hillerød
Regnskab 2020 36.792 1.831 515 0 2.384 14.253 3.606 59.381 
Regnskab 2021 38.775 2.358 919 0 2.324 15.222 3.560 63.159 
Statskompensation 2021 -7.134 -77 -261 0 1.137 -99 -13 -6.446 
Finansieringsbehov 2021 31.641 2.281 659 0 3.461 15.123 3.547 56.712 
Faktureret 2021 -30.661 -2.294 -933 0 -2.265 -15.230 -3.536 -54.918 
Efterregulering 2021 -980 13 274 0 -1.197 107 -12 -1.794 
Hørsholm
Regnskab 2020 15.926 1.364 619 0 111 3.579 1.521 23.120 
Regnskab 2021 16.500 1.753 662 1 136 3.519 1.491 24.062 
Statskompensation 2021 -2.461 -109 204 0 -24 -152 -5 -2.546 
Finansieringsbehov 2021 14.039 1.644 866 1 112 3.367 1.486 21.516 
Faktureret 2021 -13.514 -1.683 -677 -1 -133 -3.521 -1.476 -21.006 
Efterregulering 2021 -525 39 -189 -0 21 154 -10 -510 
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Tabel 14 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Lejre
Regnskab 2020 21.229 1.426 982 0 952 892 2.393 27.873 
Regnskab 2021 21.049 1.825 935 71 1.157 1.216 2.232 28.484 
Statskompensation 2021 -2.334 146 251 0 196 -40 -8 -1.789 
Finansieringsbehov 2021 18.715 1.971 1.186 71 1.352 1.176 2.224 26.696 
Faktureret 2021 -18.512 -1.772 -968 -68 -1.128 -1.216 -2.237 -25.901 
Efterregulering 2021 -203 -200 -219 -3 -224 40 13 -795 
Greve
Regnskab 2020 14.954 2.456 0 0 0 1.564 1.845 20.819 
Regnskab 2021 15.560 3.128 0 0 0 1.384 1.813 21.885 
Statskompensation 2021 -1.930 -307 -0 0 0 -36 -7 -2.279 
Finansieringsbehov 2021 13.630 2.822 0 0 0 1.348 1.807 19.607 
Faktureret 2021 -13.231 -2.983 0 0 0 -1.385 -1.816 -19.414 
Efterregulering 2021 -398 161 -0 0 0 36 9 -192 
Roskilde
Regnskab 2020 61.481 4.014 2.850 0 0 908 6.640 75.893 
Regnskab 2021 61.723 4.977 3.178 27 2 713 6.503 77.122 
Statskompensation 2021 -8.489 -103 939 0 -2 -5 -23 -7.683 
Finansieringsbehov 2021 53.234 4.874 4.117 27 0 708 6.479 69.439 
Faktureret 2021 -51.570 -4.797 -3.243 -25 -2 -713 -6.444 -66.792 
Efterregulering 2021 -1.664 -77 -874 -2 2 5 -36 -2.646 
Køge
Regnskab 2020 55.587 2.933 1.327 0 0 2.532 6.214 68.592 
Regnskab 2021 55.515 3.615 1.367 39 0 2.830 6.010 69.375 
Statskompensation 2021 -9.306 -15 565 0 0 -2 -22 -8.779 
Finansieringsbehov 2021 46.209 3.600 1.932 39 0 2.828 5.988 60.596 
Faktureret 2021 -44.732 -3.516 -1.394 -37 0 -2.830 -6.025 -58.534 
Efterregulering 2021 -1.477 -85 -538 -2 0 3 36 -2.062 
Solrød
Regnskab 2020 5.731 552 480 0 0 140 755 7.658 
Regnskab 2021 5.841 791 531 0 1 99 742 8.006 
Statskompensation 2021 -727 -131 150 0 -1 -7 -3 -719 
Finansieringsbehov 2021 5.114 661 681 0 0 92 739 7.287 
Faktureret 2021 -4.780 -772 -545 -0 -1 -99 -730 -6.927 
Efterregulering 2021 -334 111 -136 -0 1 7 -10 -360 
Stevns
Regnskab 2020 15.113 866 535 0 1.110 73 1.436 19.135 
Regnskab 2021 15.367 1.050 570 59 1.658 72 1.399 20.175 
Statskompensation 2021 -1.511 109 144 0 -79 -4 -5 -1.345 
Finansieringsbehov 2021 13.856 1.160 714 59 1.578 68 1.394 18.830 
Faktureret 2021 -13.592 -1.041 -586 -56 -1.616 -72 -1.397 -18.360 
Efterregulering 2021 -264 -119 -128 -3 37 4 3 -469 
Kalundborg
Regnskab 2020 35.114 2.682 1.773 0 1.368 43 3.885 44.866 
Regnskab 2021 34.544 2.868 1.621 195 1.862 0 3.675 44.764 
Statskompensation 2021 -2.313 515 251 0 -210 0 -13 -1.770 
Finansieringsbehov 2021 32.231 3.383 1.872 195 1.652 0 3.662 42.994 
Faktureret 2021 -31.504 -2.795 -1.653 -185 -1.819 0 -3.698 -41.654 
Efterregulering 2021 -727 -588 -218 -9 167 0 36 -1.340 
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Tabel 14 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Sorø
Regnskab 2020 16.324 948 809 0 1.123 8.568 1.739 29.511 
Regnskab 2021 16.792 1.107 870 60 1.343 8.606 1.687 30.464 
Statskompensation 2021 -1.399 65 156 0 238 -59 -6 -1.006 
Finansieringsbehov 2021 15.393 1.172 1.026 60 1.581 8.547 1.681 29.459 
Faktureret 2021 -14.818 -1.112 -899 -58 -1.311 -8.610 -1.708 -28.516 
Efterregulering 2021 -575 -60 -127 -2 -270 63 27 -943 
Odsherred
Regnskab 2020 19.385 1.589 1.588 0 1.264 8.901 2.003 34.730 
Regnskab 2021 19.557 1.903 1.730 0 1.661 8.228 1.955 35.033 
Statskompensation 2021 -637 -75 465 0 -161 -802 -7 -1.217 
Finansieringsbehov 2021 18.920 1.827 2.194 0 1.501 7.426 1.948 33.816 
Faktureret 2021 -17.934 -1.883 -1.759 0 -1.622 -8.233 -1.914 -33.344 
Efterregulering 2021 -986 56 -435 0 121 806 -34 -472 
Næstved
Regnskab 2020 44.328 4.497 1.476 0 1 973 4.550 55.826 
Regnskab 2021 47.717 5.698 1.829 141 2 2.640 4.443 62.469 
Statskompensation 2021 -8.568 -307 -52 0 -2 0 -16 -8.945 
Finansieringsbehov 2021 39.149 5.391 1.776 141 0 2.640 4.427 53.524 
Faktureret 2021 -36.564 -5.588 -1.881 -135 -2 -2.641 -4.419 -51.230 
Efterregulering 2021 -2.585 197 105 -6 2 1 -8 -2.294 
Slagelse
Regnskab 2020 46.066 4.997 2.085 0 1.180 142 5.167 59.637 
Regnskab 2021 42.095 5.800 2.600 106 1.383 170 4.704 56.859 
Statskompensation 2021 -1.964 261 156 0 101 -1 -17 -1.464 
Finansieringsbehov 2021 40.131 6.062 2.756 106 1.484 169 4.687 55.395 
Faktureret 2021 -36.150 -5.513 -2.662 -101 -1.340 -170 -4.537 -50.473 
Efterregulering 2021 -3.981 -549 -94 -5 -143 1 -150 -4.922 
Faxe
Regnskab 2020 11.625 1.620 1.581 0 1.609 324 1.083 17.842 
Regnskab 2021 11.629 2.344 1.762 129 1.890 297 1.040 19.091 
Statskompensation 2021 -838 -166 427 0 320 0 -4 -260 
Finansieringsbehov 2021 10.791 2.178 2.189 129 2.210 297 1.036 18.831 
Faktureret 2021 -11.105 -2.292 -1.825 -122 -1.845 -297 -1.066 -18.553 
Efterregulering 2021 314 113 -364 -7 -365 0 30 -278 
Holbæk
Regnskab 2020 31.085 2.777 2.435 0 3.622 588 3.623 44.131 
Regnskab 2021 29.990 3.405 2.437 245 4.744 915 3.521 45.258 
Statskompensation 2021 -3.015 -141 686 0 42 -44 -13 -2.484 
Finansieringsbehov 2021 26.975 3.264 3.124 245 4.787 872 3.508 42.774 
Faktureret 2021 -25.776 -3.335 -2.467 -234 -4.594 -916 -3.540 -40.861 
Efterregulering 2021 -1.199 71 -657 -12 -193 44 32 -1.913 
Ringsted
Regnskab 2020 22.038 1.176 1.456 0 3.311 5.801 2.605 36.386 
Regnskab 2021 21.021 1.461 1.699 40 3.987 7.466 2.570 38.243 
Statskompensation 2021 -1.514 -184 64 0 -18 -13 -9 -1.674 
Finansieringsbehov 2021 19.507 1.277 1.763 40 3.969 7.453 2.561 36.569 
Faktureret 2021 -19.214 -1.434 -1.750 -38 -3.869 -7.470 -2.582 -36.357 
Efterregulering 2021 -294 157 -13 -2 -100 17 21 -213 
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Tabel 14 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Lolland
Regnskab 2020 36.533 2.827 2.093 0 4.854 32 3.451 49.790 
Regnskab 2021 37.837 3.639 1.827 291 5.367 38 3.317 52.317 
Statskompensation 2021 -2.776 -66 886 0 1.190 0 -12 -777 
Finansieringsbehov 2021 35.061 3.573 2.713 291 6.557 38 3.305 51.539 
Faktureret 2021 -35.260 -3.539 -1.850 -280 -5.252 -39 -3.370 -49.589 
Efterregulering 2021 199 -35 -863 -11 -1.305 0 64 -1.951 
Vordingborg
Regnskab 2020 24.190 2.236 2.299 0 2.734 30 3.125 34.614 
Regnskab 2021 25.403 2.648 2.799 0 3.170 51 3.044 37.116 
Statskompensation 2021 -2.810 209 356 0 332 0 -11 -1.924 
Finansieringsbehov 2021 22.594 2.856 3.155 0 3.502 51 3.034 35.192 
Faktureret 2021 -21.207 -2.617 -2.855 0 -3.095 -51 -3.014 -32.839 
Efterregulering 2021 -1.386 -240 -300 0 -406 -0 -20 -2.353 
Guldborgsund
Regnskab 2020 24.821 2.757 3.464 0 1.003 43 3.106 35.194 
Regnskab 2021 26.803 2.963 3.750 0 928 -0 3.034 37.478 
Statskompensation 2021 -4.232 -108 1.034 0 211 0 -11 -3.107 
Finansieringsbehov 2021 22.570 2.855 4.784 0 1.139 -0 3.023 34.371 
Faktureret 2021 -21.412 -2.928 -3.837 0 -904 -0 -3.005 -32.085 
Efterregulering 2021 -1.158 73 -947 0 -236 0 -18 -2.286 
Total kommuner
Regnskab 2020 1.637.790 118.906 40.200 0 50.631 235.816 180.280 2.263.623 
Regnskab 2021 1.674.782 142.922 44.258 1.503 60.653 246.605 176.335 2.347.058 
Statskompensation 2021 -310.367 1.009 9.525 0 9.451 -4.342 -632 -295.357 
Finansieringsbehov 2021 1.364.415 143.931 53.782 1.503 70.104 242.264 175.703 2.051.701 
Faktureret 2021 -1.323.082 -138.461 -45.209 -1.434 -59.036 -246.733 -175.159 -1.989.115 
Efterregulering 2021 -41.333 -5.470 -8.574 -69 -11.067 4.470 -544 -62.585 

Note: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til nul. Et 
positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
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Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab
Movias nettoudgifter skal finansieres af kommuner 
og regioner. Bestyrelsen kan dog vedtage, at 
særlige udgifter finansieres af kassebeholdningen 
og dermed ikke fordeles på tilskud fra kommuner 
og regioner. Principper for fordeling er som 
udgangspunkt uændrede. 

Regnskabsprincipper for bus 
Der udarbejdes et regnskab for hver buslinje, inden 
nettotilskuddet fordeles på kommuner/regioner.

Billetindtægter opgøres som Movias andel af 
betalingen for det samlede transportarbejde på 
Sjælland, Lolland Falster og Møn. Heri modregnes 
eventuelle tab på debitorer.

I takstområde Hovedstaden baseres fordelingen af 
indtægter på buslinjer på de årlige 
rejsehjemmelundersøgelser og på passagertal fra 
bussernes tællesystem. Billetindtægter i 
hovedstadsområdet omfatter også lokalbanerne, 
hvis indtægter fastlægges ud fra fremskrivning af 
indtægter fra 2001 og udviklingen i passagertal 
opgjort med lokalbanernes tællesystem. Bussernes 
samlede indtægt beregnes som Movias 
indtægtsandel i takstområde Hovedstaden minus 
lokalbanernes indtægtsandel.

I henholdsvis takstområde Syd og Vest fordeles 
Movias indtægter fra rejser ved brug af rejsekort på 
bus- og lokalbanelinjer ud fra en nøgle baseret på 
brugen af rejsekort på den enkelte linje. 
Omsætningen fra enkeltbilletter udstedt i busser 
fordeles på de buslinjer, hvor billetten er solgt. 
Omsætningen relateret til pendlerkort fordeles ud 
fra brugen af pendlerkort udstedt på rejsekort i 
hver bus- eller lokalbanelinje. Tilsvarende fordeles 
omsætningen af Rejsekort Pendler Kombi, 
skolekort samt pensionistkort (alene i takstområde 
Syd) ud fra brugernes valideringer på 
rejsekortudstyr.  Bus- og lokalbanelinjernes andel 
af indtægter fra øvrige billetprodukter beregnes ud 
fra en billetundersøgelse. Endelig anvendes 
passagertal fra bussers og lokalbanernes 
tællesystem til fordeling af omsætningen på 

diverse rejsehjemmeltyper, statskompensation for 
gratis befordring af børn samt afregnede indtægter 
til DSB for deres befordring af passagerer internt i 
henholdsvis takstområde Syd og Vest.

Andre indtægter, som vedrører busserne, henføres 
så vidt muligt til den aktuelle buslinje. Indtægter fra 
kontrolafgifter fordeles efter bustimer. Andre 
indtægter, der ikke kan henføres direkte til 
buslinjer, fordeles på alle buslinjer efter bustimer i 
takstområde Hovedstaden og efter fordelingen af 
billetindtægter i henholdsvis takstområde Syd og 
Vest.

Udgifter til busoperatører registreres som 
udgangspunkt på kontraktnummer eller direkte på 
buslinjer. Udgifter registreret på buslinjer fordeles 
ikke yderligere. Timeafhængige udgifter registreret 
på kontrakter fordeles på buslinjer i forhold til antal 
bustimer inden for den enkelte kontrakt. Bus- og 
chaufførafhængige udgifter registreret på 
kontrakter fordeles på buslinjer i forhold til antal 
busser inden for den enkelte kontrakt. Opgørelse af 
busser pr. linje pr. kontrakt tager udgangspunkt i, 
at myldretidskørsel er ”driveren” for antallet af 
busser. Der beregnes således ikke en busandel på 
natbusser. Faste operatørudgifter fordeles på 
buslinjer i forhold til antal bustimer inden for den 
enkelte kontrakt. Andre operatørudgifter 
registreret på kontrakter fordeles på buslinjerne 
efter bustimer inden for den enkelte kontrakt, 
mens udgifter registreret på buslinjer ikke fordeles 
yderligere. Andre operatørudgifter, der ikke er 
registreret på kontrakter eller buslinjer, fordeles på 
alle buslinjer efter bustimer.

Øvrige busdriftsudgifter er udgifter ud over 
operatørudgifter, der er tæt knyttet til busdriften. 
Hvor det er muligt, registreres øvrige 
busdriftsudgifter direkte på enten buslinje eller 
kontrakt efter timer og fordeles dermed ikke efter 
fordelingsnøgler. Øvrige busdriftsudgifter, som 
ikke er registreret på buslinjer eller kontrakter, 
fordeles på buslinjer med fordelingsnøgler. Hvis der 
anvendes fordelingsnøgle, er det som 
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udgangspunkt bustimer. Hvor det er relevant 
foretages en fordeling af udgifterne efter bustimer 
pr. takstområde. 

Der er følgende fordelinger, der ikke fordeles med 
bustimer:

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

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

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

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

 20 pct. af buslinjens udgifter betales af alle 
kommuner i den region, bussen kører i, ud fra 
kommunernes respektive befolkningsandele i 
forhold til den region, som kommunerne er 
beliggende i.

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

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

Regnskabsprincipper for flextrafik
Kørselsindtægter i flextrafik henføres direkte til 
kommuner for ordningerne flexhandicap og flextur. 
Abonnementsindtægter i flexhandicap fordeles på 
kommuner efter antal medlemmer.

Driftsudgifter i flextrafik fordeles på kommuner og 
regioner efter tre forskellige modeller:

Driftsudgifter i flexrute fordeles på kommuner efter 
antal borgere tilmeldt flexrute ordningen. Hver 
borger er tilknyttet en betalingskommune.

For variabel flextrafik (flexhandicap, flextur, 
flexkommune og flexpatient) fordeles indtægter og 
udgifter for hver tur efter fordelingsnøgler, der 
udtrykker belastningen på de involverede 
kommuner/regioner. For flexhandicap, 
flexkommune og flexpatient er der en entydig 
sammenhæng mellem passageren og 
kommunen/regionen. For flextur finansieres 
nettoudgiften af den kommune, hvor turen starter. 

For en mindre del af udgifter vedrørende variabel 
flextrafik, som ikke er tilknyttet en kommune som 
betalingspart, sker en fordeling på alle kommuner i 
forhold til antallet af passagerer i alle kommunerne, 
der får udført variabel flextrafik.

Administrative udgifter til flextrafik, herunder løn, 
omfatter udgifter afholdt direkte til flextrafik samt 
en forholdsmæssig andel af kundecenteret. 
Desuden beregnes et overhead.

Udgifter til kundecenteret fordeles på kommuner 
med ordningerne flexhandicap og flextur i forhold 
til antallet af opkald til kundecenteret.

Øvrige administrative udgifter fordeles på 
kommuner og regioner i forhold til antallet af 
passagerer i ordningen.

Regnskabsprincipper for baneområdet
Baneområdets indtægter tager udgangspunkt i en 
fordeling af indtægterne mellem busser og tog for 
hvert takstområde. I takstområde Hovedstaden 
foretages en fordeling ud fra passagertællinger i 

Udgift Fordelingsnøgle
Rejsekort, 
abonnementsafgift

Bus- og baneindtægter

Rejsekort, drift Busindtægter
Provision Busindtægter
Næstved Terminal Bustimer for busser der 

anvender Næstved 
Terminal

Rejsehjemmel Passagerer
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togene og fremskrivning af indtægter på baggrund 
af data fra 2001. Fordelingen tager endvidere højde 
for en ændring i opgørelsesmetoden af 
passagertallet på Østbanen i forbindelse med 
justering af takstområdegrænsen mellem 
takstområde Hovedstaden og takstområde Syd pr. 
20. januar 2013.

I henholdsvis takstområde Syd og Vest tildeles 
lokalbanelinjerne indtægter efter samme metode 
som buslinjerne; dog tildeles indtægter for 
pendlerkort, skolekort og pensionistkort i.h.t. en 
billetundersøgelse, idet der ikke er krav om 
validering af de nævnte billettyper udstedt på 
rejsekort ved brug i lokalbanetog.

Udgifter på baneområdet registreres direkte pr. 
region.

Regnskabsprincipper for fællesudgifter
Tjenestemandspensioner, som vedrører 
pensionerede tjenestemænd fra Lokalbanen A/S, 
finansieres 100 pct. af Region Hovedstaden. 

Øvrige fællesudgifter dækkes delvis af de to 
regioner på baggrund af et grundbeløb fordelt på 
hver region og delvis af de to regioner og de 
deltagende kommuner på baggrund af deres 
forholdsmæssige andel af det samlede antal 
køreplantimer, der udføres inden for henholdsvis 
Region Hovedstadens og Region Sjællands 
område. Fællesudgifterne fordeles i tre trin:

1. I første trin fordeles fællesudgifterne med 77,8 
pct. til Region Hovedstaden og kommunerne 

beliggende i Region Hovedstadens område, 
mens 22,2 pct. fordeles til Region Sjælland og 
kommunerne beliggende i Region Sjællands 
område.

2. I andet trin fordeles 40,42 pct. af de 77,8 pct. af 
udgifterne i Region Hovedstaden til regionen 
og 1,95 pct. af de 22,2 pct. af udgifterne i 
Region Sjælland til regionen.

3. I tredje trin fordeles de resterende 
fællesudgifter på de to regioner og de 
deltagende kommuner på baggrund af deres 
forholdsmæssige andel af det samlede antal 
køreplantimer, der udføres inden for 
henholdsvis Region Hovedstadens og Region 
Sjællands område.

Se også figur 4.

De faste procentandele kan reguleres ved større 
trafikale omlægninger.

Regnskabsprincipper for statskompensation 
vedr. COVID-19.
Den statskompensation for COVID-19 udgifter, 
som Movia modtager direkte fra Trafikstyrelsen, 
fordeles så vidt muligt på kommuner/regioner med 
samme fordeling som de beregnede COVID-19 
relaterede udgifter. Det betyder, at f.eks. 
kompensation for manglende indtægter fordeles 
på kommuner/regioner på samme måde som 
fordelingen af manglende indtægter relateret til 
COVID-19. 
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Figur 4 Fordelinger af fællesudgifter i fordelingsregnskabet
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Ledelseserklæring
Fordelingsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse. 
Fordelingsregnskabet fordeler Movias nettoudgifter på kommuner og regioner.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt fordelingsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2021 for Trafikselskabet Movia. 

Fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper i afsnittet ”Anvendt 
regnskabspraksis – fordelingsregnskab” side 56 – 59 

Det er vores opfattelse, at fordelingsregnskabet indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2021, 
opgørelse af regionernes tilskud for 2021 og opgørelse af kommunernes tilskud for 2021. 

København, 25. februar 2022

____________________

Dorthe Nøhr Pedersen

Administrerende direktør

____________________ ____________________ ____________________

Kirsten Jensen Gert Jørgensen Yildiz Akdogan

Formand Næstformand

____________________ ____________________ ____________________

Kenneth Gøtterup Bent Hansen Simon Hansen

____________________ ____________________ ____________________

Felex Pedersen Christoffer Buster Reinhardt Ole Vive                  
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Den uafhængige revisors erklæring på 
Fordelingsregnskab 2021
Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia

Efter aftale med Trafikselskabet Movia har vi undersøgt, hvorvidt Trafikselskabet Movias Fordelingsregnskab 
2021 (perioden 1. januar – 31. december 2021), side 46-62, er opgjort i overensstemmelse med principper og 
metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”, side 56-59. 

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Fordelingsregnskab 2021 med tilhørende erklæringer er alene udarbejdet med det formål at fordele 
Trafikselskabet Movias nettoudgifter (tilskudsbehov) til bus-, tog- og flextrafik blandt kommuner og regioner 
på Sjælland i overensstemmelse med de aftalte retningslinjer herfor. Som følge heraf kan 
Fordelingsregnskabet 2021 være uegnet til andre formål.

Ledelsens ansvar for Fordelingsregnskab 2021
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af Fordelingsregnskab 2021 i overensstemmelse med principper og 
metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
Fordelingsregnskab 2021 uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Fordelingsregnskab 2021 på grundlag af vores undersøgelser. 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end 
revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med 
henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og 
anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer 
vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for 
revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, 
objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger:

► Foretaget forespørgsler til ledelse og medarbejdere om grundlaget for Fordelingsregnskab 2021 og 
analyser af sammenhænge mellem bogføringen og grundlaget for udarbejdelsen af Fordelingsregnskabet

► Afstemt grundlaget for fordeling af nettoudgifter til Trafikselskabet Movias underliggende bogføring og 
regnskabsgrundlag

► Opnået forståelse for de af Trafikselskabet Movia udførte kontroller af grundlaget for fordeling af 
indtægter og udgifter på buslinjer m.v. På stikprøvebasis har vi efterprøvet og verificeret udførte 
kontroller til underliggende produktionssystemer og øvrige eksterne kilder 

► På stikprøvebasis efterregnet fordelingen af indtægter og udgifter (nettoudgift) på buslinjer m.v. baseret 
på underliggende fordelingsnøgler, bogføring og regnskabsgrundlag
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► På stikprøvebasis efterregnet fordelingen af den opgjorte nettoudgift på buslinjer m.v. til kommuner og 
regioner i overensstemmelse med ”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave 
med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt 
mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af 
sikkerhed. 

Konklusion
På grundlag af vores undersøgelser og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os 
anledning til at konkludere, at Fordelingsregnskab 2021, side 46-62, ikke i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis – 
fordelingsregnskab”.

København, den 25. februar 2022

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jens Thordahl Nøhr Simon Blendstrup
statsaut. revisor statsaut. revisor
mne32212 mne44060
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 Bilag
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Bilag

Bilag 1 Låneforpligtelse pr 31. december 2021
Til brug for kommunernes og regionernes aflæggelse af regnskab 2021 har Movia udarbejdet dette bilag om 
kommunernes og regionernes andel af Movias lån pr. 31. december 2021.

I mange § 60-selskaber og fælleskommunale I/S’er findes der ejerandele, som anvendes ved beregning af 
kommunernes andel af låneforpligtelsen. Der findes ikke tilsvarende ejerandele for Movia. Movia er hverken et 
§ 60-selskab eller et I/S, men kan snarere karakteriseres som en særlig lovbestemt offentlig enhed, der er 
beslægtet med et kommunalt fællesskab, som dog er omfattet af styrelseslovens § 60. I loven er kun beskrevet 
fordeling af finansiering af driftsposter, ikke gældsposter. For at opgøre en kommunes eller regions andel af 
Movias lån må derfor anvendes en anden metode end ejerandel. Kommuner og regioner hæfter solidarisk for 
de lån, som Movia optager. Som udgangspunkt er det den enkelte kommune/region, der i samråd med egen 
revisor må afgøre, hvordan man vil opgøre kommunens/regionens låneforpligtelse i forhold til Movias lån.

Gælden udgør pr. 31. december 2021 177,4 mio. kr. 

Baseret på bustimerne som fordelingsnøgle har Movia beregnet nedenstående fordeling af låneforpligtelsen, 
som kommuner og regioner kan anvende som udgangspunkt for deres egen regnskabsmæssige behandling af 
andel af Movias lån pr. 31. december 2021.
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Tabel 15 Låneforpligtelse fordelt på kommuner og regioner 31. dec. 2021
København 40.206.980
Frederiksberg 6.558.953
Albertslund 1.197.772
Ballerup 1.898.835
Brøndby 1.507.958
Dragør 603.749
Gentofte 3.783.840
Gladsaxe 3.790.666
Glostrup 1.341.173
Herlev 1.711.472
Hvidovre 2.688.526
Høje-Taastrup 1.896.514
Ishøj 354.152
Egedal 1.444.601
Lyngby-Taarbæk 2.630.597
Rødovre 3.056.705
Rudersdal 2.631.474
Tårnby 2.384.766
Vallensbæk 298.166
Furesø 1.297.599
Allerød 1.158.572
Fredensborg 1.428.220
Frederikssund 1.537.815
Halsnæs 760.378
Gribskov 1.231.947
Helsingør 3.040.371
Hillerød 2.692.202
Hørsholm 1.127.642
Lejre 1.499.991
Greve 1.218.745
Køge 4.038.790
Roskilde 4.370.085
Solrød 498.644
Stevns 940.280
Kalundborg 2.469.925
Sorø 1.133.581
Odsherred 1.313.603
Næstved 2.985.598
Slagelse 3.161.481
Faxe 698.703
Holbæk 2.366.240
Ringsted 1.727.202
Lolland 2.229.380
Vordingborg 2.046.041
Guldborgsund 2.038.868
Region Hovedstaden 30.912.784
Region Sjælland 17.500.838
Kommuner og regioner total 177.412.421
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06 Godkendelse af Årsrapport 2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- Movias Årsrapport 2021 som overdraget til revisionen under punkt 4.

- At revisionsprotokollatet med sortmarkering udsendes til repræsentantskabet forud for repræ-
sentantskabsmødet 14. marts 2022.

Beslutning:

Sagsfremstilling:
Under henvisning til dagsordenens punkt 4 og 5 forelægges Årsrapport 2021 med revisionens be-
mærkninger til bestyrelsens godkendelse.

I forlængelse af årsrapportens godkendelse sendes denne til Ankestyrelsen, jf. Movias vedtægter §32, 
stk. 3, ligesom årsrapporten med mundtlig gennemgang af revisionens bemærkninger forelægges re-
præsentantskabet til orientering, jf. § 31, stk. 4.

Repræsentantskabets medlemmer modtager med den godkendte årsrapport en kopi af revisionspro-
tokollatet, som beskrevet under punkt 5, til egen orientering.

Økonomi:
Ingen

Åbent/lukket punkt:
Åbent punkt

Kommunikation:
Årsrapport 2021 med specifikationer til kommuner og regioner offentliggøres på Movias hjemmeside. 
Årsrapporten sendes til Ankestyrelsen.
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07 Godkendelse af Movias rapport om samfundsansvar 2021

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender Movias rapport om samfundsansvar 2021. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia udarbejder årligt en selvstændig rapport vedrørende arbejdet med samfundsansvar. Formålet 
er at sikre passende opmærksomhed omkring Movias arbejde med samfundsansvar og resultater i 
den forbindelse. 

Rapporten følger et, overordnet format, hvor der redegøres for Movias arbejde med samfundsansvar 
inden for følgende hovedoverskrifter:

 Klima og miljø
 Leverandører og underleverandører
 Kunder
 Medarbejdere
 Åbenhed, offentlighed og ansvarlig brug af data
 Bekæmpelse af korruption og bestikkelse og værn om basale rettigheder

Som det fremgår af rapporten, så har COVID-19, ligesom i 2020, stillet særlige krav til arbejdet med 
samfundsansvar, idet mange forskellige hensyn har skullet afvejes mod hinanden. På trods heraf er 
der alligevel opnået gode resultater og fremskridt inden for samfundsansvar. Blandt andet er der fort-
sat fremskridt i forhold til den grønne omstilling, hvor der er kommet flere elbusser på vejene, og der er 
lagt en plan for batteridrevne tog på lokalbanerne. Movia har udbygget den service, vi yder kommuner 
og regioner i en COVID-19-tid med transport til vaccinationscentre og isolationsfaciliteter. Blandt mar-
kante bevægelser på kendte CSR-målepunkter bemærkes navnlig, at fortsat stærk fokus på konflikt-
minimering i billetkontrollen har bevirket en reduktion på 70 pct. af risikoen for billetkontrollørerne for at 
opleve konflikter under billetkontrol. Endelig dokumenterer rapporten, at der stadig er høj kundetil-
fredshed på alle Movias forretningsområder busser, lokalbaner og flextrafik.

Det bemærkes, at udkastet til rapporten drøftes i Movias Hovedudvalg uge 8. Bestyrelsen vil blive 
orienteret om eventuelle bemærkninger i forbindelse med bestyrelsesmødet. 
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Trafikselskabet Movia

Movias CSR-politik

Movias bestyrelse godkendte på møde 23. februar 2021 en opdateret CSR-politik. CSR-politikken har 
karakter af en rammepolitik, der fastlægger de overordnede rammer for arbejdet med samfunds-
ansvar. De konkrete målsætninger for områder med samfundsansvar er fastlagt i blandt andet mobili-
tetsplanen, og idet målsætningerne løbende kan ændre sig, f.eks. på grund af ændringer i omverde-
nen, nye nationale dagsordener, målsætninger eller andet, er CSR-politikken skrevet, så den er robust 
overfor løbende justeringer, så indsatsen kan tilpasses eventuelle skift i omverdenen, herunder hos 
Movias ejerkreds. 

CSR-politikken er vedlagt som bilag til orientering. 

Økonomi:

Ingen bemærkninger. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt. 

Kommunikation:

Der foretages ingen særskilt kommunikation om Movias Samfundsansvarsrapport 2021, men rappor-
ten offentliggøres på en selvstændig underside på Movias hjemmeside.

Desuden vil Samfundsansvarsrapporten 2021 blive fremsendt til repræsentantskabets orientering 
sammen med Movias årsrapport.

Bilag:

1. Udkast til rapport om Movias Samfundsansvar 2021 

2. Movias CSR-politik
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I Movia er vores arbejde med samfundsansvar 
et grundvilkår i tilrettelæggelsen af vores arbej-
de. Som en del af den offentlige velfærd, sam-
fundet stiller til rådighed for borgerne, er sam-
fundsansvaret – eller ansvaret for samfundet – 
den grundlæggende forudsætning, som al poli-
tisk, kommercielt og organisatorisk virke i Mo-
via tager sit udspring i.  
 
Gode vilkår for borgere, kunder, leverandører og 
medarbejdere, samt et solidt fokus på klima, 
miljø og den øvrige omverden er afgørende for, 
at Movia som virksomhed kan imødekomme 
den samfundsmæssige udvikling og omverde-
nens forventninger.  
  
Movia transporterer på et almindeligt år cirka 
200 mio. kunder, hvad enten de skal på arbejde, 
til uddannelse eller andet. Og trods endnu et år, 
hvor COVID-19-epidemien har lukket samfun-
det ned i lange perioder og sænket aktivitetsni-
veauet betragteligt, har vi alligevel kørt med 
knap 130 mio. kunder. Busser, lokaltog og flext-
rafik spiller derfor en helt central rolle som 
kritisk infrastruktur i vores samfund. Movias 
tilbud dækker Hovedstaden, Sjælland, Lolland, 
Falster og Møn. Og med en kombination af bus-
ser, havnebusser, lokalbaner, flextrafik og 
plustur når vi rundt i alle egne af vores område 
– hver dag, året rundt.  
 
Vores kundegrundlag og vores indtægter har 
igen i 2021 været betydeligt lavere end i tiden 
før COVID-19-epidemien og de mange nødven-
dige restriktioner, der i høj grad har sat ram-
merne for vores arbejde i årets løb. 2021 star-
tede midt under den anden smittebølge, som 
klingede af i løbet af foråret og sommeren, for 
så at vende tilbage med tredje bølge sidst på 
året, da den nye Omikron-variant vandt indpas.  
 
COVID-19 har stillet store krav til Movias fleksi-
bilitet og omstillingsparathed som virksomhed 
og samfundsaktør, når vi, i takt med epidemi-

ens udvikling og udmeldte restriktioner, har 
tilpasset vores service til borgerne.  
 
Vores mobilitetstilbud bringer folk sammen og 
sikrer, at de mennesker, der varetager sam-
fundskritiske opgaver under COVID-19, som 
f.eks. pleje- og sundhedspersonale, kan komme 
til og fra arbejde. I Movia har vi derfor haft - og 
har fortsat - et særligt stort ansvar for at bidra-
ge til at mindske smittespredningen. Det gæl-
der både i forhold til kunder, chauffører og egne 
medarbejdere, og der har i det arbejde været 
mange forskellige hensyn, der har skullet afve-
jes.  
 
Vi er en del af den grundlæggende transport-
mæssige infrastruktur, og ved at holde busser, 
tog og flextrafik kørende, har vi været med til at 
holde samfundet i gang og sørget for, at syge-
plejersker, plejehjemspersonale, lærere og 
mange andre fortsat kan komme på arbejde. 
Samtidig har vi udviklet nye mobilitetsløsninger 
til kommuner og regioner, herunder til transport 
af personer, der er smittet med COVID-19, hvil-
ket har bidraget til at aflaste sundhedsvæse-
net. Vi har også medvirket til at køre smittede 
borgere til isolationsfaciliteter og borgere til 
vaccinationscentre. 
 
I den forbindelse har der været et særligt an-
svar for at sikre kunder såvel som chauffører 
bedst muligt mod risiko for smitte. For at sikre 
god afstand mellem chauffør og kunder, og 
dermed undgå unødig risiko for smitte, har 
blandt andet muligheden for at betale med 
kontanter i busser og flextrafik været suspen-
deret indtil september, selvom det desværre 
har været til gene for nogle af vores kunder. 
Andre kunder har oplevet, at de ikke kunne 
komme med bussen, fordi der i forvejen var 
mange med, så de har skullet vente til en sene-
re afgang. Der har dog ikke været helt så mange 
kapacitetsrestriktioner som i 2020, om end 
busserne i årets første tre måneder kørte med 
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50 pct. kapacitet. Afvejningerne har været van-
skelige, men desværre også nødvendige for, at 
vi har kunnet løfte vores ansvar på andre områ-
der. 
 
Også Movias egne medarbejdere har under 
COVID-19 epidemien skullet vænne sig til en 
anderledes hverdag. Mange har også i 2021 i 
lange perioder arbejdet hjemmefra, og det har 
stillet særlige krav til Movia som arbejdsplads i 
forhold til at sikre gode arbejdsvilkår. Det har 
også stillet krav til vores medarbejderes evne til 
omstille sig hurtigt mellem fysisk fremmøde og 
hjemmearbejde, og til at løse opgaverne på en 
måde, hvor alle ikke er sammen fysisk under-
vejs. Nogle af Movias medarbejdere har løst 
opgaver, de normalt ikke varetager, fx som 
stoppestedsværter eller sørget for rengøring af 
chaufførernes pauselokaler.   
 
Samlet set vurderes Movias håndtering af CO-
VID-19-epidemien i høj grad at være lykkedes. 
Omfanget af busser og lokaltog, der ikke har 
kørt på grund af sygdom, har været minimalt, 
der er ikke konstateret smittespredning blandt 
vores kunder i forbindelse med brug af vores 
mange forskellige mobilitetstilbud, og kun få af 
Movias medarbejdere har været smittet gene-
relt, om end også Movia sidst på året har set 
stigende smitte i takt med udbredelsen af den 
særligt smitsomme Omikron-variant. 
 
Det er glædeligt, at 2021, trods COVID-19, igen 
har været et år, hvor vi har fortsat den store 
indsats, vi lægger i vores arbejde med sam-
fundsansvar.  
 
Movia har arbejdet videre med målsætningerne 
i Movias Mobilitetsplan, der blev godkendt af 
bestyrelsen juni 2020. Mobilitetsplanen lægger 
sporene for udviklingen af den kollektive trans-
port i Østdanmark i årene frem og blev til i fæl-
lesskab mellem Movia, kommunerne og regio-
nerne, der udgør vores ejerkreds, samt en lang 
række andre interessenter og samarbejdspart-
nere. Mobilitetsplanen  er et solidt grundlag for 
realiseringen af de målsætninger, kommuner og 

regioner har fastlagt. Blandt målsætningerne er 
blandt andet ambitiøse mål i forhold til den 
grønne omstilling, at der også er gode løsninger 
for borgerne i de dele af landet, hvor der er 
længere mellem husene, og at vi gennem nye 
løsninger kan medvirke til at nedbringe træng-
sel, støj og møg. Dertil kommer fokus på beho-
vet for at investere i den kollektive transport, så 
den sammen med gang og cyklen kan stå di-
stancen i den skærpede konkurrence med bi-
len.  
 
Movia har gennem hele 2021 haft særligt fokus 
på ordentlige løn- og arbejdsvilkår i flextrafik-
ken. Det er et ufravigeligt krav, at der skal være 
styr på overenskomst og arbejdsvilkår. Flextra-
fikken skal være et godt sted at arbejde. Der 
skal være et godt arbejdsmiljø, så vognmænde-
ne kan tiltrække dygtige chauffører, som kan 
tage hånd om og servicere den ofte særligt sår-
bare kundegruppe, som flextrafikken er til for. 
Der er mange leverandører involveret i det ar-
bejde, og mange af dem yder en formidabel 
indsats. Men der er desværre også brodne kar – 
og dem skal vi til livs.  
 
Som det fremgår af Movias rapport om sam-
fundsansvar for 2021, har vi igen, på trods af 
COVID-19-situationen, nået meget, og vi ser 
meget frem til det fortsatte arbejde med at 
udvikle den kollektive transport, til glæde for 
kunderne og samfundet som helhed.   
 
 
På vegne af Movias bestyrelse, 
 
 
 
Formand  Næstformand 
Kirsten Jensen     Gert Jørgensen 
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I Movias Mobilitetsplan, der blev vedtaget i 
2020, blev den grønne ambition skærpet med to 
nye målsætninger. Der blev fastsat et decideret 
mål for omstillingen af busserne i 2030, 
hvor mindst halvdelen af busserne skal være 
emissionsfrie, og ikke blot fossilfrie. Det bety-
der, at halvdelen af driften skal gennemføres 
med enten el- eller brintbusser, der heller ikke 
har en lokal udledning af partikler og NOx. 
 
Tilsvarende blev der fastsat et omstillingsmål 
for flextrafikken i 2030, som går på, at hele 
flextrafikken skal være emissionsfri i 2030. Det 
er en ambitiøs målsætning som har stor betyd-
ning for alle markedets parter. 
 
Endelig foreslås det også i Mobilitetsplanen, at 
alle nyindkøbte tog skal være eldrevne, hvilket 
er afspejlet i Lokaltogs materielstrategi fra 
foråret 2021. Af denne fremgår, at der indkøbes 
18 batteritog, der skal afløse 20 dieseltog. De 
nye batteritog forventes indsat i 2025/2026.  
 

Movia er godt på vej 

Ved udgangen af 2021 er 160 busser emissions-
frie i Movias område. Busserne kører i kommu-
nerne Roskilde, København, Frederiksberg, 
Egedal, Ballerup, Tårnby, Glostrup, Rødovre, 
Lolland, Guldborgsund, Slagelse, Hvidovre, 
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk. 
Og mange flere emissionsfrie busser er på vej. 
På baggrund af afgjorte udbud og deraf kom-
mende materielændringer, vil der ved udgangen 
af 2022 køre 338 emissionsfrie busser i Movias 
område. Det svarer til en stigning i andelen af 
emissionsfrie busser, fra 12 pct. ved udgangen 
af 2021 til 25 pct. af flåden ved udgangen af 
2022. Samtidig kører yderligere 165 busser i 
dag på fossilfrit brændstof. De første elbusser 
blev sat i drift i stor skala i 2019.  
 

 
Den teknologiske udvikling af emissionsfrie 
busser er gået stærkt og går fortsat stærkt. Det 
samme gør prisudviklingen og den teknologiske 
modenhed. Operatørerne har gjort sig gode 
driftserfaringer med de eksisterende elbusser. 
Særligt i bykørsel ses driftsbesparelser, fordi 
der er lavere driftsomkostninger ved en bus 
uden dieselmotor. Det medvirker til, at emissi-
onsfrie busser begynder at udkonkurrere de 
fossilfrie busser. 
 
I Movia ønsker vi at fremme den grønne omstil-
ling, og derfor har vi tilpasset vores udbuds- og 
kontraktbetingelser i dialog med markedet, så 
disse afspejler og understøtter udviklingen. I 
praksis betyder det at bussernes miljøperfor-
mance nu er et mindstekrav. Tidligere har mil-
jøperformance i rutebus udbud været et kon-
kurrenceparameter. 
 
Af den resterende busflåde, der i dag udgør 88 
pct. af alle busser i Movias område, består 43 
pct. af den højeste miljøstandard (Euro6), mens 
yderligere 43 pct. opfylder den næsthøjeste 
miljøstandard (EEV).  
 

Klima og miljø er et fælles ansvar 
Miljøydelse for Movias busflåde - andele fordelt 
på bustyper 
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Den grønne omstilling af driften afspejles også i 
Movias samlede CO2-regnskab for busdriften, 
hvor reduktionen tog fart med et fald på 7,4 pct. 
i 2021 i forhold til året før. Samlet er CO2-
udledningen nu reduceret med 47,4 pct. pr. 
kilometer siden 2008. 
 
Der er også sket fald i NOx- og partikeludlednin-
gen per kørt kilometer fra 2020 til 2021. Begge 
typer udledning ligger 7 pct. under det forven-
tede niveau for året, og udsigterne til at kunne 
opfylde miljømålet i 2030 er derfor gode. Sam-
let er NOx-udledningen nedbragt med 85,2 pct. 
pr. kilometer siden 2008, mens partikeludled-
ningen er reduceret med 88,5 pct. pr. kilometer 
siden 2008. 
 

 
Den udvendige støj for 2021 ligger 2 pct. under 
det forventede niveau for året, mens den ind-
vendige støj er 1 pct. højere end det forventede 
niveau for året. Det forventes, at omstillingen til 
emissionsfrie busser vil bidrage positivt til re-
duktion af støj i gademiljøet såvel som i bussen. 
 
Omstillingstakten og relevante miljøtal for de 
enkelte kommuner og regioner kan ses sidst 
denne rapport under bilag 1: Miljøregnskab. 
 
Det seneste gennemførte udbud af rutebuskør-
sel medfører en omstilling til yderligere 34 el-
busser i december 2022, således at der ved 
udgangen af 2022 vil være i alt 338 emissionsfri 

busser i drift for Movia, heraf 337 elbusser og 1 
brintbus (2-årigt forsøg). Det svarer til 25 pct. af 
Movias samlede busdrift. Dermed er udrulnin-
gen af emissionsfri busser betydeligt foran 
målsætningen i Mobilitetsplanen om 50 pct. 
emissionsfrie busser i 2030. Movia har i 2022 et 
stort udbud på gaden, som omfatter 20 pct. af 
den samlede drift. Også her er forventningerne 
til emissionsfri drift høje.   
 
Mobilitetsplan 2020 sætter som mål for flextra-
fikken, at alle biler i flextrafikken senest i 2030 
skal være elbiler. Omstillingen af flextrafikken 
er stadig på forsøgsbasis. Siden oktober 2020 
har Movia ført forsøg med to elbiler, og fra 
marts 2022 testes yderligere to elbiler. Forsø-
gene giver viden om rækkevidde, opladning, 
prisniveau og særlige driftshensyn. Erfaringer, 
som er væsentlige for både Movia og operatø-
rerne i forhold til at drive den videre omstilling 
af flextrafikken. Det er særligt problemer med 
at få adgang til ladeinfrastruktur, og dermed 
sikkerhed for driftsstabiliteten, som udgør den 
største barriere for elbiler i flextrafikken lige nu.   
 

Miljøsyn sikrer høj standard 

Movias mål er, at 10 pct. af busserne hvert år 
skal underlægges miljøsyn, svarende til 140-
150 miljøsyn på årsbasis. Den høje andel af 
miljøsyn skal sikre, at busserne er velvedlige-
holdte, og at kommuner og regioner får den 
miljøstandard, som de betaler for via Movias 
kontrakter med operatørerne.  
 
Miljøsynsmanualen for emissioner er videreud-
viklet for at muliggøre miljøsyn af Euro 4, Euro 
5, EEV og Euro 6 busser. Støjmanualen er sam-
tidig ændret for at skabe en målemetode, som 
er mere repræsentativ for den støj, som kunder 
og borgere reelt oplever, samt for at kunne 
håndtere f.eks. el- og brintbusser, som ikke 
kunne måles efter den gamle målemetode. 
Movia har i 2021 foretaget 254 stikprøvebase-
rede ekstraordinære miljøsyn. Heraf er de fleste 
kombinationssyn, hvor samme bus både får 
målt emissioner og støj. Hovedparten af de 

Udvikling i antallet af emissionsfri busser i 
forhold til mobilitetsplanens mål 
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gennemførte miljøsyn er udført med udgangs-
punkt i de to nye miljøsynsmanualer (emissio-
ner og støj), og størstedelen af de testede bus-
ser er dieselbusser med den højeste eller 
næsthøjeste miljøstandard, dvs. henholdsvis 
Euro6 og EEV. 
 
Halvdelen af alle busser i Movias ekstraordinæ-
re syn er dumpet i kalenderåret 2021. For støj-
målingerne dumper 15,8 pct. af busserne, mens 
77,9 pct. af de busser, der gennemgår emissi-
onssyn, er dumpet. Resultatet er utilfredsstil-
lende, og Movia har derfor ekstra fokus på at få 
bragt orden i bussernes miljøperformance. 
 
Movias bestyrelse besluttede i 2021, at miljø-
synene skal udvides til også at omfatte de olie-
fyr i busserne, som sikrer varmen i vinterhalv-
året. Derfor vil  der i kommende udbud af bus-
kørsel blive stillet krav om syn af oliefyrene. 
Samtidig vil Movia optage forhandling med 
operatørerne om kontrol af fyr i eksisterende 
kontrakter. 
 

Grøn adfærd 

Omstillingen af Movias materiel leverer et stort 
bidrag til den grønne omstilling og forbedringer 
af klima og miljø. Udviklingen fortsættes de 
kommende år, så målene i Mobilitetsplanen 
kan realiseres, og de erfaringer, som Movia i 
2021 har gjort sig i forhold til nye teknologier, 
processer mv. udgør en vigtig del af grundlaget 
herfor. 
 
Men det grønne materiel gør det ikke alene. 
Movia har derfor også særligt fokus på at arbej-
de med kundernes og borgernes grønne ad-
færd. Det er ok at bruge bilen en gang imellem, 

og den kollektive transport kan ikke alle steder 
være konkurrencedygtig alle årets 365 dage, 
døgnet rundt. Men der kan vindes meget på den 
grønne omstilling, hvis borgerne en gang i mel-
lem lader bilen stå, og rejser kollektivt i stedet. 
I takt med udrulningen af den grønne omstilling 
af busser, tog og flextrafik, vil Movia således 
styrke indsatsen for at fremhæve de gode, 
grønne vaner og få flere til at rejse sammen.  
 

Grønt indkøb 

Movias interne indkøbspolitik er også blevet 
revideret i 2021. Også her rettes der nu særlig 
opmærksomhed mod grønne indkøb. Det bety-
der, at det er indarbejdet i Movias indkøbspoli-
tik, at hensynet til miljøet skal indgå sammen 
med økonomi og kvalitet i Movias mange ind-
køb.  
Der skal købes grønt ind:  

• Når de miljøvenlige varer har lige så høj 
kvalitet og ikke er dyrere end andre varer.  

• Hvis det besluttes, at man inden for en 
bestemt produktgruppe skal foretrække de 
mest miljøvenlige produkter, selv om de er 
dyrere.  

Grønt købmandskab kaldes det. Hensynet til 
miljøet vil normalt medføre, at der bør vælges 
produkter, som er godkendt i henhold til en af 
de officielle miljømærkeordninger.  

F.eks. har Movia prioriteret det grønne i forbin-
delse med madindkøb, således at Movias kan-
tine, som også servicerer Københavns Kommu-
nes socialforvaltning, har opnået bronzemærke 
i økologi.   
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Nøgletal grøn omstilling 
Udledning af CO2 pr. kørte km, indeks 100: 2008 

 

 
Udledning af NOx pr. kørte km, indeks 100: 2008 

 

 
Udledning af partikler pr. kørte km, indeks 100: 2008  

 

 
 

Udledning udvendig støj, indeks 100: 2008 

 

 
Udledning indvendig støj, indeks 100: 2008 
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3. Ansvar for leverandører og  
underleverandører 

© Movia. Foto: Ulrik Jantzen 



 

11 

 

 
Movia er et stort indkøbsfællesskab. På vegne 
af de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland 
og øerne udbyder vi bus- og flextrafik. Sammen 
køber vi netto mobilitet for 3,6 mia. kroner om 
året på det private operatørmarked. Udliciterin-
gen af driften betyder, at der er cirka 240 store 
og små vognmænd samt enkeltmandsvirksom-
heder involveret i at levere den daglige mobili-
tetsservice til borgerne på hele Sjælland. Det er 
i sig selv et godt eksempel på et vigtigt offent-
ligt-privat samarbejde.  
 
For Movia er det centralt at sikre, at de krav, vi 
stiller til os selv som virksomhed, opretholdes, 
når andre får ansvaret for at udføre opgaven. 
Det gælder særligt ordentlige løn- og arbejds-
vilkår og sikkerhed for, at der leveres den aftal-
te kvalitet til den aftalte pris.  
 
Ansvaret for leverandører og underleverandører 
har i lighed med 2020 haft en særlig betydning i 
2021.  
 

Ansvarlige for reklamer 

Det bærende princip i Movias reklameregler er, 
at reklamer, der er i overensstemmelse med 
lovgivningen, kan vises på busserne. Der er tale 
om en forholdsvis åben og liberal tilgang til 
visning af reklamer. Movias reklameregler in-
deholder enkelte begrænsninger, fordi reklamer 
på busser er noget, som fylder meget i det of-
fentlige rum, og som man ikke bare kan slukke 
for som borger. Eksempler på begrænsninger 
som følge af Movias reklameregler er, at der 
ikke må reklameres for religiøse anskuelser 
eller bevægelser, kønsdiskriminerende eller 
kønsfornedrende reklamer, ligesom reklamer 
altid skal respektere Movias forretningsmæssi-
ge interesser og kundehensyn.  
 
 

Reklamer på busserne kan med jævne mellem-
rum give anledning til kritik og dermed til nega-
tiv påvirkning af den kollektive transports og 
Movias image.  
 
På baggrund af en konkret episode i 2020 har 
Movia med virkning fra 2021 strammet reglerne 
for lovlige reklamer på Movias busser, så f.eks. 
billeder eller tekst af seksuel/pornografisk ka-
rakter ikke tillades. Denne opstramning er også 
foretaget under skyldig hensyntagen til at bus-
reklameformaterne generelt er meget store og 
fylder meget i det offentlige rum.  
 

Ansvaret for chaufførerne 

Chaufførerne i busserne er ikke ansat hos Mo-
via, men hos de respektive busoperatører. 
Chaufførerne er derfor ikke Movias medarbej-
dere, men det betyder ikke, at vi i Movia ikke 
tager ansvar for, at chaufførerne har gode og 
trygge arbejdsforhold. Chaufførerne er vores 
virksomheds ansigt udadtil i forhold til kunder-
ne, og de er vigtige ambassadører for den of-
fentlige transport.   
 
Ansvaret for chaufførerne har også i 2021 været 
særlig stort på grund af COVID-19. Movia har 
under hele COVID-19-epidemien arbejdet tæt 
og tillidsfuldt sammen med operatørerne og de 
faglige organisationer for at sikre chaufførerne 
bedst muligt mod smitte og dermed maksimal 
tryghed i arbejdet. Parterne har langt hen ad 
vejen haft fælles interesser, som har udmøntet 
sig i gode og hurtigt realiserede løsninger – 
løsninger som i en række tilfælde har været 
initieret af de statslige myndigheder, og som 
under alle omstændigheder er i overensstem-
melse med sundhedsmyndighedernes anbefa-
linger.  
 
Blandt de forholdsregler, der har været taget, er 
fortsat ekstraordinær grundig daglig rengøring i 

Leverandører og underleverandører 
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busser og på chaufførernes pausefaciliteter. I 
busserne har der været implementeret tiltag, 
der har kunnet skærme chauffører og kunder 
mod unødig smitterisiko ved tæt kontakt. Til-
svarende har der undervejs været begrænsnin-
ger på, hvor mange kunder, der kan være i bus-
serne og i flextrafik-bilerne ad gangen. Det var 
særligt relevant på et tidspunkt, hvor vi ventede 
på vaccinerne, og sygdomsforløbene for de 
smittede var mere voldsomme. Derudover har 
muligheden for at betale med kontanter i bus-
ser og flextrafik været suspenderet store dele 
af 2021.   
 
Movia har løbende været i dialog med operatø-
rerne om smittesituationen blandt buschauffø-
rerne, og siden november 2020 har Movia lø-
bende fulgt op på, hvor mange busser, der må 
aflyses på grund af COVID-19-smitte blandt 
chaufførerne. Den løbende opfølgning skal sik-
re, at Movia kan følge effekten af de gennem-
førte foranstaltninger, og samtidig sikre en 
stabil drift. Der har ikke været nævneværdige 
driftsproblemer som følge af smitteramte 
chauffører, før den tredje og hidtil mest smit-
somme Omikron-variant blev dominerende i 
slutningen af 2021. Det gælder også Movias 
lokaltogsdrift. 
 
Movias flextrafik har i forbindelse med COVID-
19 udviklet nye kørselsløsninger målrettet de 
nye opgaver, som sundhedsvæsenet har stået 
overfor. Blandt andet har Movia og Region Sjæl-
land i foråret 2020 i fællesskab udviklet en løs-
ning til transport af COVID-19-smittede perso-
ner, såkaldte ”COVID-busser”, som aflaster 
ambulancerne og den liggende patientbefor-
dring ved at køre borgere, der var smittet med 
COVID-19. Løsningen giver også kommunerne 
mulighed for at køre smittede borgere til isola-
tionsfaciliteter, ligesom Movia tidligt indgik 
aftaler med kommuner om transport af borgere 
til vaccination.  
 
Sådanne opgaver kræver særligt skærpet op-
mærksomhed i forhold til chaufførernes sikker-
hed, og chaufførerne på COVID-busserne blev 

derfor uddannet af paramedicinere fra 
Præhospitalt Center i Region Sjælland i værne-
midler, rengøring af vogn efter kørsel m.v. Regi-
onen udleverede også værnemidler, rengø-
ringsmidler m.v. til COVID-busserne.  
 
Movia har løbende set på, om vi med vores kør-
selsløsninger kunne medvirke til aflastning af 
øvrige aktører - under hensyntagen til chauffø-
rernes sikkerhed, ligesom Movia har medvirket 
konstruktivt til udvikling heraf. For at under-
støtte chaufførernes sikkerhed er der blandt 
andet udarbejdet instruktionsvideoer omkring 
hygiejne, værnemidler og omgangen med kun-
derne i flextrafikken. 
 

Tilfredshedsmålinger kvalificerer 
indsatsen 

Movia stiller som led i håndhævelsen af vores 
leverandøransvar krav i buskontrakterne om, at 
der udføres tilfredshedsmålinger blandt opera-
tørernes medarbejdere. De enkelte operatør-
virksomheders trivselsmålinger er ikke direkte 
sammenlignelige, men for at kunne belyse 
trivslen generelt og på tværs af operatørvirk-
somheder har Movia omsat resultaterne til en 
ensartet skala.  
 
I 2021 har Movia indhentet data fra busoperatø-
rerne på tilfredshedsmålinger i hele Movias 
område. Tilfredsheden ligger på en 5-
punktsskala på 4,3. Tilsvarende ligger tilfreds-
heden med det fysiske- og det psykiske ar-
bejdsmiljø på henholdsvis 3,9 og 4,2. Det er en 
stigning i forhold til seneste måling i 2019, hvor 
tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø lå 
på 3,6 og med det psykiske arbejdsmiljø på 3,9. 
Også den generelle medarbejdertilfredshed er 
steget i forhold til seneste måling i 2019 med 
0,2 procentpoint. Det bemærkes, at der i 2019 
indgik data fra et mindre dækningsområde end 
i 2021.  
 
I 2021 er det som i 2019 de såkaldte velfærds-
foranstaltninger (dvs. toiletforhold, pauserum 
etc.), der opnår den laveste tilfredshed på 3,9. 
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Det er en stigning på 0,4 procentpoint i forhold 
til 2019, hvor den gennemsnitlige tilfredshed 
med velfærdsforanstaltninger udgjorde 3,5. På 
baggrund af tilfredshedsmålingerne i 2019 be-
sluttede Movia i 2020 at øge rengøringsstan-
darden i velfærdsforanstaltningerne. Det er 
derfor tilfredsstillende, at den generelle med-
arbejdertilfredshed hermed er steget.   
 
Movia fører herudover en særskilt statistik over 
antallet af indmeldte fysiske og verbale over-
greb mod chauffører. Som virksomhed har vi en 
nul-tolerance i forhold til overgreb mod chauf-
fører, og vi ser på ethvert indrapporteret tilfæl-
de med meget stor alvor.  
 
I 2021 er der indmeldt 21 tilfælde af andre over-
fald end røveri, hvilket er 4 mere end året før. 
Der ses modsat tendens i antallet af kast med 
sten og andre genstande mod bussen, hvor 3 
tilfælde er registreret i 2021 mod 22 i 2019 og 4 
i 2020. Der har ikke været tilfælde af røveri eller 
forsøg på røveri. 
 

God service er også ordentlige løn- 
og arbejdsvilkår 

Der er allerede i national lovgivning stillet en 
række krav til operatører, der ønsker at drive 
forretning på de bus- og flextrafik-markeder, 
som Movia udbyder sine transportydelser i. Det 
betyder, at adgangen til Movias marked for 
bus- og flextrafik er statsligt reguleret og under 
statslig kontrol.  
 
For at kunne byde på Movias kørselsopgaver på 
bus- og flextrafik-området skal man som ope-
ratør have en tilladelse til at drive virksomhed 
med personbefordring. Forsvinder grundlaget 
for at opretholde tilladelsen i kontraktperioden, 
hæver Movia kontrakten.  
 
Et krav for at få en sådan tilladelse er, at inde-
haveren sikrer løn- og arbejdsvilkår i overens-
stemmelse med enten ”den pågældende kol-
lektive overenskomst” (busloven) eller ”en kol-
lektiv overenskomst indgået af de inden for det 

pågældende faglige område mest repræsenta-
tive arbejdsmarkedsparter” (taxiloven). Herud-
over stilles forskellige krav til tilladelsesinde-
haverens uddannelse, forsikring og økonomi. 
 

Movias risikobaserede tilgang har 
styrket overholdelse af løn- og ar-
bejdsvilkår i sektoren 

At adgangen til markedet er reguleret, betyder 
særdeles meget for den opgave, som Movia har 
med at forvalte sit ansvar for leverandører og 
underleverandører.  
 
Busmarkedet, hvor Movia i 2021 købte ind for 
3,1 mia. kr., er kendetegnet ved færre og større 
aktører, og kun én udbyder, Movia. Her har ope-
ratørerne alt andet lige en større afhængighed 
af at kunne indgå kontrakt med Movia, kontrak-
terne er lange, og operatørerne er afhængige af 
at kunne afskrive væsentlige investeringer i det 
rullende materiel. Det giver tilsammen operatø-
rerne et kraftigt incitament til at opretholde 
kontrakten i hele kontraktperioden.  
 
De faglige organisationer er stærkt repræsente-
ret på denne del af arbejdsmarkedet og er også 
meget opmærksomme på området. Den risiko-
baserede tilgang, som Movia arbejder efter i 
forhold til leverandør- og underleverandøran-
svaret, indebærer, at Movia på busområdet 
supplerer den statslige regulering og kontrol 
med en række krav i Movias kontrakter. Disse 
krav handler om, at operatøren skal overholde 
overenskomster indgået på området for sit 
virke, og at operatørens ansatte skal aflønnes 
efter de overenskomster, som gælder på områ-
det i overensstemmelse med de krav, der gæl-
der for at få udstedt de nødvendige tilladelser 
til personbefordring.  
 
Movia kan som kontraktpart påtale, hvis en 
busoperatør ikke har orden i de lovgivnings-
mæssige krav for at opretholde sin tilladelse til 
personbefordring, og vi vil også kunne gøre 
almindelige kontraktuelle misligholdelsesbefø-
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jelser gældende. I visse tilfælde vil Movia også 
kunne hæve kontrakten.  
I Movia vil vi endvidere underrette Færdselssty-
relsen, som er den tilladelsesudstedende myn-
dighed, hvis vi bliver opmærksomme på, at en 
operatør ikke overholder overenskomstforplig-
telserne. Herudover stiller vi krav i kontrakten 
om, at når en operatør anvender underleveran-
dører, indestår operatøren for opfyldelsen af 
kontrakten i samme omfang, som hvis operatø-
ren selv havde udført opgaven. Movia kan føre 
kontrol med operatørens overholdelse og opfyl-
delse af sine forpligtelser, f.eks. ved besøg på 
operatørens forretningssted. 
 
Movia og de øvrige trafikselskabers løbende 
dialog med repræsentanter for busoperatører 
og buschauffører har ført til en række tiltag, der 
skal medvirke til at afhjælpe flere konkrete 
kritikpunkter fra chaufførsiden.  
 
Movia har tidligere afholdt workshops med 
repræsentanter for buschauffører og driftsle-
delser på 40 garageanlæg i Movias område, og 
på den baggrund aftalte Movia, 3F og DPT at 
arbejde videre med forventningsafstemning, 
fælles sprog og viden om køreplantilrettelæg-
gelsen, deling af og fælles forståelse af data om 
driften, samt fremkommelighed og trængsel. 
Arbejdet forventes genoptaget i foråret 2022, 
når forholdene er normaliseret efter COVID-19 
epidemien. 
 
Flextrafik-markedet, hvor Movia årligt køber ind 
for knap 600 mio. kr., er kendetegnet ved stor 
variation i leverandørkredsen – nogle større 
vognmænd og mange underleverandører og 
enkeltmandsvirksomheder og med en større 
eller mindre grad af organisering bag driftsakti-
viteterne. På baggrund af indsigt i markedet og 
løbende dialog med operatører, fagforeninger 
og arbejdsgiverorganisationer har vi i Movia 
vurderet, at risikoen for social dumping er stør-
re på området for flextrafik, end den er på bus-
markedet.  
 

1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. I taxi-
lovens §10 stilles mere konkrete krav til de 
vilkår, der skal gælde for chauffører ansat i 
virksomheder med tilladelse til personbefor-
dring efter taxiloven.  
 
Det betød, at vognmænd, der opnåede tilladel-
se efter den nye taxilov, skulle opfylde flere 
betingelser, end efter den tidligere taxilov. Mo-
vias bestyrelse besluttede på den baggrund 28. 
februar 2018 at ligestille konkurrencen på flext-
rafik-markedet, så alle, der byder på Movias 
flextrafik-kontrakter, skal opfylde de nye krav 
til løn- og arbejdsvilkår i taxiloven. Og i alle 
Movias udbud af flextrafik fra 1. oktober 2018 
stilles derfor krav om, at betingelserne i §10 i 
den nye Taxilov overholdes af alle operatører. 
Folketinget har herudover besluttet, at med 
virkning fra sommeren 2022 vil § 10 i den nye 
taxilov også være gældende i forhold til tilladel-
ser udstedt i henhold til den gamle taxilov.  
 
Tiltaget er ikke det eneste, som Movias besty-
relse har taget som led i den risikobaserede 
tilgang til leverandøransvar. Grundet flextrafik-
markedets karakter med mange mindre vogn-
mænd, brug af underleverandører og enkelt-
mandsvirksomheder besluttede Movias besty-
relse allerede i december 2016 at oprette et 
kontrolpanel på flextrafik-området. Relevante 
fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer er 
indbudt til kontrolpanelet, som består af KA, DI, 
KRIFA, ATAX, Det Faglige Hus og 3F. Kontrolpa-
nelet har en rådgivende rolle i forhold til Movia 
og får løbende materiale tilsendt, som er ind-
samlet hos operatører i forbindelse med stik-
prøvekontrol. Kontrolpanelet vurderer på bag-
grund af materialet, om operatøren overholder 
den overenskomst, som han har meddelt at 
følge. Movia tager på baggrund af kontrolpane-
lets rådgivning stilling til, hvordan mangler skal 
håndteres i forhold til kontrakten med operatø-
ren, herunder om kontrakten skal ophæves. 
 
Kontrolpanelets oprettelse er en direkte afledt 
konsekvens af Movias risikobaserede tilgang til 
vores ansvar for leverandører og underleveran-
dører på flextrafik-markedet. Med kontrolpane-
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let har Movia som led i sit samfundsansvar 
ønsket at øge kontrollen med overholdelse af 
overenskomstvilkår på et område, hvor risikoen 
vurderedes at være stor.  
 

De vognmandsvirksomheder, som udtages til 
stikprøvekontrol, bliver bedt om at indsende 
relevant dokumentation for løn- og arbejdsvil-
kår samt dokumentation for den overenskomst, 
som benyttes. Konkret indhentes tre måneders 
lønsedler for samtlige chauffører, ansættelses-
kontrakter for samtlige chauffører og eventuel 
ansvarlig leder samt den benyttede overens-
komst. Tilsvarende gælder, hvis vognmanden 
gør brug af underleverandører. Kontrolpanelet 
vurderer, om operatøren overholder den over-
enskomst, som vedkommende angiver at følge 
på en række prioriterede målepunkter: løn, 
pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel, 
sygdom samt en overordnet vurdering.  
 

Fortsat behov for skærpet kontrol 

Movias kontrolpanel har i 2021 gennemgået i alt 
56 stikprøver fra 20 operatører og deres under-
leverandører.  
 
32 af stikprøverne er afsluttede ved udgangen 
af januar 2022, enten med det samme eller 
efter, at operatørerne og dennes eventuelle 
underleverandører har rettet op på fejl og 
mangler. I et af tilfældene har Movia opsagt 
kontrakten med operatøren og dennes underle-
verandører.  
24 stikprøver var stadig åbne ultimo januar 
2022, da operatørerne og dennes eventuelle 
underleverandører er i gang med at rette op på 
fejl og mangler.   
 

I 2021 viste især andet halvårs stikprøver, at 
der desværre igen findes mere alvorlige fejl og 
mangler i branchen. Det gælder særligt indbe-
taling af pension, men også uorden i ansættel-
seskontrakterne. 
Movia fortsætter derfor arbejdet med stikprø-
vekontroller i 2022 med stikprøvekontrol af 20 
vognmænd, der har kontrakt med Movia, samt 
deres eventuelle underleverandører. 
 
Overordnet er det indtrykket på baggrund af 
stikprøverne for 2021, at mange operatører 
efterhånden er blevet medlem af en arbejdsgi-
verforening, hvor de får vejledning og hurtig 
bistand til at rette op på de fejl og mangler, som 
findes i forbindelse med stikprøvekontrollerne. 
Men stikprøverne har også vist, at der fortsat er 
behov for at uddanne vognmændene i deres 
ansvar som arbejdsgivere.  
 
Movia har sammen med de øvrige trafikselska-
ber i Danmark længe arbejdet for, at kravet om 
obligatorisk grunduddannelse for vognmænd 
genindføres i en eventuel kommende revision af 
taxilovgivningen. Grunduddannelsen skal med-
virke til at højne vognmændenes kompetencer 
og kendskab til deres forpligtelser i forhold til 
løn- og arbejdsvilkår, og vil efter Movias opfat-
telse være et væsentligt bidrag i arbejdet med 
at sikre, at flextrafikken sikrer gode arbejdsvil-
kår.  
 
For yderligere at understøtte ordentlige vilkår 
besluttede Movias bestyrelse i november 2020 
at der skal indføres et krav om obligatorisk 
grunduddannelse for vognmænd i Movias flext-
rafik i kontrakter, der starter i foråret 2022. Det 
er nu gennemført, og kravet er skrevet ind i 
udbuddene.  
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Nøgletal for leverandører og underleverandører 
 

 
 

 
 
  

Overfald på chauffører i bustrafikken 2019-
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4. Ansvar for kunderne 
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I det seneste normalår 2019 blev der foretaget i 
alt 320 mio. rejser med al slags kollektiv transport 
i DOTs område. 202 mio. passagerer rejste med 
Movias busser, havnebusser, lokaltog, flextrafik 
og plustur. 
 
Under coronakrisen er antallet af kunder i busser, 
tog og metro faldet betragteligt som følge af den 
lavere aktivitet i samfundet. Alligevel servicerede 
den kollektive transport samlet 220 mio. kunder i 
2021. Knap 130 mio. af dem rejste med Movias 
busser, havnebusser, lokaltog, flextrafik og 
plustur.  
 
Rejsen med Movias forskellige mobilitetstilbud 
kan enten foregå som en enkeltstående rejse eller 
som en del af en kombineret rejse. 46 pct. af alle 
husstande på Sjælland har ikke adgang til en bil. 
Det glemmer vi tit i debatten om transport. I Mo-
via har vi derfor en klar målsætning om, at man 
skal kunne bo og arbejde i hele den sjællandske 
geografi uden at eje en bil. Det stiller krav til, at 
det er attraktivt at transportere sig kollektivt, og 
det stiller krav til den service, vi som mobilitets-
selskab kan levere: Er den rettidig og pålidelig? 
Hvor mange afgange er der i timen? OM aftenen 
og i weekenden? Får man troværdig information, 
og er man tryg undervejs?  
 
Kundernes overordnede tilfredshed med rejsen 
alt i alt er på den korte bane en vigtig indikator for, 
om vi som mobilitetsselskab gør det godt nok. Og 
på den lange bane er det også en del af funda-
mentet for, at vi kan fastholde kunderne i den 
offentlige transport – og vinde dem tilbage, som 
ikke har haft så meget brug for os mens corona-
epidemien rasede mest. Kundetilfredsheden 
kommer særligt under pres, når vi bygger og laver 
om, stopper vores drift i kortere eller længere 
perioder, eller byder kunderne nye vaner. Og der 
sker meget i disse år med modernisering af jern-
banen, etablering af Letbane i Ring 3, og klimatil-
pasning på store dele af vejnettet. 

 
For busdriften har Movia i en årrække haft som 
målsætning, at 95 pct. af kunderne samlet set 
skal være tilfredse med deres busrejse. 25 pct. 
skal ovenikøbet være meget tilfredse. Det mål har 
i mange år stort set været opfyldt, selv i 2019, 
hvor en række store forandringer i busdriften blev 
gennemført; ikke mindst omlægningen af godt 30 
ud af 65 passagertunge buslinjer i hovedstadsom-
rådet i Nyt Bynet i forbindelse med Cityringens 
åbning.  
 
Den samlede tilfredshed på 94 pct. er fastholdt i 
2021 med  en andel af meget tilfredse kunder lå 
på 29 pct. Det er et lille fald på 2 procentpoint i 
andelen af meget tilfredse kunder i forhold til året 
før.  
 
Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af den 
turbulente tid med restriktioner som følge af CO-
VID-19, lav rejsefrekvens og dermed mindre kun-
dekontakt, og det generelle samfundsmæssige 
fokus på den kollektive transport som potentiel 
smittekilde. Også i lokaltogsdriften er den samle-
de kundetilfredshed i 2021 på niveau med året 
med et fald på 1 procentpoint, idet andelen af 
meget tilfredse kunder er faldet med 5 procentpo-
int i forhold til året før. Faldet i andelen af meget 
tilfredse kunder vurderes særligt at kunne tilskri-
ves udfordringer med korrespondance med DSB’s 
tog, som skyldes mange sporarbejder.  
 
Busser, lokaltog og flextrafik har som kritisk in-
frastruktur kørt uændret i 2021 om end med ka-
pacitetsbegrænsninger under samfundsnedluk-
ningen. Kunderne har selvfølgelig kunne mærke 
krav til afstand, maksimal belægning, afspærring 
af sæder mv., så vel som krav om brug af værne-
midler, indstilling af kontantsalg og spærring af 
fordørene i busserne.  
 
Restriktioner afspejler, at Movias ansvar for kun-
derne gennem hele året har haft en helt særlig 
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dimension på grund af COVID-19. I den kollektive 
transport mødes mange mennesker, og dermed 
følger et særligt ansvar for at medvirke til at hin-
dre smittespredning for ansatte og kunder. Det 
ansvar er løftet gennem konkrete tiltag, herunder 
ekstra grundig daglig rengøring, betydelig  og 
langvarig informationsindsats suppleret med 
yderligere initiativer, herunder crowd control på 
større stationer og stoppesteder mv. I løbet af 
foråret og sommeren, hvor smittetrykket faldt, 
kunne Movia i april åbne bussernes fordøre igen, 
ophæve kravet om mundbind/visir i juni, og gen-
indføre kontanterne i september. Mundbindskra-
vet blev genindført ultimo november, da tredje 
smittebølge ramte.  
 
Restriktionerne har betydet, at nogle kunder har 
skullet omstille sig til nye løsninger. Digitale løs-
ninger har afhjulpet en del problemer, men er ikke 
løsningen for alle. Særligt suspenderingen af kon-
tantsalget har givet nogle kunder udfordringer, og 
der har derfor været lagt en stor indsats i både 
vejledning og i at udvikle nye bestillings- og beta-
lingsløsninger, særligt i flextrafikken. Det er lyk-
kedes, og der er implementeret en række nye 
løsninger, hvor det nu blandt andet er muligt for 
flextur-kunder at betale alle ture samlet en gang 
om måneden. 
 
Kontantsalget blev suspenderet i 2020 efter op-
fordring fra transportministeren. Movia var i den 
forbindelse i dialog med Forbrugerombudsman-
den, som vurderede, at Movias suspendering var 
inden for lovens rammer. I lyset af det aftagende 
smitteniveau hen over foråret og sommeren i 2021 
valgte Movia at genindføre kontantsalget i busser 
og flextrafik 1. september 2021. Det er meget få 
kunder, der har genoptaget brugen af kontanter. 
Kontantsalget af enkeltbilletter i busser udgjorde 
i 2021 således blot 0,1 pct.af Movias samlede 
omsætning.  
 
Kundetilfredsheden er også knyttet til den pålide-
lighed, som Movias busser og lokalbaner leverer i 
hverdagen til kunderne. I 2021 kørte 92 pct. af 
busserne til tiden (-1-+5 min.), mens 97 pct. af 
lokaltogene kørte til tiden (+/- 3 min.). For bus-

serne er der tale om uændret pålidelighed i for-
hold til 2021. Lokaltogene præsterede en frem-
gang i rettidighed på 2 procentpoint i forhold til 
året før.  
 
I flextrafikken er kundernes tilfredshed også be-
mærkelsesværdigt stabil over årene med en høj 
andel af meget tilfredse kunder. Men der ses et 
fald i 2021 målt i forhold til tidligere år. Movias 
seks flextrafik-ordninger, som rummer alt fra 
transport af handicappede, patienter til og fra 
sygehuse, elever og brugere til dagtilbud m.v., 
børn og ældre, der skal til og fra fritidsaktiviteter 
og kommunale kørselsordninger, transporterede i 
alt 3,4 mio. passagerer i 2021. 
 
I 2021 var 83 pct. af kunderne tilfredse eller meget 
tilfredse samlet set med Movias flextrafik. Det er 
en tilbagegang fra 88 pct. i 2020, men på niveau 
med målingerne i 2018 og 2019. Det indikerer, at 
der var en særlig høj tilfredshed i 2020, som for-
mentlig kan forklares med den særlige COVID-19-
situation, hvor nogle kunder uden flextrafikken 
ville have haft stærkt reduceret mobilitet.  
 
Ingen af de seks kørselsordninger i flextrafikken 
har en kundetilfredshed under 80 pct. tilfredse 
eller meget tilfredse kunder, og kundetilfreds-
hedsniveauet er således højt i alle seks kørsels-
ordninger.  
 
Faldet i den generelle tilfredshed er navnlig rela-
teret til tre parametre: rettidighed, service og 
tryghed. Flextrafikken har særligt i løbet af 2021 
oplevet kapacitetsudfordringer med mangel på 
chauffører og vogne, hvilket har påvirket venteti-
der for kunderne. Faldet i den oplevede tryghed 
kan hænge sammen med, at solo-kørsel, som blev 
indført under første bølge af Covid i 2020, blev 
afskaffet i 2021. 
 

Bedre mobilitet og troværdig service 
skal styrke tilfredsheden 
En måde at styrke kundetilfredsheden på er at 
give mere mobilitet til borgerne – særligt der, hvor 
der ikke er meget service i forvejen. Movia har de 
senere år arbejdet målrettet med at styrke mobili-
teten i områder, hvor der er længere mellem hu-
sene ved at tilbyde kommunerne at tilmelde sig 
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plustur. Plustur bestilles via Rejseplanen og sik-
rer, at kunderne i den kollektive transport bliver 
hentet i bil ved dørtrinnet for at blive kørt til et 
stoppested eller en station, hvorfra de kan kom-
me hurtigere videre – eller den anden vej. Ordnin-
gen trådte i kraft 1. juli 2019, og 21 kommuner var 
ved udgangen af 2021 med i ordningen. Tre af 
disse er kommet til i 2021. 
 
Udviklingen af nye typer af mobilitetsløsninger 
fortsatte også i 2021. Forsøget med at styrke 
samkørsel blev understøttet med opsætning af 
samkørselsskilte. Der er indgået aftaler med 30 
kommuner om opsætning af i alt 120 skilte, hvoraf 
halvdelen er sat op i 2021. Markedsføringen af 
samarbejdet med NaboGo sammen med Kalund-
borg, Holbæk og Slagelse kommuner og Region 
Sjælland blev udsat grundet corona. Projektet vil 
blive markedsført i 2022, når smitten har lagt sig 
mere, og ses som et væsentligt led i at gøre det 
nemmere at dele de tomme sæder i bilerne. 
 
For at fremme sammenhængen i den samlede 
kollektive transport igangsatte Movia i 2021 et 
toårigt forsøg med cykelmedtagning i alle Movias 
almindelige busser. Det giver ikke mindst borger-
ne i hovedstadsområdet bedre mulighed for at 
kombinere cyklen med det samlede kollektive 
transportsystem til gavn for sundheden, frem-
kommeligheden, klimaet og den trafikale sam-
menhæng. 
 
Forsøget skal evalueres efter to år. Her skal det 
særligt afdækkes, om cykelmedtagning giver an-
ledning til kapacitetsudfordringer, konflikt mel-
lem chauffører og kunder, eller kunder imellem.  
 
Movia har i 2021 i samarbejde med Lokaltog og 
Holbæk, Halsnæs, Gribskov og Stevns kommuner 
udviklet et parker-og-rejs koncept, som indebæ-
rer, at man kører i bil, cykel eller på anden vis til 
udvalgte stationer uden for de trængselsprægede 
områder. Som kunde i forsøget kan man parkere 
gratis og køre videre med lokaltoget og dermed 
undgå at skulle sidde i bilkø i timevis. Konceptet 
afprøves på seks stationer og evalueres i løbet af 
2022. 
 
Parker & Rejs har som koncept vundet stort ind-
pas i udlandet, men i Danmark har vi endnu til 
gode at se, at kunderne gør brug af konceptet. 

Forsøget skal dermed også afdække, hvad der 
skal til, for at gøre konceptet mere attraktivt i 
Danmark.  
 
Movia arbejder herudover videre med udvikling af 
en række nye mobilitetsløsninger der, hvor de 
traditionelle tilbud har vanskeligere vilkår. 
 

Styrket fokus på trafikinformation 
Oplevelsen af en pålidelig, troværdig, offentlig 
mobilitetsservice kan også styrkes, hvis kunderne 
oplever, at de får information, som de kan stole på 
før og under rejsen. Det gælder særligt, hvis tra-
fikken ikke glider som den skal. Trængslen på 
vejene er et reelt problem omkring alle de større 
byer på Sjælland, viser Movias undersøgelser. Og 
trængslen er steget markant under coronakrisen, 
viser seneste tal fra Vejdirektoratet.  
 
Trængslen er et problem for vores samfund, fordi 
vi får svært ved at komme til og fra arbejde, stu-
die, skole og få varer og gods frem. Trængslen 
påvirker også busserne, som mange steder deler 
vejene med bilerne.  
 
 
Når busserne bliver fanget i trængslen på vejene 
er det centralt for en god kundeoplevelse, at Mo-
via kan give information til kunderne med det 
samme. Det fordrer trafikinformation i realtid, så 
vores information til kunderne handler om den 
aktuelle trafiksituation, som kunderne har behov 
for. Den information giver Movia i mange forskelli-
ge kanaler: Via Rejseplanen, på digitale skærme 
på de store stoppesteder og via sms.  
 
Tal fra 2021 viser, at 77 pct. af brugerne er meget 
tilfredse eller tilfredse med Rejseplanen. Af de 
mange kunder der benytter Rejseplanen fore-
trækker 36 pct. at benytte rejseplanen.dk, mens 
54 pct. angiver Rejseplanens app som deres fore-
trukne trafikinformationskanal. Langt de fleste 
kunder bruger Rejseplanen til at tjekke afgangs- 
og ankomsttider. I 2021 har Movia derfor fortsat 
arbejdet med at udbrede den liveopdaterede tra-
fikinformation blandt andet gennem digitale in-
formationsskærme og sms-1250 tjenesten, der 
også kan bruges uden smartphone.  
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Movia vil forbedre kundernes adgang til digital 
trafikinformation, fordi vi med liveopdateret in-
formation med alle forsinkelser og ændringer kan 
give en styrket service til kunderne i forhold til 
den trykte information på stoppestedet. På man-
ge stoppesteder og stationer har Movia digitale 
skærme, og løbende gennem 2021 er der kommet 
endnu flere til. Det samlede antal stoppesteder 
med digitale informationsskærme er ved udgan-
gen året nået op på 2.240.  
 
Men der er også mange andre stoppesteder i den 
sjællandske geografi, som betjener færre kunder, 
eller hvor busserne kører med få afgange i timen 
eller døgnet. Til disse stoppesteder vil Movia også 
gerne stille med en digital løsning som supple-
ment til den trykte køreplan, der gør det lettere 
for kunderne at få adgang til liveopdateret trafik-
information – ud over sms 1250-servicen.  
 
Det er ikke alle Movias kunder, der i dag ejer en 
smartphone – men at dømme ud fra den generelle 
andel af borgere, der har en smartphone i Dan-
mark, er det mange. Og antallet stiger. For disse 
kunder gælder, at de bringer egen skærm med til 
stoppestedet, og til disse kunder vil Movia derfor 
finde en løsning, så information om de liveopdate-
rede køretider kommer til kunderne med samme 
aktualitet som på digitale skærme. 
 
Som led heri  har Movia i begyndelsen af 2021 
evalueret forsøg med intelligente stoppesteder, 
kaldet ”Smart Stop”, hvor kunderne automatisk 
får sms-beskeder direkte på mobilen med liveop-
daterede køretider fra stoppestedet, når de venter 
på bussen. Forsøget viste, at kunderne tager godt 
imod Smart Stop-konceptet, og forsøget udvides 
fra begyndelsen af 2022 derfor fra 250 til cirka 500 
stoppesteder i 6 kommuner.  
 

Borgerinddragelse skal sikre mere 
brugbare løsninger til kunder 

Kravet om brugerinddragelse følger af Movias 
forretningsplan, hvor det også fremgår, at Movia 
skal inddrage borgerne tæt i udviklingen af løs-
ninger og services. For at understøtte den fortsat-
te udvikling af Movias services, er vi afhængige af 
en tæt og konstruktiv dialog med vores kunder. Et 

element heri er de årlige kundetilfredshedsunder-
søgelser, hvor Movia sammen med DSB og Metro-
selskabet i DOT undersøger kundernes tilfredshed 
med den samlede kollektive transportservice. 
Også i 2021 har der på grund af COVID-19-
epidemien været gennemført flere kundeundersø-
gelser end normalt for hele tiden at kunne følge 
med i kundernes oplevelser af den kollektive 
transport. Hertil kommer de godt 14.000 skriftlige 
henvendelser, som Movia modtog i løbet af i året, 
samt knap 80.000 henvendelser til DOTs kunde-
center og cirka 1.900 henvendelser på DOT Face-
book. I Movia har vi et særligt ansvar for at drage 
viden af den feedback, vi får fra kunderne i kun-
deundersøgelser og via henvendelser og sikre, at 
man som kunde får et ordentligt svar på sine 
spørgsmål eller frustration.  
 
For kontinuerligt at styrke borgerinddragelse i 
Movia yderligere, etablerede vi i 2019 et borger-
panel, der består af knap 50 borgere med mindst 
én deltager fra alle kommuner på Sjælland – med 
en løbende udskiftning for at sikre en spredning i 
bl.a. køn, alder og rejsefrekvens. Borgerpanelet 
tester blandt andet nye indsatser, vurderer tiltag 
til bedre trafikinformation og giver bud på løsnin-
ger, der giver mere mobilitet i og uden for de store 
byer. Panelet mødes 2 gange årligt, og giver en ny 
og stærk mulighed for åben dialog om, hvordan 
Movia kan gøre den offentlige transport endnu 
bedre.  
 
Movia inviterer løbende borgerpanelet tæt ind i 
udviklingen af busser, lokalbaner og flextrafik. Det 
sker både på de to årlige møder med borgerpane-
let, som under COVID-19-epidemien blev afholdt 
som digitale forløb, ligesom borgerpanelet ind-
drages ad hoc ind mellem møderne. I 2021 fik 
mange borgere nye rejsevaner - også i ferie- og 
fritiden. Movia fik derfor borgerpanelets hjælp til 
at se på nye typer af billetprodukter og produkt-
prototyper til ferietiden. Et andet tema i 2021 var, 
hvordan Movia kan bidrage til god, kollektiv mobi-
litet uden for de større byer. 
 
Panelets deltagere giver møderne gode evaluerin-
ger. Alle deltagerne er således helt eller delvis 
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enige i, at møderne overordnet set er vellykkede, 
og at de ser frem til næste møde.  
 
Movia har også i 2021 videreført forsøg, hvor kun-
der på udvalgte buslinjer kan fortælle om deres 
oplevelser på den aktuelle bustur ved at scanne 
en QR-kode. Kundernes indmeldinger omfatter 
både ros til chauffører, der yder god service, og 
oplysninger om forhold, som kan forbedres. Ind-
meldingerne kommer både direkte til Movia og til 
den konkrete busoperatør, som varetager driften 
på buslinjen for Movia. Det giver busoperatøren 
mulighed for at handle hurtigt og rette op, hvor 
det er muligt.  
 
Erfaringerne viser, at kunderne gerne vil fortælle 
om deres bustur, og deres indmeldinger giver 
Movia et mere nuanceret billede af, hvordan kun-
derne oplever busdriften i det daglige.  
 
Movia vil i 2022 udvide muligheden for kunderne 
for at give digitale indmeldinger til alle godt 1.300 
busser i hele Movias område.  
 

Fokus på tryghed for kunderne 
Det skal ikke kun være sømløst at bruge Movias 
mobilitetsservices. Det skal også være trygt at 
være kunde i den kollektive transport. DOT har i en 
undersøgelse fra 2019 påvist, at dette desværre 
ikke altid er tilfældet. 7 pct. af kunderne i den 
kollektive transport havde oplevet krænkelser i 
bussen, toget eller metroen. Det er ikke mere end 
i det offentlige rum i øvrigt, men det er stadig 7 
pct. for mange. Og Movia har som virksomhed en 
nul-tolerance på dette område.  
 
I 2019 gennemførte Movia sammen med de øvrige 
parter i DOT derfor flere tiltag, som tilsammen 
skal bidrage til at styrke trygheden i den kollektive 
transport. Et af tiltagene var gennemførelsen af 
en tryghedskampagne i samarbejde med politiet. 
Kampagnen havde til formål at skabe opmærk-
somhed om problemet, tydeligt at markere af-
standtagen fra enhver form for krænkende adfærd 
og give gode råd til både kunder og personale i 
den offentlige transport om, hvordan en kræn-
kende situation kan håndteres. I DOTs kundeser-
vice blev der også oprettet særlige kategorier i 
vores registreringssystem, så vi kan føre den nød-

vendige statistik over antal henvendelser på dette 
område.  
 
Movia har i 2021 modtaget 10 henvendelser fra 
kunder om fysiske eller verbale krænkelser og 61 
henvendelser i kategorien ”Andre passagerers 
opførsel”. Det er henholdsvis en fastholdelse og 
en stigning på 33 pct. i forhold til 2020. Stigningen 
er ikke tilfredsstillende. Movia transporterede i 
2021 knap 130 mio. rejsende. Andelen af kunder, 
der oplever krænkelser i busser, lokaltog eller 
flextrafik er derfor fortsat lille.  
 

Forbrugerbeskyttelse gennem anke-
nævn 
Hvis man som kunde har fået en kontrolafgift i en 
af Movias busser og mener, at den er udstedt på 
et forkert grundlag, kan man gøre indsigelse mod 
kontrolafgiften. I 2021 (Januar-august) skete det i 
knap 12 pct. af tilfældene, hvilket er samme ni-
veau som i 2020. Der blev i 2021 givet medhold i 
14,7 pct. af klagerne. Det er en lille stigning fra 
13,4 pct. i forhold til året før. 
 
Kunderne har også mulighed for at indbringe de-
res sag for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. 
Movia er som de øvrige trafikselskaber tilsluttet 
det uafhængige private ankenævn, og har været 
det siden nævnets etablering i 2009. Movia finan-
sierer sammen med de øvrige trafikselskaber 
også de omkostninger, der er forbundet med at 
drive nævnet. Nævnet blev oprettet under henvis-
ning til den daværende lovgivning om forbruger-
klager og er den instans, der træffer beslutning i 
tvister mellem kunder og trafikvirksomheder. 
Nævnet er på den måde kundernes sikkerhed for, 
at uoverensstemmelser mellem kunderne og Mo-
via kan finde en uvildig løsning. I Movia er det 
målsætningen, at tvister med kunderne skal løses 
uden, det kommer til en ankenævnssag. Og i et 
relativt stort antal sager imødekommer Movia 
kundernes klage.  
 
Cirka 4 ud af 5 sager i Ankenævnet handler om 
kunder, der har fået en kontrolafgift, som ved-
kommende finder urimelig. Men sagerne kan også 
handle om godtgørelse af taxi-regning under den 
landsdækkende rejsegaranti, erstatningskrav ved 
mistet bagage, regelfortolkning m.v. Under COVID-
19 har der også været håndteret nye sagstyper 
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relateret til suspenderingen af kontantsalget i 
busserne. 
 
Ankenævnets beretning afgives i første halvdel af 
året, og derfor er seneste officielle tal fra 2020. I 
2020 blev der oprettet 100 klagesager mod Movia 
mod 106 året før. Movia tegnede sig dermed for 37 
pct. af alle de sager, der blev oprettet ved Anke-
nævnet i 2020 og er for anden gang det selskab, 
der er klaget mest over. Movias høje andel af det 
samlede antal ankenævnssager skal ses i forhold 
til Movias tilsvarende høje kundeandel sammen-
lignet med de øvrige trafikselskaber. 70 pct. af 
den kollektive transport afvikles på Sjælland og 
over halvdelen af kunderne anvender bus. Antallet 
og andelen af klager skal også ses i sammenhæng 
med, at Movia i de senere år har intensiveret bil-
letkontrollen i takt med, at der er indført ret til at 
bruge alle døre til ind- og udstigning på alle de 
store A-buslinjer og 5C.  
 
I 2020 blev der afsluttet i alt 99 sager mod Movia, 
heraf 34 ved nævnsbehandling. I 29 sager fik Mo-
via medhold, svarende til 85 pct. af sagerne, mens 
kunden fik helt eller delvis medhold i 5 sager, 
svarende til 5 pct. I 42 sager valgte Movia at imø-
dekomme klagen, mens klager frafaldt klagen i 7 
tilfælde.  
 
Sagernes udfald i 2020 fordeler sig således: 
 
Sagens udfald Antal sager 

Movia får fuldt eller delvist medhold 29 
Klager får fuldt eller delvis medhold 5 
Movia imødekommer klager 42 
Klager frafalder klagen 7 
Klagen afvist af nævnet 16 

Note: Ankenævnets beretning afgives midt på året, og derfor er 

seneste officielle tal fra 2020. 

 

Ansvar for kunderne, når bus og tog 
svigter 
Det kan af den ene eller anden grund forekomme, 
at bussen eller lokaltoget udebliver eller bliver 
forsinket. Hvis bussen eller toget er mere end 20 
minutter forsinket i forhold til køreplanen, kan 
kunderne i de fleste tilfælde være beskyttet af 
rejsegarantien. Det betyder, at kunderne kan tage 

en taxi på Movias regning til den planlagte desti-
nation og få op til 300 kr. af regningen dækket. På 
den måde påtager Movia sig ansvaret for, at kun-
derne kommer frem, når der sker forsinkelser i 
vores service, som ligger ud over det sædvanlige. 
Men en rettighed er ikke meget værd, hvis man 
som kunde ikke er opmærksom på den. I Movia 
informerer vi derfor om rejsegarantien gennem 
DOT i alt fra kampagner til informationsskærme i 
busser og lokaltog.  
 
I 2021 har 518 kunder gjort brug af rejsegarantien, 
hvilket er samme niveau som i 2020. De har i gen-
nemsnit fået refunderet en taxiudgift på ca. 215 
kr. Brugen af rejsegarantien er i 2020 og 2021 
mere end halveret i forhold til 2019. Forklaringer-
ne på dette er dels færre rejsende som følge af 
COVID-19, dels betydeligt færre større forsinkel-
ser og udgåede ture.  
 
Movia arbejder gennem DOT-samarbejdet for at 
etablere en egentlig korrespondancegaranti – så 
sidste bus eller tog kan vente på sidste tog eller 
bus i udvalgte geografiske områder, på udvalgte 
tider af døgnet eller på udvalgte skiftesteder. De 
første to forsøg med korrespondancegaranti er 
gennemført i 2021. Der iværksættes flere forsøg i 
2022 i takt med at kunderne kommer tilbage i 
busser og tog, så forsøget kan evalueres med flere 
kunder involveret. Det forventes, at der i 2022 kan 
forelægges DOTs bestyrelse en indstilling om det 
videre arbejde med korrespondancegaranti.   
 

Vores service skal være tilgængelig 
for alle kunder 
I Movia er vi meget bevidste om, at vores service 
er en velfærd, som så vidt muligt skal være til-
gængelig for alle. Vores udgangspunkt er, at kan 
man komme hen til bussen eller lokaltoget, skal 
man også kunne komme med.  
 
Vores ambition kommer også til udtryk i vores 
kontrakter med busoperatørerne, hvor det er et 
krav, at busser skal kunne medtage kørestole. 
Movia udarbejder også en servicehåndbog for 
chauffører, hvoraf fremgår, at chaufføren – der af 
hensyn til de øvrige kunders sikkerhed ikke må 
forlade bussen for at hjælpe en kørestolsbruger 
ombord – skal tage særligt hensyn til kunder med 
handicap, dårligt gående, samt borgere med bar-
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nevogne, klapvogne og cykler, da disse kunde-
grupper gerne har brug for lidt ekstra hjælp. Der-
for skal chaufføren f.eks. sænke bussen så langt 
ned som muligt ved stoppestedet, når en kunde, 
der f.eks. er gangbesværet skal ombord.  
 
I 2021 har Movia modtaget en henvendelse fra 
kørestolsbrugere med spørgsmål om vilkår for 
kørestolsbrugere og syv klager relateret til køre-
stole, heraf fem klager over manglende mulighed 
for at få assistance fra chaufføren. Endelig ved-
rørte en klage manglende mulighed for at medta-
ge el-scooter i bussen.  
 
For dem, der ikke kan komme med uden hjælp fra 
f.eks. en ledsager, står Movia for den lovfæstede 
individuelle handicapkørsel, som kommunerne 
har mulighed for at visitere deres borgere til. Ord-
ningen hedder flexhandicap, og er en af Movias 
seks flextrafik-ordninger. Ordningen sikrer, at 
man stadig kan besøge familie og venner og føre 
et aktivt og socialt liv, selvom man måtte have en 
funktionsnedsættelse. Man har som udgangs-
punkt ret til 104 ture om året, men man kan ved 
særlige behov få bevilget et større antal ture. Ord-
ningen blev i 2021 benyttet til 565.000 rejser, hvil-
ket er en stigning  på 7 pct. i forhold til 2020. Akti-
viteten i både 2020 og 2021 har været præget af 
COVID-19, og der er derfor ikke kørt lige så mange 
ture, som før coronakrisen.  
 
De steder, hvor der ikke er så meget bus eller tog, 
har Movia udviklet mobilitetskoncepterne flextur 
og plustur, som henholdsvis 34 og 21 kommuner 
tilbyder sine borgere. Dette er også en god trans-
portform for f.eks. ældre mennesker, der kan have 
vanskeligt ved at tilbagelægge større afstande til 
stoppesteder og stationer til fods.  
 

Movias tilgængelighedsforum  
Movia har siden 2013 haft en tilgængelighedspoli-
tik, og har med afsæt i denne en løbende dialog 
med ældre og handicaporganisationerne via Movi-
as Tilgængelighedsforum. I 2021 har COVID-19 og 
epidemiens indvirkning på servicen for kunderne 
og driften i den kollektive transport, herunder 
kørselsordningerne i flextrafikken, fyldt meget. 
Men en række andre temaer har også været be-
handlet. 
 

For det første var tilgængeligheden til busdriften 
oppe som et tema, som følge af en rapport fra 
Institut for Menneskerettigheder: ”Busser for 
alle”, hvor tilgængeligheden til busser i Danmark 
for personer med bevægelseshandicap blev un-
dersøgt.  
 
Rapporten peger på de barrierer, som mennesker 
med bevægelseshandicap møder, når de anven-
der busser som en del af den rutebundne kollekti-
ve transport. Det gav blandt andet anledning til en 
fornyet drøftelse i Tilgængelighedspanelet om 
elektriske ramper i busdriften, som Tilgængelig-
hedspanelet tidligere har testet. Men det gav også 
anledning til at stille skarpt på forholdene om-
kring stoppestederne, som er forudsætningen for, 
at de elektriske ramper kan fungere efter hensig-
ten. Det gælder højde på kantstene, bredde på 
fortove og nedkørselsramper, om og hvordan man 
skal forcere cykelstier for at komme hen til bus-
sen og rampen og meget mere.  
 
 Tidligere test har således vist, at elektriske ram-
per giver værdi de steder, hvor stoppestederne 
understøtter disse, i stedet for de håndbetjente, 
manuelle ramper.  
 
Ligeledes i forhold til busdriften, blev Movias  
Tilgængelighedsforum i 2021 forelagt beslutnin-
gen om at indføre et forsøg med cykelmedtagning 
i busdriften, og forummet fik også præsenteret 
Movias nye digitale trafikinformation på stoppe-
steder og lokalbanestationer. 
 
Som et andet tema, der fik en del opmærksom-
hed, blev kontantbetaling i busser og flextrafik 
drøftet på flere møder i 2021, eftersom kontanter 
har været suspenderet midlertidigt under COVID-
19 epidemien. Movias Tilgængelighedsforum har 
spillet en vigtig rolle i forhold til at informere om 
et alternativ til kontantbetalingen til deres re-
spektive organisationers medlemmer, men også i 
forhold til at formidle datoen for, at kontanterne 
blev genindført. 
 
I øvrigt har Tilgængelighedsforum bistået med 
evaluering af tilgængeligheden af Movias nye 
hjemmeside, DOT’s nye billet app og en opdateret 
selvbetjeningsløsning i flextrafikken – sidstnævn-
te lanceres i maj 2022. 
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Resumeer fra Tilgængelighedsforums arbejde 
offentliggøres løbende på Movias hjemmeside 
Tilgængelighed i den kollektive transport handler 
også om de faktiske muligheder for at købe billet 
eller kort til bussen. Selv om digitaliseringen af 
kort og billetter er dominerende, er der stadig 
behov for fysiske salgssteder, hvor kunder kan få 
betjening og hjælp. Movia formulerede i 2021 en 
strategi for de betjente salgssteder, som indebæ-
rer, at når et kortsalgssted ophører, gør Movia en 

særlig indsats for at finde en ny privat salgspart-
ner. Hvis det ikke kan lykkes, går vi i dialog med 
den relevante kommune med henblik på et sam-
arbejde med Borgerservice eller et aktivitetscen-
ter. Det lykkedes i 2021 at få et sådant samarbej-
de i stand med Slagelse Kommune, hvor der i et 
pilotprojekt er etableret kortsalg og adgang til 
vejledning på et kommunalt aktivitetscenter. De 
foreløbige erfaringer med projektet er positive. 
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Nøgletal om kunderne 
 

Kundernes tilfredshed med bus 2021 

 

 

Kundernes tilfredshed med lokaltog 2021 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

Bussernes rettidighed, (2019 – 2021) 
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5. Ansvar for medarbejderne 

© Movia. Foto: Ulrik Jantzen 
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Movia er ikke kun et indkøbs- og koordinations-
fællesskab. Vi er er også et udviklingsfælles-
skab og en arbejdsplads for vores i alt 437 
medarbejdere i Valby og Herlev.  
 
Som arbejdsplads er det vores ambition at have 
tilfredse, motiverede og kompetente medarbej-
dere. Movia er en udadvendt arbejdsplads i 
moderne lokaler med en grundlæggende ufor-
mel omgangstone, høj faglighed og kort til top-
ledelsen. Vi sidder i åbne rum, ledelse, direktion 
og medarbejdere sidder sammen, og vi sætter 
medarbejdere sammen fra forskellige områder, 
når en konkret opgave tilsiger det. I 2022 vil vi 
styrke de fysiske rammer om samarbejder på 
tværs yderligere med allokerede samarbejds-
pladser på hver etage.  
 
Som arbejdsplads fokuserer vi på medarbejder-
trivsel, kompetenceudvikling og karriereløft. Vi 
tror på frihed til at tilrettelægge egne arbejds-
opgaver, så der er sammenhæng mellem privat-
liv og arbejdsliv. Vi tror også på, at det i de job-
funktioner, hvor det kan lade sig gøre, kan være 
godt, at kunne mikse fysisk fremmøde med en 
arbejdsdag hjemmefra. Derfor viser vi fleksibili-
tet, ligesom vi har brug for vore medarbejderes 
fleksibilitet.  
 
Vi er en røgfri arbejdsplads, fordi vi satser på et 
sundt arbejdsliv – nu og i fremtiden. Og vi har 
en varieret kantineordning med en fast fiskedag 
og en fast vegetardag og har opnået Det Økolo-
giske Spisemærke i bronze, hvor 30 – 60 pct. af 
menuerne er fremstillet af økologiske råvarer. 
Vi transporterer os i videst muligt omfang 
sammen, og benytter som udgangspunkt kol-
lektiv transport, når vi deltager i møder og kon-
ferencer rundt om i landet – hvis ikke vi kan 
klare mødet med f.eks. Teams. 

Øget korttidssygefravær tilskrives 
effekt af nedlukning 

Som virksomhed er vi optaget af udviklingen i 
medarbejdernes sygefravær, som vi også rap-
porterer til vores bestyrelse. Udviklingen i syge-
fravær er én blandt flere indikatorer på den 
generelle medarbejdertrivsel i virksomheden, 
og i Movia har vi traditionelt haft fokus på at 
sikre trivsel og arbejdsglæde, så risikoen for at 
medarbejdere bliver syge, mindskes mest mu-
ligt.  
 
Vores målsætning er, at det generelle sygefra-
vær ikke må overstige 3,6 pct. Det svarer til 8 
sygedage pr. år pr. medarbejder. Målet har 
været opfyldt de senere år og lå på blot 2,2 pct. 
i 2020, hvilket er det laveste sygefravær vi har 
målt.  
I 2021 er det gennemsnitlige sygefravær imid-
lertid steget til 4 pct.  Bag ved tallene ligger en 
større ændring i sygefraværet både i 2020 og 
2021, men da 2020 og 2021 er ekstraordinære 
år grundet corona, er det svært at sammenligne 
med tidligere års sygefraværsmønster. 
 
Under det periodiske hjemmearbejde i 2020 sås 
et stort fald i korttidssygefraværet i forhold til 
tidligere år, hvilket vi i Movia tolkede som ud-
tryk for, at medarbejderne arbejdede meget 
hjemmefra. Sygefraværet steg således, da 
samtlige medarbejdere vendte tilbage til ar-
bejdspladsen, som kunne skyldes øget op-
mærksomhed på sygdom og corona-lignende 
symptomer (f.eks. forkølelse, hvor mange tidli-
gere ville være mødt på arbejde). 2021 har ikke 
været præget på samme måde af tvunget 
hjemmearbejde, og stigningen i sygefraværet 
kan skyldes sygdom som følge af vaccinationer, 
hjemsendte børn, fortsat øget opmærksomhed 
på hygiejne, samt notifikationer om nær og 
anden kontakt fra SmitteStop-app’en. Hertil 
kommer, at de lange perioder med hjemmear-

Ansvar for vores medarbejdere 
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bejde og begrænset samfundsaktivitet generelt 
har betydet et mindre aktivt immunsystem, og 
derfor er flere blevet ramt af almen sygdom, når 
samfundet åbner op igen. Denne tendens har 
Movia særligt set i efteråret 2021.  
 

Højere personaleomsætning i et op-
hedet jobmarked 

En indikator på medarbejdertrivslen i virksom-
heden er . Det er klart, at i en tid med god gang i 
arbejdsmarkedet og med stor efterspørgsel 
efter særlige kompetencer, herunder it-
tekniske og juridiske kompetencer, vil dette tal 
alt andet lige stige. Tallene for 2021 viser da en 
samlet medarbejderomsætning på 18 pct., hvil-
ket er en stigning fra 11 pct. i 2020. I dette tal 
indgår egne opsigelser og opsigelser fra virk-
somhedens side. 
 
Movia har i 2021 også mærket opsvinget i job-
markedet og den stigende efterspørgsel efter 
specialkompetencer. Movias løn- og arbejdsvil-
kår følger offentlige overenskomster, og Movia 
er derfor ikke lønførende. Sammenligninger på 
bruttolønsniveauer viser dog, at Movia stadig 
kan følge med lønmæssigt i forhold til det gene-
relle niveau i markedet, ligesom Movia kan til-
byde en række andre medarbejderforhold og 
fordele, som kan være gunstige i et fremtidigt 
mere konkurrencepræget marked. Det gælder 
særligt vores fokus på efteruddannelse, fleksi-
bilitet i forhold til arbejdets tilrettelæggelse, 
flex-og fixtid, samt opgaveindhold og -
kompleksitet, som på mange af de mere spe-
cialiserede fagområder vurderes at være sær-
ligt attraktive i rekrutterings- og fastholdelses-
øjemed.  
 
Movia er således stadig en virksomhed præget 
af høj medarbejderkontinuitet. Og vores rekrut-
teringskraft har også i 2021 været god med 
mange og kvalificerede ansøgere til de stillin-
ger, som slås op.  
 

Medarbejderne har udvist stor om-
stillingsparathed under Covid-19 

Året 2021 startede midt i 2. bølge af Corona-
epidemien med den nye Delta-variant i omløb. I 
første halvår var flere dele af erhvervslivet og 
samfundslivet lukket ned. I den gradvise gen-
åbning af samfundet lå den offentlige sektor, 
hvortil Movia hører, sidst, og derfor fortsatte 
den udstrakte brug af hjemmearbejde frem til 
sommeren. Med erfaringen fra 1. bølge af coro-
na-epidemien i 2020 var vores medarbejdere 
godt rustet teknologisk til at kunne udføre op-
gaverne hjemmefra. Der har gennem hele co-
ronaforløbet været udvist både stor omstil-
lingsparathed og fleksibilitet, men også innova-
tion i udviklingen af samarbejdsformer, der 
kunne fungere virtuelt og på distancen.  
 
Samtidig har medarbejderne vist særlig stor 
parathed til at sikre, at alle opgaver blev løst 
under de nye vilkår – også når det betød, at den 
enkelte medarbejder skulle løse andre opgaver 
end dem, man var vant til at arbejde med. 
 
De nye erfaringer med øget brug af virtuelle 
møder fremfor f.eks. rejseaktivitet, tilvænning 
til hybridmøder og samarbejde på tværs af 
medarbejdere, der er mødt fysisk ind i Movia og 
arbejder hjemmefra er blevet styrket markant. 
Det har styrket vores evne til at få projekter i 
mål under en mere fleksibel ramme.  
 
Hen mod slutningen af året 2021 blev samfun-
det ramt af den tredje bølge i COVID-19-
epidemien med en ny corona-variant. Med 
myndighedernes opfordring medio december 
2021 til brug af hjemmearbejde reducerede 
Movia sin fysiske bemanding, væsentligst i 
ugerne omkring jul og nytår, og til cirka 50 pct. 
fra medio januar og frem.  
 

Det underrepræsenterede køn 

Som moderne arbejdsplads er Movia optaget af 
kønsfordelingen blandt medarbejdere og i le-
delsen. Den samlede kønsfordeling i Movia er 
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63 pct. mænd og 37 pct. kvinder. I forhold til 
2020 er mændenes overrepræsentation steget 
med 2 pct. point. Medvirkende hertil er en over-
vægt af nyansatte mænd i billetkontrollen, hvor 
medarbejderantallet steg fra 49 til 70. Ser man 
på kønsfordelingen i de enkelte aldersgrupper, 
er fordelingen 66/34 i mænds favør for medar-
bejdere op til 49 år, 54/46 i mænds favør i al-
dersgruppen 50-59, og 62/38 i mænds favør i 
aldersgruppen over 59 år.  
Direktion, områdechefer og teamledere omfat-
ter i alt 30 medarbejdere, og her er fordelingen 
to tredjedele mænd og en tredjedel kvinder. I 
direktionen er kønsfordelingen 50/50.  
 

APV viser høj standard for fysisk ar-
bejdsmiljø  

Movia har i foråret 2021 gennemført den obliga-
toriske arbejdspladsvurdering (APV). Den sam-
lede svarprocent udgjorde 86 pct. Til sammen-
ligning var svarprocenten 88 pct. på seneste 
APV gennemført i 2018. 
Der ses en forbedring fra 2018 til 2021 på samt-
lige spørgsmål om det fysiske arbejdsmiljø. 
Forbedringerne ligger mellem 0,1 og 0,6 point. 
De fysiske forhold (hjemmearbejde) under co-
rona-epidemien er på samme niveau som de 
fysiske forhold på arbejdspladserne i Valby og 
Herlev, med en score på 3,9 ud af 5. De tekno-
logiske forhold under COVID-19-epidemien 
vurderes højt og scorer 4,3 ud af 5). Kend-
skabsgraden til Movias politik for mobning og 
seksuel chikane er 90 pct., hvilket indikerer, at 
den målrettede indsats med præsentation af 
HR-politikker på områdemøder virker. Movias 
ledere besluttede i forlængelse af resultaterne 
af APV-rapporten at styrke informationen om 
politik for mobning og seksuel chikane på om-
rådemøder, ligesom APV-vurderingen på områ-
deniveau er blevet drøftet med henblik på fokus 
på lokale forhold.  
 
Det er vigtigt for Movia at sikre et arbejdsmiljø, 
hvor der er respekt for den enkelte medarbej-
ders værdighed. Enhver form for krænkende 
adfærd er uacceptabel. Movia har i første halv-

år 2020 reformuleret og tydeliggjort virksomhe-
dens regler og retningslinjer til krænkende ad-
færd, som omfatter mobning og seksuel chika-
ne, så alle medarbejdere er bekendt med dem.  
 
I APV-undersøgelsen 2021 er der tre medarbej-
dere, der oplyser, at de indenfor de seneste tolv 
måneder er blevet udsat for uønsket seksuel 
opmærksom. Det er samme niveau som i APV-
undersøgelsen fra 2018  
 
Movia har ikke haft konkrete personalesager i 
2021, der har omhandlet krænkende adfærd.  
 

Arbejdsskader uændret i 2021 

Antallet af indmeldte arbejdsskader var i 2021 
uændret 22.  Heraf er 16 relateret til medarbej-
dere i billetkontrollen mod 15 i 2020. Halvdelen 
af arbejdsskaderne i billetkontrollen kan relate-
res til selve kontrolsituationen. Med et gen-
nemsnitligt antal billetkontrollører på 62 mod 
39 i 2020 er der dermed sket et relativt fald i 
arbejdsskader blandt billetkontrollørerne.  
 
Typer af anmeldte arbejdsskader 
Vold og trusler 8 
Forstuvning, brud o.l. 7 
Fald 5 
Overfladiske skader 2 

 

Løbende kompetenceudvikling giver 
bedre opgaveløsning 

Movia lægger vægt på at være en arbejdsplads, 
hvor medarbejderne kan få udviklet deres viden 
og kompetencer. Både i den daglige opgaveløs-
ning, ved samarbejde på tværs med kolleger 
med andre fagligheder og opgavefelter og ved 
efteruddannelse og vedligeholdelse af viden.  
 
Movia anvender årligt i gennemsnit 10.000 kr. 
pr medarbejder til kurser og efteruddannelse. 
Kompetencemidlerne fordeles i en lokal og en 
central uddannelsespulje, og den centrale pulje 
administreres af vores HR, som på baggrund af 
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ansøgninger fra medarbejdere og chefer indstil-
ler uddannelsestiltag til direktionen. Modellen 
skal sikre, at der også bliver råd til større kom-
petenceløft for udvalgte medarbejdere på tværs 
af hele organisationen. Finansiering fra den 
centrale uddannelsespulje sker således til læn-
gere uddannelsesforløb af strategisk karakter, 
og hvor der vil blive oparbejdet et vist antal 
ECTS point. Endvidere er der påbegyndt indivi-
duelle uddannelsesforløb for alle teamledere og 
chefkonsulenter i Movia.  
 

Ansvar for adgangen til arbejdsmar-
kedet 

Som en del af samfundet og som udbyder af 
offentlig velfærd, har Movia et særligt ønske om 
at bidrage til, at arbejdsmarkedet kan være 
åbent for alle. Movia har derfor fem elevplad-
ser, hvor opmærksomheden er rettet mod at 
uddanne og specialisere eleverne til stillinger 
på det relevante jobmarked. Dette fokus skal 
sikre, at vores elever får bedre jobmuligheder, 
når deres elevtid i Movia afsluttes. De fem 
elevpladser er fordelt på IT, catering, kontorud-
dannelse, økonomi og HR. Specialiseringen af 
elevuddannelserne virker efter hensigten, og 
vurderingen er, at elever fra Movia hurtigt får 
jobs.  
 

Movia er også en åben arbejdsplads for medar-
bejdere i blandt andet praktik, løntilskud og 
flexjob-ordninger. Igen i 2021 havde Movia 
medarbejdere på særlige vilkår, som varetager 
forskellige funktioner i huset – flere af dem har 
været ansat hos os i mange år Endvidere har 
Movia løbende haft en række studerende fra 
videregående uddannelser i praktikforløb såvel 
som i egentlige studenterjobs. 
 

Billetkontrol, der dæmper konflikter 

Vores billetkontrollører er den medarbejder-
gruppe i Movia, der har mest direkte kontakt 
med kunderne – på godt og på ondt. Vi har i 
2021 haft i gennemsnit 62 ansatte kontrollører, 
som har kontrolleret ca. 1,9 mio. kunder og 

udskrevet godt 90.000 kontrolafgifter. Til talle-
ne skal bemærkes, at på grund af COVID-19 har 
billetkontrollen på grund af risikoen for smitte 
udført andre opgaver i det meste af januar og 
hele februar.  
 
At få en kontrolafgift er i sig selv en ærgerlig 
oplevelse og kan skyldes alt fra forglemmelser 
til bevidst handling. Langt de fleste kunder 
reagerer heldigvis roligt i situationen. Men nog-
le gange går det ikke sådan. Kontrollen foreta-
ges i busser og lokaltog, hvor der ofte også er 
andre mennesker, og det kan bidrage til det 
ubehag, som en kunde kan opleve, når der ud-
skrives en afgift. Derfor er billetkontrollørernes 
arbejde forbundet med højere risiko for konflikt 
end for Movias øvrige medarbejdere.  
Movia har som arbejdsplads gennem flere år 
haft opmærksomheden rettet særligt mod at 
sikre en adfærd i billetkontrollen, der i videst 
muligt omfang bidrager til at minimere konflik-
ter i kontrolsituationer.  
 
Movia har siden 2020 intensiveret uddannelsen 
af billetkontrollørerne i konflikthåndtering. 
Uddannelsen består nu af et tredages stan-
dardforløb i AMU-systemet for alle nye kontrol-
lører. Det suppleres efter 1-3 måneders ansæt-
telse med et koncentreret forløb over to dage, 
som på baggrund af Københavns Universitets 
feltstudie i Movias busser i 2018 af eksterne 
specialister er specielt udviklet til konflikter i 
billetkontrolsituationer. Specialforløbet tilby-
des også som brush-up til billetkontrollører 
efter behov.   
 
Movia har en nul-tolerance over for fysiske og 
verbale krænkelser af billetkontrollørerne og 
vice versa. Men desværre kan konfliktsituatio-
ner ikke helt undgås. 
 
Billetkontrollørerne indberetter hver enkelt 
episode, hvor de har oplevet fysiske eller psyki-
ske overfald, trussel om overfald eller anden 
tilskadekomst ved at udfylde en såkaldt episo-
deseddel. Og antallet af episodesedler og der-
med episoder for året siger derfor noget om det 
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samlede fysiske arbejdsmiljø for billetkontrol-
lørerne.  
 
Fra januar 2021 har Movia hjemtaget hele bil-
letkontrollen, efter at dele af billetkontrollen 
siden 2015 har været udført af eksterne leve-
randører efter udbud, og der er nu 70 ansatte 
kontrollører i Movia. Begrundelsen for hjemta-
gelsen var, at der var meget begrænset interes-
se fra private leverandører til at byde på opga-
ven. Administrationen ser på, om der kan ske 
en udvikling af markedet, således at der om 
nogle år kan forsøges et nyt udbud.  
 
For at sammenholde antallet af episoder med 
tidligere år, sættes antal episoder i forhold til 
de udskrevne afgifter. Der er i 2021 registreret 
22 episoder med relation til kontrolarbejdet. En 
episode kan udløse mere end en episodesed-
del, fordi alle kontrollører i et team kan indmel-
de den samme episode. Der er således indgivet 
24 episodesedler til de 22 episoder. De 22 epi-
soder svarer til, at der i gennemsnit udskrives 
4.107 afgifter mellem hver episode. Det tilsva-
rende tal i 2020 var 2.450, så der har med andre 
ord været markant længere, ca. 70 pct., mellem 
hver episode i 2021. Det er bemærkelsesvær-
digt set i lyset af, at der i 2021 har været mange 
nyansatte kontrollører, som i sagens natur ikke 
har samme rutine i kontrolarbejdet som deres 
mere erfarne kolleger. Dertil kommer, at antal-
let af kontrollører aldrig har været højere.  Den 
positive udvikling er resultatet af en vedhol-
dende og mange-facetteret fokusering på at 
nedbringe konfliktniveauet i billetkontrollen. 
 
Der har i gennemsnit over året været 62 ansatte 
kontrollører. Med 24 episodesedler svarer det 
til, at hver kontrollør i gennemsnit har oplevet 
0,39 episode. Det tilsvarende nøgletal i 2020 var 
0,6 episode for hver kontrollør.  
 
For at øge billetkontrollens synlighed og sikker-
heden for kontrollørerne har Movia mulighed for 
at anmode politiet om assistance i konfliktsitu-
ationer. Der har i 2021 været et intensiveret 
samarbejde mellem de to parter, således at der 
har været gennemført flere koordinerede og 

koncentrerede billetkontrolindsatser på steder 
og tidspunkter, hvor det erfaringsmæssigt kan 
være vanskeligt for Movias kontrollører at gen-
nemføre billetkontrollen. Movias erfaringer med 
samarbejdet med Politiet er gode.  
 

Whistleblowerordning i Movia 

Movia har i december 2021 implementeret den 
lovpligtige whistleblowerordning. Ordningen har 
til formål at sikre trygge rammer for, at ansatte 
kan ytre sig om kritisable forhold i Movia uden 
at frygte for negative konsekvenser.  
 
Whistleblowerordningen skal medvirke til, at 
alvorlige fejl og forsømmelser opdages og i vi-
dest muligt omfang forebygges. Ordningen er et 
supplement til den direkte og daglige kommu-
nikation på arbejdspladsen om fejl og utilfreds-
stillende forhold mv. Indberetninger til whist-
leblowerordningen sker elektronisk via en 
webportal, og ordningen administreres i et 
samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun. 
Der har i 2021 ikke været foretaget indberetnin-
ger. 
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Nøgletal for Movia som arbejdsplads 
 

Medarbejdernes aldersfordeling 2021, pct. 

 

 
 

Udvikling i gennemsnitligt sygefravær 2017-2021, 
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Udvikling i anmeldte arbejdsskader, 2019-2021 
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6. Ansvar for åbenhed, offentlighed og 
ansvarlig brug af data 

© Movia. Foto: Ulrik Jantzen 
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I Movia ønsker vi et åbent og involverende sam-
arbejde, der giver borgere, ejere og øvrige inte-
ressenter gode muligheder for at følge med i, 
hvad vi laver, og hvordan vi gør det. Vi er som 
udgangspunkt åbne om det, vi arbejder med, og 
kun i de tilfælde, hvor særlige forhold gør sig 
gældende, kan det komme på tale at tage sær-
lige hensyn, f.eks. hvis forholdet til eksterne 
samarbejdspartnere, forhandlingspositioner 
eller andet kræver det.  
 
Vi har en tæt og løbende dialog med vores ejere 
– de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland og 
øerne, og har et erklæret mål om, at nå forbi 
alle ejere mindst en gang hvert andet år. Den 
målsætning har selvsagt været vanskeligere at 
opfylde i 2021 på grund af Covid-19.   
 

Åben dialog og samspil med offent-
lighed og presse 

Vi bestræber os på åben og konstruktiv dialog 
med offentligheden, herunder borgere og medi-
er, og arbejder kontinuerligt for at skabe og 
fastholde gode relationer baseret på gensidig 
tillid og respekt.  
 
Movia inviteres almindeligvis løbende til at del-
tage i dialogmøder, debatter mv., og prioriterer 
at stille op til debat om den velfærdsservice, vi 
leverer. Dialogen giver os værdifuld indsigt i, 
hvordan vores arbejde og service opleves, hvor 
vi kan forbedre os, og hvor vi skal lægge vores 
indsats fremadrettet. Aktiviteterne har i 2021 
været præget af digitalt fremmøde og dialog.   
 
Movia orienterer løbende om nyheder, relevante 
udviklinger, ændringer i driften og andet, der 
har relevans for vores interessenter og omver-
den. Vores mål er, at vi skal fortælle mindst to 
nyheder om ugen om vores arbejde i de kom-

munikationskanaler, vi har til rådighed: det 
gælder vores nyhedsmail MoviaNYT, som man 
kan tilmelde sig på vores hjemmeside, presse-
meddelelser, tweets og posts på LinkedIn, Fa-
cebook, Snapchat og Instagram, såvel som i 
busserne og på sociale medier, hvor mange 
borgere i dag søger deres informationer.  
 
Som offentlig velfærdsudbyder mærker vi også 
stor interesse for vores arbejde fra pressen. 
Pressen holder os op på vores evne til at levere 
en god service til kunderne, og de stiller os til 
regnskab for de beslutninger, som er truffet.   
 
Uagtet COVID-19, restriktioner og hel eller del-
vis nedlukning af landet er interessen for kol-
lektiv transport og Movia fortsat stor. I 2021 
blev Movia samlet omtalt i pressen 2.208 gan-
ge, svarende til gennemsnitligt omkring 6 omta-
ler pr. dag året rundt. 57 pct. af omtalen var 
neutral, mens 38 pct. var positiv, og 5 pct. var 
negativ omtale. Det samlede omfang af presse-
omtale er faldet med cirka 30 pct. i forhold til 
2020, men til gengæld er positiv-andelen for-
doblet fra 17 pct. i 2020, mens negativ-andelen 
er halveret. Knap en tredjedel af al presseomta-
le er genereret af Movias pressemeddelelser og 
skabes således af vores egen aktivitet og ind-
sats.  
 
Som virksomhed bestræber vi os på at opret-
holde en proaktiv indsats og et godt samarbej-
de med pressen og besvare alle henvendelser 
så hurtigt som muligt, så offentligheden i bred 
forstand kan få god indsigt i Movias arbejde og 
beslutninger.  
 

Dialog med interessenterne 

Movia er en central aktør i den kollektive trans-
portsektor og har som sådan derfor også et 

Ansvar for åbenhed, offentlighed og 
ansvarlig brug af data 
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ansvar for at være i dialog med de mange inte-
resseorganisationer og øvrige interessenter, der 
tager del i den kollektive transport.  
 
Movia har et systematisk samarbejde med 
handicap- og ældreorganisationerne i Movias 
Tilgængelighedsforum, som sikrer dialog mel-
lem Danske Handicaporganisationer, Ældresa-
gen, Faglige Seniorer og Movia omkring de krav, 
vi som mobilitetsudbyder og offentlig indkøber 
stiller til tilgængelighed i de produkter og den 
service, der leveres til kunderne. Forummet 
skal også bidrage til at give inspiration og for-
slag til udvikling af tilgængeligheden til vores 
produkter og services. Desuden er forummet 
tænkt som et sted, hvor vi kan prøve nye tiltag 
af eller drøfte konkrete udviklingsprojekter.  
  
For at styrke åbenheden om arbejdet i Movias 
Tilgængelighedsforum er dagsordener og mø-
detidspunkter offentligt tilgængelige på Movias 
hjemmeside, hvor man også kan læse resumeer 
af mødernes indhold, og hvad der blev drøftet.  
 
Der har også i 2021 været et godt samarbejde 
med Movias Tilgængelighedsforum med bred 
dialog om mange relevante emner. Det kan man 
læse mere om i kapitel 4 om ansvaret for kun-
derne.   
 

Åbenhed i forvaltningen 

Movia er en offentligt ejet virksomhed. Vores 
bestyrelse ønsker derfor størst mulig åbenhed 
om selskabets arbejde, og bestyrelsesdagsor-
dener, bestyrelsessager og beslutningsproto-
koller lægges derfor ud på Movias hjemmeside. 
Princippet er også knæsat i Movias vedtægter, 
hvor udgangspunktet er at tilstræbe mest mulig 
åbenhed.  

Men Movia agerer også på et kommercielt mar-
ked og indgår milliardstore kontrakter med 
private operatører, som kan have behov for at 
træffe kommercielle beslutninger i lukket fo-
rum for at sikre virksomhedens økonomiske 
interesser. Sager af denne karakter kan kræve 

fortrolighed. Hvor der kan være behov for at 
lukke dagsordenspunkter for offentligheden, 
skal dette begrundes over for bestyrelsen.  
 
I foråret 2020 besluttede Movias bestyrelse et 
yderligere skridt mod øget åbenhed omkring 
bestyrelsesmøderne. I forbindelse med en op-
datering af bestyrelsens forretningsorden ind-
førtes, at lukkede punkter, der på den offentligt 
tilgængelige dagsorden tidligere alene var angi-
vet som ”Lukket punkt” uden angivelse af titel 
eller andet, fremover angives med titel på sa-
gen samt en kort tekst, der overordnet beskri-
ver, hvad sagen handler om. Der kan stadig 
være sager, hvor der er brug for særlige diskre-
tionshensyn. I de tilfælde behandles sagen som 
”dobbeltlukket”, så titel og beskrivelse ikke 
fremgår af den offentlige dagsorden. I de tilfæl-
de, hvor bestyrelsen ikke tiltræder administra-
tionens indstilling, åbnes punktet efterfølgende 
helt eller delvist som almindeligt lukket punkt.  
 
I 2021 blev ingen sager behandlet som dobbelt 
lukkede sager. Tendensen fra 2020 med færre 
lukkede sager fortsatte i 2021, hvor 29 pct. af 
sagerne var lukkede.  
 
Movia er som offentligt ejet trafikselskab un-
derlagt offentlighedslovens regler, og vi giver 
gerne indsigt i vores arbejde, når der er efter-
spørgsel efter det. De services, Movia leverer, 
betyder noget for mange menneskers hverdag, 
og derfor er der en legitim interesse for det, vi 
laver og for at kunne følge med i, hvad der har 
ligget til grund for vores beslutning. Det ansvar 
skal Movia kunne leve op til. I 2021 blev der 
søgt aktindsigt i data og dokumenter hos Movia 
omkring 26 gange.  
 

Ansvar for persondata 

Som offentligt selskab håndterer Movia mange 
personoplysninger, ikke mindst om vores kun-
der. Kunderne skal kunne stole på, at vi i Movia 
lever op til vores ansvar for data og passer godt 
på deres oplysninger. Derfor arbejder vi målret-
tet på at opretholde et højt niveau af databe-
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skyttelse, og vi har desuden opmærksomhed 
rettet mod, at de selskaber, som Movia ejer 
sammen med andre i sektoren, også opfylder 
deres forpligtelser på persondataområdet. 
Movia har udpeget en ekstern Databeskyttel-
sesrådgiver (DPO), og samarbejdet med denne 
er et led i at sikre, at kvaliteten og uafhængig-
heden i vores arbejde med databeskyttelse 
opretholdes.  
 
For at bevare et stærkt ledelsesmæssigt fokus 
på beskyttelse af persondata har vi i Movia 
valgt at supplere vores eksterne samarbejde 
med vores DPO med et internt forum, der har 
som eneste formål at drøfte databeskyttelses-
retlige problemstillinger i hele virksomheden og 
træffe principielle beslutninger om håndtering 
af personoplysninger.  
 

Viden og data 

Viden og data om rejsemønstre, hvordan kun-
derne foretrækker at rejse, købe billet og søge 

information, og hvilke behov, de har for at 
transportere sig, er vigtige kilder til den fortsat-
te udvikling af Movias mobilitetsudbud og digi-
tale services. Viden og data kan således være 
med til at forbedre grundlaget for økonomiske 
prioriteringer og styrke sammenhæng i den 
lokale og regionale kollektive transport.  

I kraft af egne data samt data for den samlede 
kollektive transport, som Movia har adgang til 
via blandt andet DOT og Rejsekort & Rejseplan 
A/S, har Movia en solid platform til at bidrage til 
den fortsatte udvikling. Kommuner og regioner 
på Sjælland forventer, at Movia bringer denne 
viden og data om borgernes og virksomheder-
nes transportadfærd og forbrug i spil, og aktivt 
indgår i udvikling og tilpasning af mobilitetsløs-
ninger og forretningsmodeller. Arbejdet med at 
sikre adgang til direkte anvendelige data, ana-
lyse og viden indgår derfor også som et centralt 
element i Movias forretningsplan 2021, og tal 
publiceres løbende på vores hjemmeside. 
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Nøgletal for åbenhed 
 

Udvikling i medieomtale af Movia, 2019-2021 
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7. Ansvar for at bekæmpe korruption 
og bestikkelse - og værn om basale 
menneskerettigheder 
 

© Movia. Foto: Ulrik Jantzen 
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Som offentlig virksomhed er Movia optaget af 
at sikre høj tillid til vores virke. Der har de sene-
re år desværre været flere eksempler på, hvor-
dan midler i særligt det offentlige ikke er forval-
tet hensigtsmæssigt eller lovligt, og Movia har 
derfor stort fokus på at minimere risikoen for 
svindel mest muligt.  
 
Der løber mange milliarder gennem Movias 
system, fordelt på mange konti, og i Movia føl-
ger vi derfor de sager, der opstår i offentlighe-
den tæt, så de kan indgå i vores egen proces 
med hele tiden at optimere og skærpe vore 
forretningsgange. Dette skal sikre, at vi i Movia 
gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi ikke kan 
komme i en tilsvarende position.  
 
I Movia har vi en stram økonomistyring, flere 
skal godkende regninger, og fakturaer udtages 
løbende til kontrol, hvor det sikres, at udgiften 
er korrekt, relateret til en konkret kontrakt, og 
at ydelsen er leveret. Vi har vedtaget rejsepoli-
tikker som sikrer, at rejser over længere af-
stande ikke kan gennemføres uden godkendel-
se fra både chefer og øverste ledelse i huset, og 
vi har en skrap gavepolitik som foreskriver, at vi 
ikke modtager gaver fra leverandører og under-
leverandører – heller ikke ved juletid. Sker det 
alligevel sendes gaver retur.  
 
Movia ønsker at optimere pris, kvalitet, service 
og leverandørvalg på indkøb af varer og tjene-
steydelser. Movia har derfor en indkøbspolitik, 
der understøtter en høj grad af konkurrenceud-
sættelse. Indkøbspolitikken fastlægger blandt 
andet, at køb over 250.000 kr. inkl. moms, som 
ikke er dækket af gældende aftaler eller afviger 
herfra, altid skal konkurrenceudsættes ved 

indhentning af tilbud fra minimum tre leveran-
dører og overholde gældende regler for offentli-
ge indkøb af varer og tjenester. Den seneste 
opgørelse over konkurrenceudsættelsen er fra 
2020 og viser, at Movia fulgte de interne regler 
om konkurrenceudsættelse i 86 pct. af Movias 
indkøb over den interne grænse på 250.000 kr. 
Dette høje niveau indikerer, at Movia opnår 
konkurrencedygtige priser.  
 

Værn om basale rettigheder 

Movia bidrager også til at værne om de basale 
menneskerettigheder, som er vedtaget på ver-
densplan.  
 
Movia har siden 2013 fulgt FNs Global Com-
pact, som bygger på principper baseret på in-
ternationalt vedtagne konventioner om menne-
skerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø-
beskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Movia 
forpligter sig dermed til at leve efter de 10 prin-
cipper og udbrede kendskabet til dem. Princip-
perne er også afsættet for vores samfundsan-
svarspolitik, og er indføjet i vores bus- og flext-
rafikkontrakter og i alle vores indkøbskontrak-
ter i øvrigt.  
 
Det betyder, at operatører og leverandører, som 
indgår aftaler med Movia, i det daglige skal 
arbejde for at efterleve, fremme og støtte ho-
vedprincipperne i FNs Global Compact ved, at:  
 

• Støtte og respektere beskyttelsen af 
internationalt erklærede menneskeret-
tigheder  

• Sikre, at der ikke medvirkes til kræn-
kelser af menneskerettighederne 

Ansvar for at bekæmpe  
korruption og bestikkelse – og værn 
om basale rettigheder 
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• Opretholde foreningsfriheden og effek-
tivt anerkende retten til kollektiv for-
handling 

• Støtte udryddelsen af alle former for 
tvangsarbejde 

• Støtte effektiv afskaffelse af børnear-
bejde 

• Afskaffe diskrimination i relation til ar-
bejds- og ansættelsesforhold 

• Støtte en forsigtighedstilgang til miljø-
mæssige udfordringer 

• Tage initiativ til at fremme større mil-
jømæssig ansvarlighed 

• Opfordre til udvikling og spredning af 
miljøvenlige teknologier 

• Modarbejde alle former for korruption, 
herunder afpresning og bestikkelse.
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Bilag 
 

© Movia. Foto: Ulrik Jantzen 



 

43 

 

 

Bus         

      Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

Kilometer i rute     Km 101.927.388 107.009.578 
Personkilometer     PKM 801.276.660 536.536.163 
Gennemsnits hastighed     Km/t 29 29 
            
UDLEDNING     Mængde     

    Note Enhed 2.008 2.021 

CO2æ           

Rute   1       
  Tons   Tons 123.951 68.427 
  per rutekilometer 2 Gram 1.216 639 

  
per personkilome-

ter   Gram 124 128 
Tomkørsel   3       
  Tons   Tons 21.092 6.201 
  per rutekilometer   Gram 1.216 58 

  
per personkilome-

ter   Gram 21 12 
Opstrøm   4       
  Tons   Tons 25.120 21.738 
  per rutekilometer   Gram 246 203 

  
per personkilome-

ter   Gram 25 41 
Operatør værksted/adm   5       
  Tons   Tons 2.048 1.015 
  per rutekilometer   Gram 20 9 

  
per personkilome-

ter   Gram 2 2 
Movias adm.   6       
  Tons   Tons 623 158 
  per rutekilometer   Gram 6 1 

  
per personkilome-

ter   Gram 1 0 

            

NOx           

Rute           
  Tons   Tons 878 0 
  per rutekilometer 7 Gram 9 0 

Bilag – Nøgletal vedr. klima og miljø 
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per personkilome-

ter   Gram 1 0 
Tomkørsel           
  Tons   Tons 149 0 
  per rutekilometer   Gram 9 0 

  
per personkilome-

ter   Gram 0 0 
Opstrøm           
  Tons   Tons n/a 2 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Operatør værksted/adm           
  Tons   Tons 2 1 
  per rutekilometer   Gram 0 0 

  
per personkilome-

ter   Gram 0 0 
Movias adm.           
  Tons   Tons 1 0 
  per rutekilometer   Gram 0 0 

  
per personkilome-

ter   Gram 0 0 

            

PM (partikler)           

Rute           
  Tons   Tons 8 0 
  per rutekilometer 8 Gram 0 0 

  
per personkilome-

ter   Gram 0 0 
Tomkørsel           
  Tons   Tons 1 0 
  per rutekilometer   Gram 0 0 

  
per personkilome-

ter   Gram 0 0 
Opstrøm           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Operatør værksted/adm           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Movias adm.           
  Tons   Tons 0 0 
  per rutekilometer   Gram 0 0 
  per personkilome-   Gram 0 0 
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ter 

            

ENERGI           

Rute           
  GJ   GJ 1.689.825 1.076.768 
  per rutekilometer   KJ 16.579 10.062 

  
per personkilome-

ter   KJ 2.109 2.007 
Tomkørsel           
  GJ   GJ 287.549 97.577 
  per rutekilometer   KJ 2.821 912 

  
per personkilome-

ter   KJ 359 182 
Opstrøm           
  GJ   GJ 304.730 475.522 
  per rutekilometer   KJ 2.990 4.444 

  
per personkilome-

ter   KJ 380 886 
Operatør værksted/adm           
  GJ   GJ 39.921 42.430 
  per rutekilometer   KJ 392 397 

  
per personkilome-

ter   KJ 50 79 
Movias adm.           
  GJ   GJ 6.609 2.402 
  per rutekilometer   KJ 65 22 

  
per personkilome-

ter   KJ 6 4 

            

Oplevet støj           

Indvendig     dB 72 71 

Udvendig     dB 77 75 

            

            

FORBRUG/AFFALD     Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

BRÆNDSTOF           

Diesel B7/B10     Liter 46.663.231 33.188.791 
Syntetisk biodiesel 
(HVO)     Liter 0 2.127.690 
Benzin     Liter n/a 70.818 
Naturgas/biogas     nm3 0 1.793.501 
LPG     Liter 5.890.145 0 
Elektricitet     kWh 0 8.329.488 
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VEDLIGEHOLDELSE           

Kølervæske     Liter 444.900 160.261 
Smøreolie     Liter 200.322 117.438 
AdBlue     Liter n/a 861.359 
Sprøjtemidler (aktivt 
stof)     kg n/a n/a 
Kølemiddel     kg n/a 887 

            

VAND           

Vask     Liter 23.477 24.685 

Øvrigt     Liter 61.884 13.271 

            

ENERGI           

Fjernvarme     MWh 4.862 2.766 
Naturgas     MWh 271.193 287.391 
Fyringsolie     Liter 138.908 108.610 
Elektricitet     kWh 3.383.194 3.507.113 

            

AFFALD           

Oparbejdning     tons n/a 187 
Forbrænding     tons n/a 377 
Særlig behandling     tons n/a 366 
Deponi     tons n/a 1 
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Lokalbane           

      Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

Kilometer i rute     Km 6.450.600 7.913.919 

Personkilometer     PKM 142.188.405 121.759.951 

            

UDLEDNING     Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

CO2æ           

Rute   9       
  Tons   Tons 14.887 16.755 
  per rutekilometer   Gram 2.308 2.117 
  per personkilometer   Gram 105 138 
Tomkørsel   10       
  Tons   Tons 421 294 
  per rutekilometer   Gram 2.296 37 
  per personkilometer   Gram 3 2 
Opstrøm   11       
  Tons   Tons 3.178 4.257 
  per rutekilometer   Gram 493 538 
  per personkilometer   Gram 22 35 
Operatør værksted/adm   5       
  Tons   Tons 958 574 
  per rutekilometer   Gram 149 73 
  per personkilometer   Gram 7 5 
Infrastruktur   12       
  Tons   Tons n/a 378 
  per rutekilometer   Gram n/a 48 
  per personkilometer   Gram n/a 3 
Movias adm.   6       
  Tons   Tons 40 12 
  per rutekilometer   Gram 6 1 
  per personkilometer   Gram 0 0 

            

NOx           

Rute           
  Tons   Tons 135 148 
  per rutekilometer   Gram 21 19 
  per personkilometer   Gram 1 1 
Tomkørsel           
  Tons   Tons 4 3 
  per rutekilometer   Gram 21 0 
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  per personkilometer   Gram 0 0 
Opstrøm           
  Tons   Tons n/a n/a 
  per rutekilometer   Gram n/a n/a 
  per personkilometer   Gram n/a n/a 
Operatør værksted/adm           
  Tons   Tons 1 0 
  per rutekilometer   Gram 0 0 
  per personkilometer   Gram 0 0 
Infrastruktur           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 
  per personkilometer   Gram n/a 0 
Movias adm.           
  Tons   Tons 0 0 
  per rutekilometer   Gram 0 0 
  per personkilometer   Gram 0 0 

            

PM (partikler)           

Rute           
  Tons   Tons 3 2 
  per rutekilometer   Gram 1 0 
  per personkilometer   Gram 0 0 
Tomkørsel           
  Tons   Tons 0 0 
  per rutekilometer   Gram 1 0 
  per personkilometer   Gram 0 0 
Opstrøm           
  Tons   Tons n/a n/a 
  per rutekilometer   Gram n/a n/a 
  per personkilometer   Gram n/a n/a 
Operatør værksted/adm           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 
  per personkilometer   Gram n/a 0 
Infrastruktur           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 
  per personkilometer   Gram n/a 0 
Movias adm.           
  Tons   Tons 0 0 
  per rutekilometer   Gram 0 0 
  per personkilometer   Gram 0 0 
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ENERGI           

Rute           
  GJ   GJ 200.165 245.145 
  per rutekilometer   KJ 31.030 30.976 
  per personkilometer   KJ 1.408 2.013 
Tomkørsel           
  GJ   GJ 5.663 4.308 
  per rutekilometer   KJ 878 544 
  per personkilometer   KJ 6 35 
Opstrøm           
  GJ   GJ 37.914 63.174 
  per rutekilometer   KJ 5.878 7.983 
  per personkilometer   KJ 267 519 
Operatør værksted/adm           
  GJ   GJ 12.885 16.378 
  per rutekilometer   KJ 1.997 2.070 
  per personkilometer   KJ 91 135 
Infrastruktur           
  GJ   GJ n/a 44.105 
  per rutekilometer   KJ n/a 5.573 
  per personkilometer   KJ n/a 362 
Movias adm.           
  GJ   GJ 419.187 178 
  per rutekilometer   KJ 64.984 22 
  per personkilometer   KJ 2.948 1 

            

Oplevet støj   13       

Indvendig     dB n/a n/a 

Udvendig     dB 73 73 

            
            

FORBRUG/AFFALD     Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

BRÆNDSTOF           

Diesel     Liter 5.568.340 7.063.941 
Benzin     Liter n/a 0 
Naturgas/biogas     nm3 0 0 
LPG     Liter 0 0 
Elektricitet     kWh 0 0 
            

VEDLIGEHOLDELSE           

Kølervæske     Liter 10.400 9.830 
Smøreolie     Liter 22.500 36.542 
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AdBlue     Liter 0 0 
Sprøjtemidler (aktivt stof)     kg n/a 663 
Kølemiddel     kg n/a 355 
            

VAND           

Vask     Liter 1.895 2.356 

Øvrigt     Liter 1.700 5.726 
            

ENERGI           

Fjernvarme     MWh 629 4.721 
Naturgas     MWh 140.562 155.810 
Fyringsolie     Liter n/a 14.103 
Elektricitet     kWh 1.603.690 2.886.931 
            

AFFALD           

Oparbejdning     tons n/a 786.308 
Forbrænding     tons n/a 63.330 
Særlig behandling     tons n/a 10.401 
Deponi     tons n/a 0 
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Flextrafik         

      Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

Kilometer i rute     Km 0 31.136.684 

Personkilometer     PKM 0 53.403.792 
            

UDLEDNING     Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

CO2æ           

Rute           
  Tons   Tons n/a 4.156 
  per rutekilometer   Gram n/a 133 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 78 
Tomkørsel           
  Tons   Tons n/a 1.663 
  per rutekilometer   Gram n/a 53 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 31 
Opstrøm           
  Tons   Tons n/a 1.056 
  per rutekilometer   Gram n/a 34 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 20 
Operatør værk-
sted/adm           
  Tons   Tons n/a 14 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Movias adm.           
  Tons   Tons n/a 46 
  per rutekilometer   Gram n/a 1 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 1 
            

NOx           

Rute           
  Tons   Tons n/a 5 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Tomkørsel           
  Tons   Tons n/a 2 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 
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per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Opstrøm           
  Tons   Tons n/a n/a 
  per rutekilometer   Gram n/a n/a 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a n/a 
Operatør værk-
sted/adm           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Movias adm.           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
            

PM (partikler)           

Rute           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Tomkørsel           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Opstrøm           
  Tons   Tons n/a n/a 
  per rutekilometer   Gram n/a n/a 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a n/a 
Operatør værk-
sted/adm           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
Movias adm.           
  Tons   Tons n/a 0 
  per rutekilometer   Gram n/a 0 

  
per personkilome-

ter   Gram n/a 0 
            

ENERGI           
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Rute           
  GJ   GJ n/a 60.811 
  per rutekilometer   KJ n/a 1.953 

  
per personkilome-

ter   KJ n/a 1.139 
Tomkørsel           
  GJ   GJ n/a 24.327 
  per rutekilometer   KJ n/a 781 

  
per personkilome-

ter   KJ n/a 456 
Opstrøm           
  GJ   GJ n/a 15.671 
  per rutekilometer   KJ n/a 503 

  
per personkilome-

ter   KJ n/a 293 
Operatør værk-
sted/adm           
  GJ   GJ n/a 559 
  per rutekilometer   KJ n/a 18 

  
per personkilome-

ter   KJ n/a 10 
Movias adm.           
  GJ   GJ n/a 699 
  per rutekilometer   KJ n/a 22 

  
per personkilome-

ter   KJ n/a 13 
            

Oplevet støj           

Indvendig     dB n/a n/a 

Udvendig     dB n/a n/a 
            
            

FORBRUG/AFFALD     Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

BRÆNDSTOF           

Diesel     Liter n/a 2.384.820 
Benzin     Liter     
Naturgas/biogas     nm3     
LPG     Liter     
Elektricitet     kWh n/a n/a 
            

VEDLIGEHOLDELSE           

Kølervæske     Liter n/a n/a 
Smøreolie     Liter n/a n/a 
AdBlue     Liter n/a n/a 
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Sprøjtemidler (aktivt 
stof)     kg n/a n/a 
            

VAND           

Vask     Liter n/a n/a 

Øvrigt     Liter n/a n/a 
            

ENERGI           

Fjernvarme     MWh n/a n/a 
Naturgas     MWh n/a n/a 
Fyringsolie     Liter n/a n/a 
Elektricitet     kWh n/a n/a 
            

AFFALD           

Oparbejdning     tons n/a n/a 
Forbrænding     tons n/a n/a 
Særlig behandling     tons n/a n/a 
Deponi     tons n/a n/a 

 
 
 

Movias administration 
  

FORBRUG/AFFALD     Mængde     

    Note Enhed 2008 2021 

BRÆNDSTOF           

Diesel     Liter n/a 31.603 

Elektricitet     kWh n/a 0 
           

VAND           

Øvrigt     Liter 16.689 1.426 

            

ENERGI           

Fjernvarme     MWh 821 358 

Elektricitet     kWh 1.134.870 530.626 
           

AFFALD           

Oparbejdning     tons n/a 25 
Forbrænding     tons n/a 0 
Deponi     tons n/a 11 

 
 



 

55 

 

 
  

  
    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

Al
be

rt
sl

un
d 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 991 476 0 

  Gram/km 1.117 676 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 61 0 

Samlet 

  Tons 1.394 645 0 

  Gram/km 1.572 916 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 31 0 

  Gram/km 0 137 0 

Samlet 

  Tons 0 52 0 

  Gram/km 0 228 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
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    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

B
al

le
ru

p 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.906 317 0 

  Gram/km 1.158 280 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 24 0 

Samlet 

  Tons 2.682 544 0 

  Gram/km 1.630 481 0 

NOx 

Rute 

  Tons 17 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 20 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 70 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 89 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 72 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 73 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 42 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 8 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 50 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 45 0 

  Gram/km 0 148 0 

Samlet 

  Tons 0 75 0 

  Gram/km 0 246 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
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    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

B
rø

nd
by

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 958 725 0 

  Gram/km 1.002 819 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 82 0 

Samlet 

  Tons 1.339 980 0 

  Gram/km 1.400 1.107 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 10 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 95 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 33 0 

  Gram/km 0 150 0 

Samlet 

  Tons 0 55 0 

  Gram/km 0 251 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
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    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

D
ra

gø
r 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.181 341 0 

  Gram/km 1.489 757 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 51 0 

Samlet 

  Tons 1.596 477 0 

  Gram/km 2.012 1.058 0 

NOx 

Rute 

  Tons 5 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 6 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 7 0 

  Gram/km 0 131 0 

Samlet 

  Tons 0 11 0 

  Gram/km 0 218 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
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    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

Eg
ed

al
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.196 483 0 

  Gram/km 1.070 441 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 41 0 

Samlet 

  Tons 1.685 771 0 

  Gram/km 1.507 704 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 89 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 64 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 21 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 15 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 31 0 

  Gram/km 0 155 0 

Samlet 

  Tons 0 52 0 

  Gram/km 0 259 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
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    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

Fa
xe

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 583 403 0 

  Gram/km 1.043 690 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 66 0 

Samlet 

  Tons 824 553 0 

  Gram/km 1.474 946 0 

NOx 

Rute 

  Tons 5 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 5 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 70 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 92 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 95 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 45 0 

  Gram/km 0 132 0 

Samlet 

  Tons 0 74 0 

  Gram/km 0 220 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 
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Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Fr
ed

en
sb

or
g 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.434 759 0 

  Gram/km 1.077 715 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 66 0 

Samlet 

  Tons 2.016 1.029 0 

  Gram/km 1.514 969 0 

NOx 

Rute 

  Tons 10 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 12 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 54 0 

  Gram/km 0 142 0 

Samlet 

  Tons 0 90 0 

  Gram/km 0 237 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 
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Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Fr
ed

er
ik

sb
er

g 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 3.844 1.902 0 

  Gram/km 1.503 750 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 50 0 

Samlet 

  Tons 5.280 2.691 0 

  Gram/km 2.065 1.062 0 

NOx 

Rute 

  Tons 23 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 27 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 91 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 83 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 17 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 39 0 

  Gram/km 0 136 0 

Samlet 

  Tons 0 64 0 

  Gram/km 0 227 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 
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Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - mål-

sætning 

Fr
ed

er
ik

ss
un

d 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.989 747 0 

  Gram/km 1.156 637 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 55 0 

Samlet 

  Tons 2.798 1.023 0 

  Gram/km 1.627 872 0 

NOx 

Rute 

  Tons 22 0 0 

  Gram/km 13 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 26 0 0 

  Gram/km 15 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 1 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 1 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 98 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 2 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 52 0 

  Gram/km 0 150 0 

Samlet 

  Tons 0 88 0 

  Gram/km 0 250 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Fu
re

sø
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.047 416 0 

  Gram/km 1.112 505 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 45 0 

Samlet 

  Tons 1.474 607 0 

  Gram/km 1.565 737 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 10 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 95 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 84 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 16 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 30 0 

  Gram/km 0 142 0 

Samlet 

  Tons 0 50 0 

  Gram/km 0 237 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

G
en

to
ft

e 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.781 1.518 0 

  Gram/km 1.221 739 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 61 0 

Samlet 

  Tons 3.823 2.129 0 

  Gram/km 1.678 1.036 0 

NOx 

Rute 

  Tons 13 0 0 

  Gram/km 6 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 16 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 91 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 9 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 36 0 

  Gram/km 0 141 0 

Samlet 

  Tons 0 60 0 

  Gram/km 0 236 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

G
la

ds
ax

e 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.651 1.421 0 

  Gram/km 1.217 745 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 61 0 

Samlet 

  Tons 3.635 2.006 0 

  Gram/km 1.669 1.052 0 

NOx 

Rute 

  Tons 15 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 18 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 88 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 12 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 40 0 

  Gram/km 0 143 0 

Samlet 

  Tons 0 66 0 

  Gram/km 0 238 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  
  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

G
lo

st
ru

p 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 791 447 0 

  Gram/km 981 634 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 65 0 

Samlet 

  Tons 1.105 613 0 

  Gram/km 1.371 870 0 

NOx 

Rute 

  Tons 6 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 8 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 94 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 90 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 91 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 9 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 CO2æ 

Rute 

  Tons 0 18 0 

  Gram/km 0 148 0 

Samlet 

  Tons 0 31 0 

  Gram/km 0 247 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

G
re

ve
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.014 648 0 

  Gram/km 1.162 738 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 64 0 

Samlet 

  Tons 1.425 880 0 

  Gram/km 1.633 1.002 0 

NOx 

Rute 

  Tons 10 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 12 0 0 

  Gram/km 13 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 93 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 CO2æ 

Rute 

  Tons 0 22 0 

  Gram/km 0 135 0 

Samlet 

  Tons 0 37 0 

  Gram/km 0 225 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

G
ri

bs
ko

v 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.422 677 0 

  Gram/km 1.044 640 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 61 0 

Samlet 

  Tons 2.000 917 0 

  Gram/km 1.468 867 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 CO2æ 

Rute 

  Tons 0 59 0 

  Gram/km 0 133 0 

Samlet 

  Tons 0 99 0 

  Gram/km 0 223 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

G
ul

db
or

gs
un

d 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.110 147 0 

  Gram/km 1.024 92 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 9 0 

Samlet 

  Tons 1.564 430 0 

  Gram/km 1.444 269 0 

NOx 

Rute 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 13 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 64 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 58 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 66 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 46 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 15 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 85 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 CO2æ 

Rute 

  Tons 0 64 0 

  Gram/km 0 133 0 

Samlet 

  Tons 0 108 0 

  Gram/km 0 221 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  
  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
al

sn
æ

s 
B

us
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 409 323 0 

  Gram/km 1.152 651 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 56 0 

Samlet 

  Tons 575 438 0 

  Gram/km 1.617 882 0 

NOx 

Rute 

  Tons 4 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 4 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 30 0 

  Gram/km 0 144 0 

Samlet 

  Tons 0 51 0 

  Gram/km 0 240 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
el

si
ng

ør
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.677 1.109 0 

  Gram/km 1.027 593 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 58 0 

Samlet 

  Tons 3.761 1.602 0 

  Gram/km 1.443 857 0 

NOx 

Rute 

  Tons 18 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 21 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 95 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 82 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 18 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 61 0 

  Gram/km 0 150 0 

Samlet 

  Tons 0 101 0 

  Gram/km 0 250 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 



 

73 

 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
er

le
v 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.193 142 0 

  Gram/km 1.179 168 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 14 0 

Samlet 

  Tons 1.678 422 0 

  Gram/km 1.659 499 0 

NOx 

Rute 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 12 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 74 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 86 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 18 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 82 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 17 0 

  Gram/km 0 141 0 

Samlet 

  Tons 0 28 0 

  Gram/km 0 234 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
ill

er
ød

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.453 1.127 0 

  Gram/km 1.126 704 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 62 0 

Samlet 

  Tons 3.450 1.527 0 

  Gram/km 1.583 954 0 

NOx 

Rute 

  Tons 21 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 25 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 51 0 

  Gram/km 0 148 0 

Samlet 

  Tons 0 85 0 

  Gram/km 0 247 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 



 

75 

 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
ol

bæ
k 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.282 1.058 0 

  Gram/km 1.090 658 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 60 0 

Samlet 

  Tons 3.208 1.483 0 

  Gram/km 1.532 922 0 

NOx 

Rute 

  Tons 20 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 23 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 101 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 91 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 85 0 

  Gram/km 0 134 0 

Samlet 

  Tons 0 142 0 

  Gram/km 0 224 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
vi

do
vr

e 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.367 1.318 0 

  Gram/km 1.260 937 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 74 0 

Samlet 

  Tons 3.323 1.803 0 

  Gram/km 1.769 1.282 0 

NOx 

Rute 

  Tons 22 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 26 0 0 

  Gram/km 14 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 35 0 

  Gram/km 0 146 0 

Samlet 

  Tons 0 59 0 

  Gram/km 0 244 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 



 

77 

 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
øj

e 
Ta

as
tr

up
 B

us
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.866 807 0 

  Gram/km 1.149 684 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 60 0 

Samlet 

  Tons 2.626 1.096 0 

  Gram/km 1.618 930 0 

NOx 

Rute 

  Tons 19 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 22 0 0 

  Gram/km 13 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 96 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 26 0 

  Gram/km 0 133 0 

Samlet 

  Tons 0 44 0 

  Gram/km 0 223 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 



 

78 

 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

H
ør

sh
ol

m
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.175 559 0 

  Gram/km 1.047 767 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 73 0 

Samlet 

  Tons 1.651 757 0 

  Gram/km 1.471 1.039 0 

NOx 

Rute 

  Tons 8 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 21 0 

  Gram/km 0 141 0 

Samlet 

  Tons 0 35 0 

  Gram/km 0 236 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 



 

79 

 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - mål-

sætning 

Is
hø

j 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 408 159 0 

  Gram/km 1.156 670 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 58 0 

Samlet 

  Tons 575 217 0 

  Gram/km 1.627 911 0 

NOx 

Rute 

  Tons 4 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 5 0 0 

  Gram/km 13 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 95 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 15 0 

  Gram/km 0 142 0 

Samlet 

  Tons 0 24 0 

  Gram/km 0 236 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler Rute   Tons 0 0 0 



 

80 

 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 
 

  
  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

K
al

un
db

or
g 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.249 1.374 0 

  Gram/km 1.090 684 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 63 0 

Samlet 

  Tons 3.156 1.880 0 

  Gram/km 1.530 937 0 

NOx 

Rute 

  Tons 16 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 19 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 96 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 52 0 

  Gram/km 0 134 0 

Samlet 

  Tons 0 87 0 

  Gram/km 0 223 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

K
øb

en
ha

vn
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 32.560 10.375 0 

  Gram/km 1.506 604 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 40 0 

Samlet 

  Tons 44.808 15.605 0 

  Gram/km 2.072 908 0 

NOx 

Rute 

  Tons 192 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 225 1 0 

  Gram/km 10 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 1 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 1 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 70 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 94 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 74 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 88 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 63 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 20 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 17 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 222 0 

  Gram/km 0 139 0 

Samlet 

  Tons 0 371 0 

  Gram/km 0 232 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 



 

82 

 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  
  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

K
øg

e 
B

us
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.663 1.747 0 

  Gram/km 1.139 663 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 58 0 

Samlet 

  Tons 2.340 2.384 0 

  Gram/km 1.603 904 0 

NOx 

Rute 

  Tons 14 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 16 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 96 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 38 0 

  Gram/km 0 135 0 

Samlet 

  Tons 0 64 0 

  Gram/km 0 225 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 



 

83 

 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Le
jr

e 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.497 742 0 

  Gram/km 1.148 645 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 56 0 

Samlet 

  Tons 2.108 1.012 0 

  Gram/km 1.616 881 0 

NOx 

Rute 

  Tons 15 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 18 0 0 

  Gram/km 14 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 94 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 33 0 

  Gram/km 0 134 0 

Samlet 

  Tons 0 56 0 

  Gram/km 0 223 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 



 

84 

 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  
  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Lo
lla

nd
 B

us
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.334 833 0 

  Gram/km 1.067 374 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 35 0 

Samlet 

  Tons 1.871 1.295 0 

  Gram/km 1.497 581 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 89 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 70 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 23 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 8 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 74 0 

  Gram/km 0 143 0 

Samlet 

  Tons 0 123 0 

  Gram/km 0 238 0 

NOx Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Ly
ng

by
-T

aa
rb

æ
k 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.273 1.206 0 

  Gram/km 1.086 788 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 73 0 

Samlet 

  Tons 3.195 1.633 0 

  Gram/km 1.526 1.067 0 

NOx 

Rute 

  Tons 16 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 19 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 25 0 

  Gram/km 0 139 0 

Samlet 

  Tons 0 41 0 

  Gram/km 0 232 0 

NOx Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

N
æ

st
ve

d 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.304 1.476 0 

  Gram/km 1.166 758 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 65 0 

Samlet 

  Tons 1.835 2.006 0 

  Gram/km 1.640 1.030 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 59 0 

  Gram/km 0 135 0 

Samlet 

  Tons 0 98 0 

  Gram/km 0 225 0 

NOx Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

O
ds

he
rr

ed
 B

us
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.297 733 0 

  Gram/km 1.097 589 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 54 0 

Samlet 

  Tons 1.821 1.007 0 

  Gram/km 1.541 810 0 

NOx 

Rute 

  Tons 6 0 0 

  Gram/km 5 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 7 0 0 

  Gram/km 6 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 91 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 55 0 

  Gram/km 0 142 0 

Samlet 

  Tons 0 92 0 

  Gram/km 0 237 0 

NOx Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

R
eg

io
n 

H
ov

ed
st

ad
en

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 9.899 15.219 0 

  Gram/km 1.193 780 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 65 0 

Samlet 

  Tons 13.917 21.172 0 

  Gram/km 1.677 1.085 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 1 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 93 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 7 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 166 0 

  Gram/km 0 131 0 

Samlet 

  Tons 0 278 0 

  Gram/km 0 218 0 

NOx Rute   Tons 0 0 0 



 

89 

 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

R
eg

io
n 

H
ov

ed
st

ad
en

 

Lo
ka

lb
an

e 

CO2æ 

Rute 

  Tons 7.554 7.762 0 

  Gram/km 2.383 2.171 0 

Samlet 

  Tons 9.659 10.307 0 

  Gram/km 3.047 2.883 0 

NOx 

Rute 

  Tons 59 66 0 

  Gram/km 19 18 0 

Samlet 

  Tons 60 67 0 

  Gram/km 19 19 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 0 

 
  



 

90 

 

 
  

  
    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

R
eg

io
n 

Sj
æ

lla
nd

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 10.373 7.831 0 

  Gram/km 1.075 579 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 54 0 

Samlet 

  Tons 14.607 11.263 0 

  Gram/km 1.514 833 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 1 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 94 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 92 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 86 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 14 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 2.063 0 

  Gram/km 0 129 0 

Samlet 

  Tons 0 3.444 0 

  Gram/km 0 215 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 3 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 4 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 
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Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

R
eg

io
n 

Sj
æ

lla
nd

 

Lo
ka

lb
an

e 

CO2æ 

Rute 

  Tons 7.333 8.993 0 

  Gram/km 2.236 2.073 0 

Samlet 

  Tons 9.825 11.964 0 

  Gram/km 2.995 2.757 0 

NOx 

Rute 

  Tons 76 83 0 

  Gram/km 23 19 0 

Samlet 

  Tons 79 84 0 

  Gram/km 24 19 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 3 2 0 

  Gram/km 1 0 0 

Samlet 

  Tons 3 2 0 

  Gram/km 1 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 0 

 
  



 

92 

 

 
  

  
    Note Enhed 2008 2021 

2030 - 
målsætning 

R
in

gs
te

d 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.353 709 0 

  Gram/km 1.083 650 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 60 0 

Samlet 

  Tons 1.905 992 0 

  Gram/km 1.525 910 0 

NOx 

Rute 

  Tons 12 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 14 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 51 0 

  Gram/km 0 140 0 

Samlet 

  Tons 0 86 0 

  Gram/km 0 234 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 



 

93 

 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

R
os

ki
ld

e 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 3.062 752 0 

  Gram/km 1.159 298 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 26 0 

Samlet 

  Tons 4.310 1.246 0 

  Gram/km 1.632 494 0 

NOx 

Rute 

  Tons 26 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 30 0 0 

  Gram/km 12 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 66 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 72 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 69 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 60 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 34 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 3 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 63 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 54 0 

  Gram/km 0 134 0 

Samlet 

  Tons 0 91 0 

  Gram/km 0 224 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 
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Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

R
ud

er
sd

al
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.887 1.283 0 

  Gram/km 1.062 708 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 67 0 

Samlet 

  Tons 4.061 1.736 0 

  Gram/km 1.494 959 0 

NOx 

Rute 

  Tons 18 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 22 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 90 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 36 0 

  Gram/km 0 139 0 

Samlet 

  Tons 0 60 0 

  Gram/km 0 231 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 



 

95 

 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

R
ød

ov
re

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.040 1.382 0 

  Gram/km 1.126 870 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 77 0 

Samlet 

  Tons 2.040 1.881 0 

  Gram/km 1.126 1.184 0 

NOx 

Rute 

  Tons 17 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 19 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 97 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 93 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 96 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 4 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 24 0 

  Gram/km 0 142 0 

Samlet 

  Tons 0 39 0 

  Gram/km 0 236 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 
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Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Sl
ag

el
se

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 3.104 466 0 

  Gram/km 994 207 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 21 0 

Samlet 

  Tons 4.381 863 0 

  Gram/km 1.403 383 0 

NOx 

Rute 

  Tons 25 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 29 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 65 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 64 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 67 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 52 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 23 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 77 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 65 0 

  Gram/km 0 139 0 

Samlet 

  Tons 0 108 0 

  Gram/km 0 233 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 
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Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Sl
ag

el
se

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 3.104 466 0 

  Gram/km 994 207 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 21 0 

Samlet 

  Tons 4.381 863 0 

  Gram/km 1.403 383 0 

NOx 

Rute 

  Tons 25 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 29 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  
Gram/km - indeks (målsæt-

ning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 65 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 64 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 67 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 52 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 23 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 77 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 65 0 

  Gram/km 0 139 0 

Samlet 

  Tons 0 108 0 

  Gram/km 0 233 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

So
lr

ød
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 592 251 0 

  Gram/km 1.166 687 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 59 0 

Samlet 

  Tons 833 341 0 

  Gram/km 1.640 933 0 

NOx 

Rute 

  Tons 6 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 7 0 0 

  Gram/km 13 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 92 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 9 0 

  Gram/km 0 130 0 

Samlet 

  Tons 0 14 0 

  Gram/km 0 217 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

So
rø

 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.004 569 0 

  Gram/km 1.037 623 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 60 0 

Samlet 

  Tons 1.413 778 0 

  Gram/km 1.459 852 0 

NOx 

Rute 

  Tons 8 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 10 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 92 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 41 0 

  Gram/km 0 139 0 

Samlet 

  Tons 0 68 0 

  Gram/km 0 232 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 
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Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

St
ev

ns
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 619 593 0 

  Gram/km 1.099 647 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 59 0 

Samlet 

  Tons 874 818 0 

  Gram/km 1.551 891 0 

NOx 

Rute 

  Tons 5 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 5 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 98 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 91 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 24 0 

  Gram/km 0 132 0 

Samlet 

  Tons 0 39 0 

  Gram/km 0 219 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Tå
rn

by
 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 2.831 769 0 

  Gram/km 1.523 560 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 37 0 

Samlet 

  Tons 3.837 1.156 0 

  Gram/km 2.065 842 0 

NOx 

Rute 

  Tons 12 0 0 

  Gram/km 6 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 14 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 95 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 76 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 94 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 65 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 23 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 12 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 21 0 

  Gram/km 0 138 0 

Samlet 

  Tons 0 35 0 

  Gram/km 0 230 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Va
lle

ns
bæ

k 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 218 119 0 

  Gram/km 1.122 676 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 60 0 

Samlet 

  Tons 305 161 0 

  Gram/km 1.573 916 0 

NOx 

Rute 

  Tons 2 0 0 

  Gram/km 11 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 2 0 0 

  Gram/km 13 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 5 0 

  Gram/km 0 139 0 

Samlet 

  Tons 0 8 0 

  Gram/km 0 232 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

Vo
rd

in
gb

or
g 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 1.081 1.472 0 

  Gram/km 1.092 878 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 80 0 

Samlet 

  Tons 1.524 1.994 0 

  Gram/km 1.539 1.190 0 

NOx 

Rute 

  Tons 7 0 0 

  Gram/km 7 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 8 0 0 

  Gram/km 8 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 72 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 100 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 77 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 99 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 

CO2æ 

Rute 

  Tons 0 69 0 

  Gram/km 0 130 0 

Samlet 

  Tons 0 115 0 

  Gram/km 0 217 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Samlet   Tons 0 0 0 
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  Gram/km 0 0 0 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

  

  

    Note Enhed 2008 2021 
2030 - 

målsætning 

M
O

VI
A 

B
us

 

CO2æ 

Rute 

  Tons 123.951 68.427 0 

  Gram/km 1.216 639 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 53 0 

Samlet 

  Tons 172.833 97.539 0 

  Gram/km 1.696 911 0 

NOx 

Rute 

  Tons 9 0 0 

  Gram/km 9 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 3 

Samlet 

  Tons 11 0 0 

  Gram/km 10 0 0 

Partikler 

Rute 

  Tons 0 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

  Gram/km - indeks (målsætning) 100 0 8 

Samlet 

  Tons 10 0 0 

  Gram/km 0 0 0 

Støj 

Indv. støj 

  Decibel (dB) 72 71 69 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 95 85 

Udv. støj 

  Decibel (dB) 77 75 73 

13 
Oplevet støj - indeks (målsæt-

ning) 100 91 75 

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 80 0 

Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 10 50 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 10 50 

Fl
ex

tr
af

ik
 CO2æ 

Rute 

  Tons 0 4.156 0 

  Gram/km   133 0 

Samlet 

  Tons 0 6.935 0 

  Gram/km   223 0 

NOx 

Rute 

  Tons 0 5 0 

  Gram/km   0 0 

Samlet 
  Tons 0 8 0 
  Gram/km   0 0 

Partikler Rute 
  Tons 0 0 0 
  Gram/km   0 0 
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Samlet 
  Tons 0 0 0 
  Gram/km   0 0 

Omstillingsgrad 
Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100 0 

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0 100 
 

M
O

VI
A 

Lo
ka

lb
an

e 

CO2æ 

Rute 
  Tons 14.887 16.755  
  Gram/km 2.308 2.117  

Samlet 
  Tons 19.484 22.271  
  Gram/km 3.021 2.814  

NOx 

Rute 
  Tons 135 148  
  Gram/km 21 19  

Samlet 
  Tons 140 152  
  Gram/km 22 19  

Partikler 

Rute 
  Tons 3 2  
  Gram/km 1 0  

Samlet 
  Tons 3 2  
  Gram/km 1 0  

Omstillingsgrad 

Fossil   Pct. andel af køreplantimer 100 100  
Fossilfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0  

Emissionsfri   Pct. andel af køreplantimer 0 0  
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Noter, praksis og validitet 
 
 
 
Note         Beskrivelse 

1. Ruteudledningen dækker udelukkende over udledningen fra rutekørsel. Heri indgår f.eks. ikke kørsel 
til og fra ruten og lignende (tomkørsel). Ekstrakørsel og kørsel udført som en del af Movias produkt, 
Kommunebus, indgår ikke. 

2. Movias mål er at blive fossilfri i 2030, dvs. at udledningen af CO2 per kørt km i 2030 er nul. 
3. Dækker over den udledning der kommer når busserne kører til og fra ruten, f.eks. om morgen og af-

tenen, samt kørsel til værksted, syn etc. 
4. Opstrømsudledningen er den udledning fra udvinding, raffinering og transport af brændstoffet. Ved 

elkøretøjer, er det udledningen fra kraftværkerne. Udledningen er alene fra forbruget af brændstoffet 
ift. ruteudledningen. Opstrømsudledningen fra tomkørsel, adm.’s biler etc. indgår ikke. 

5. Operatør værksted/adm. er operatørernes udledning fra forbruget af varme og elektricitet på værk-
stederne, opholdsrum og administration. Heri ligger også udledningen fra chauffør og administrati-
onskøretøjer, dog ikke Movias køretøjer. Udledningen er fordelt på antallet af kilometer rutekørsel. 

6. Udledningen fra Movias administration i forhold til bussernes rutekørsel - Hovedkontoret på Tofte-
gårds Plads samt satellitfaciliteter. 

7. Movias mål er, at reducere udledningen af NOx per kørt km i 2030 med 97 % i forhold til 2008. 
8. Movias mål er, at reducere udledningen af partikler (PM) per kørt km i 2030 med 92 % i forhold til 

2008. 
9. Ruteudledningen dækker udelukkende over udledningen fra rutekørsel. 
10. Tomkørsel dækker over den udledning der kommer når togene kører til og fra ruten, f.eks. om mor-

gen og aftenen, samt kørsel til værksted 
11. Opstrømsudledningen er den udledning fra eftersøgning, udvinding og transport af brændstoffet. 
12. Udledningen fra stationer, sporvarmere, depot, etc. 
13. Målt og angivet i decibel (dB). Dækker over faktisk målt støj. Den indekserede forskel er forskellen i 

oplevet støj. Her regnes 10 dB reduktion som en halvering af den oplevede støj. Der regnes lineært 
herimellem, med 1 dB reduktion svarende til en 5 pct. reduktion i den oplevede støj. 

Detaljeniveau og validitetsvurdering 
Movias ambition er, at der anvendes så detaljerede grunddata som muligt, således at miljøregnskabet bliver så 
retvisende som omstændighederne tillader det. Grundet Movias regnskabsproces er miljøregnskabets regn-
skabsperiode fra 1. oktober til 30. september. Følgende udledninger opgøres: CO2æ, NOx, partikler og støj. 
 

Bus og lokalbane 
Til beregningen af udledningen fra busserne anvendes grundtal for de specifikke busser på de enkelte linjer. 
For rutekørslen består disse tal af brændstofforbruget (opgjort på baggrund af tankdata, flådeovervågnings-
systemer, SORT og estimeringer), tal for bussens udledning af NOx og partikler jf. typegodkendelsen (herun-
der med eventuelle NOx eller partikelmæssige opgraderinger), bussens virkningsgrad og typen af brændstof 
(eksempler på brændstof: off-road diesel, diesel B7, diesel B10, diverse iblandinger af syntetisk biodiesel 
(HVO), naturgas, biogas, el, ethanol, brint og andre). For at kompensere for, at typegodkendelsens testcyklus-
ser ikke altid er retvisende i forhold til den enkelte linjes faktiske forhold (hastighed, belægning, vægt, bussens 
passagermæssige kapacitet), anvendes et COWI-udviklet dynamisk værktøj til beregningen af en given 
plus/minus faktor i forhold til typegodkendelsen, og således udledningen. Dette er alene gældende for NOx og 
partikler. For CO2 tager beregningsmetodikken udgangspunkt i DS/EN16258:2012, som er standarden for 
beregning og deklaration af klimagasser fra transport. Der anvendes realiserede tal for bussernes kørte km, 
personkm, kundernes gennemsnitlige rejselængde og en gennemsnitlig passagerbelægning på baggrund af 
produkttype. Udledning fra mere eller mindre pludselig opstået ekstrakørsel er ikke medtaget. Udledning fra 
oliefyret indgår alene i forhold til CO2æ og brændstofforbrug, men ikke partikler og NOx. 
 
Ved opgørelse af tomkørsel tages udgangspunkt i den konkrete bus, dog hvor omfanget af tomkørsel er et 
gennemsnit for alle operatørerne på tværs af alle linjerne for det pågældende år.  
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Opstrømsudledningen beregnes jf. værdierne i DS16258. For elektricitet bygger værdierne på Energinets mil-
jødeklaration. Ved beregningen af udledningen af CO2æ, sker denne jf. principperne i DS/EN 16258:2012, dvs. 
1 pct. i blanding af biobrændstof giver 1 pct. CO2æ reduktion i den direkte udledning fra kørslen. Udledningen 
fra transport i forbindelse med forarbejdning af råmaterialerne til brændstof angives i miljøregnskabet som 
opstrøms emission. 
 
Operatørernes værksted og administration tager udgangspunkt i det specifikke forbrug på hos pågældende 
operatør (elektricitet, varme, vand, brændstof (busser/administrationsbiler), forbrugsstoffer og affaldsproduk-
tion). Udledningen fordeles på antallet af km, den pågældende operatør har kørt for Movia i perioden. 
 
Movias administration bygger på Movias forbrugstal på hovedkontoret og satellitkontorer. Udledningen her-
fra fordeles på det totale antal km som køres for Movia og fordeles på de enkelte linjer.  
 
For infrastrukturens vedkommende bygger udledningen herfra på forbruget fra det faktiske forbrug på lokal-
banernes stationer, sporskifter, etc. Udledningen fra infrastruktur opgøres kun for lokalbanerne og fordeles på 
antallet af kilometer, som lokalbaneselskabet har kørt i perioden. Det vurderes, at validiteten fra grunddata 
ved lokalbanerne og busserne i de fleste tilfælde er meget høj. Bortset fra personkm, som kun findes i Hoved-
stadsområdet, er der endvidere data for alle linjer og forhold.  
 

Flextrafik 
Flextrafik adskiller sig fra busserne og lokalbanerne. Hvor der for busserne og lokalbanernes vedkommende er 
henholdsvis 8 og én operatør, er der i Flextrafik ca. 240-260 operatører som består af enkeltmandsfirmaer og 
vogngrupper uden eget værksted, uden længerevarende kontrakter og uden det samme eksklusive kontrakt-
forhold til Movia. Flexoperatørerne kører for en stor dels vedkommende for andre udover Movia, hvilket giver 
en række udfordringer i forhold til data.  
 
Udledningen fra Flextrafik er for materiellets vedkommende beregnet med udgangspunkt i de tal, som opera-
tørerne indberetter i forbindelse afgivelsen af tilbud. Dette omfatter brændstofforbruget og køretøjets første 
registreringsdato. Udledningen er fordelt på de forskellige produkttyper under Flextrafik (Flexrute, Flextur, 
Flexpatient, Flexhandicap og FlexKommune) på baggrund af det faktiske antal udførte km, personkm, ha-
stighed og tomkørsel. Der regnes ikke på samme måde som for busserne og lokalbanerne med en faktor til 
korrigering af testcyklussens manglende omfang. 
 
For tomkørslens vedkommende tager denne udgangspunkt i den konkrete tur. 
 
Opstrøms udledningen sker på samme vis som for bus/lokalbane. 
 
Operatørernes værksteds- og administrationsudledning; Forbruget er ikke kendt for disse operatører, hvorfor 
flexoperatørerne får tilskrevet en udledning per km, svarende til den, som busserne får. 
 
Movias administration; Denne udledning beregnes på samme vis som for bus/lokalbane. 
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Movias CSR-politik

Som en del af den kritiske nationale infrastruktur og den offentlige velfærd, samfundet stiller til rådig-
hed for borgerne, er samfundsansvaret den grundlæggende forudsætning, som al politisk, kommerci-
elt og organisatorisk virke i Movia tager sit udspring i.

For Movia betyder samfundsansvar, at vi tager ansvar for både kunder, leverandører og andre interes-
senter. Vi er en central aktør i såvel samfundet som gadebilledet, og via vores mobilitetstilbud har vi 
stor indflydelse på vores omgivelser og borgernes hverdag. Ved at få borgerne til at benytte kollektive 
transportløsninger fremfor egen bil, kan vi bidrage til at reducere CO2 og trængsel og dermed også bi-
drage til at nå Danmarks nationale klimamål. 

Samtidig kan vi med opmærksomhed på at sikre mobilitet overalt på Sjælland understøtte borgernes 
mulighed for at tage aktivt del i samfundet og opretholde sociale liv – uanset om de har egen bil, kan 
transportere sig selv eller ej, eller om de bor i geografiske områder med større afstand mellem husene 
eller i tæt by. 

Derfor er mobilitet, klima, ordentlige forhold for ansatte, effektiv mobilitetsservice og tryghed for kunder 
centrale fokusområder for Movias CSR-indsats, og vi lægger vægt på at dele vores arbejde og resulta-
ter med det omgivende samfund. Vi er til for samfundet og giver gerne tilbage. 

Movias arbejde med samfundsansvar rækker længere end blot at overholde gældende lovgivning.  
Gennem vores ejerkreds, der tæller de 45 kommuner og to regioner på Sjælland og øerne, får vi lø-
bende input til retningen og ambitionsniveauet for arbejdet med samfundsansvar. Både gennem den 
daglige dialog, møder på alle niveauer og via egentlige ejerstrategier, som udstikker retningen og am-
bitionsniveauet for vores indsats. Vi har i Movia en tæt dialog med interessenterne i vores omverden, 
og gennem dialogen har vi et solidt billede af, hvilke foranderlige normer og forventninger, som vores 
samfundsansvarsindsats skal leve op til. Vi har også en tæt dialog med vores kunder og er i løbet af 
året i kontakt med mange tusinde af borgere i vores kundecenter, på sociale medier, i skriftlige hen-
vendelser, kundeundersøgelser, borgermøder og i Movias Borgerpanel. Alt sammen vigtige kilder til 
arbejdet med Movias samfundsansvar.

En vigtig kilde til Movias arbejde med samfundsansvar er også FNs Global Compact, som Movia har 
fulgt siden 2013. Konkret giver det sig blandt andet udslag i, at principperne er afspejlet i de kontrak-
ter, vi indgår i med omverdenen. Hvad end det handler om at købe bus- eller flextrafik for kommuner 
og regioner, it-systemer eller råvarer til vores kantine.  

Movia afrapporterer årligt på sin indsats for samfundsansvar, og i afrapporteringen gengives de aktuel-
le, centrale målsætninger, og hvordan udviklingen har været i forhold hertil. Konkret omhandler afrap-
porteringen følgende emner, der er i centrum for Movias indsats vedrørende samfundsansvar:
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Indsatsen for at forbedre klima og miljø

Som en væsentlig del af den trafikale infrastruktur er klima- og miljøbelastningen ved Movias mobilitet-
stilbud et kerneområde i vores indsats vedrørende samfundsansvar. Selv mindre omstillinger kan qua 
vores størrelse have en stor effekt på det omgivende samfund – både når der er tale om udledningen 
af CO2, støj eller anden forurening. Målsætningerne for Movias klima- miljøindsats fastlægges lang-
sigtet i Movias mobilitetsplaner, og konkret i forbindelse med de enkelte udbud, hvor de berørte kom-
muner og regioner definerer niveauet for den konkrete indsats.   

Konkret følger vi hvert år op på, om vi når vores mål i forhold til klima og miljø, herunder målsætningen 
om at reducere udledningen af CO2, partikler, NOx og støj. 

Ansvar for leverandører og underleverandører

Udførelsen af Movias ydelser sker som udgangspunkt via leverandører og underleverandører, der by-
der på Movias kørselsopgaver, når disse udbydes. Movia har et væsentligt medansvar overfor disse, 
herunder i forhold til de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Det er vores målsætning, at de krav, vi stiller til 
os selv som virksomhed, ikke udvandes, fordi nogle andre får ansvaret for at udføre opgaven. Movia 
arbejder med en risikobaseret tilgang til leverandørmarkederne, og gerne i samarbejde med de rele-
vante arbejdsmarkedsparter.

Konkret følger vi i den årlige afrapportering op på vores målinger i forhold til arbejdsvilkårene, overhol-
delse af overenskomster og nye tiltag, der kan styrke forholdene for de ansatte.

Ansvar for kunderne

Kunderne er et centralt omdrejningspunkt for Movias arbejde med samfundsansvar. Gode kundefor-
hold er på mange områder lovreguleret, og de regler følger vi. Men derudover har Movias mobilitetsy-
delser karakter af grundlæggende velfærdsydelser, der for mange er en forudsætning for fuldt og helt 
at kunne tage del i samfundet. Movias ansvar for kunderne gælder, uanset om de bor i en større eller 
mindre by, eller på landet, og særligt i de områder af landet, hvor der ikke er andre tilbud, har vi et helt 
særligt ansvar for at tilbyde muligheder for transport. Tilsvarende har vi et særligt ansvar i forhold til 
dem, der for eksempel har et handicap, som bevirker, at de ikke kan transportere sig på anden vis.  

Vi følger hvert år op på blandt andet udviklingen i kundernes tilfredshed med vores services, tvister 
mellem kunder og Movia, samt nye tiltag, der skal medvirke til at løfte vores indsats.

Ansvar for vores medarbejdere

Movias samfundsansvar gælder også indadtil, og vi prioriterer gode arbejdsforhold og udviklingsmulig-
heder samt medarbejdernes arbejdsglæde og sundhed højt. Ansvaret understøttes af nedskrevne poli-
tikker for forskellige aspekter omkring det at arbejde hos Movia. 

Konkret følger vi årligt op på blandt andet medarbejdernes sygefravær, medarbejderstabens sammen-
sætning, arbejdsskader og øvrige hændelser. 
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Ansvar for åbenhed, offentlighed og ansvarlig brug af data

Som offentligt ejet virksomhed er Movia underlagt en lang række formelle krav om åbenhed og dialog. 
Disse krav lever Movia gerne op til, og åbenhed og dialog er kerneværdier for Movia. Grundlæggende 
løser vi altid vores opgaver i samarbejde med andre, og vi fortæller gerne herom, uopfordret såvel 
som på opfordring. Gennem den løbende dialog med vores ejere og andre interessenter får vi værdi-
fulde input, og den løbende dialog er en forudsætning for i fællesskab af finde de gode løsninger, der 
er brug for. 

Som offentligt selskab håndterer Movia mange personoplysninger, ikke mindst om vores kunder. Kun-
derne skal kunne stole på, at vi lever op til vores ansvar for data, og værner om deres personlige op-
lysninger. I Movia arbejder vi derfor målrettet på at opretholde et højt niveau af databeskyttelse.  

Der afrapporteres årligt på Movias tilstedeværelse i medierne og graden af åbne sager på Movias be-
styrelsesmøder.

Ansvar for at bekæmpe korruption og bestikkelse – og værn om basale rettigheder

Movias samfundsansvar omfatter også ansvaret for at bekæmpe korruption og bestikkelse. Det er en 
forudsætning for at sikre høj tillid til vores virke, og som offentligt ejet virksomhed hviler der en særlig 
forpligtelse på os i denne sammenhæng, så vi medvirker til at opretholde borgernes generelle tillid til 
det offentlige Danmark. Kollektiv transport er en velfærdsydelse, og Movia er derfor offentligt finansie-
ret. Vi har derfor som offentligt finansieret selskab en særlig forpligtelse til at udvise omkostningsbe-
vidsthed. Der følges derfor hvert år op på andelen af indkøb, der konkurrenceudsættes. 

Den årlige opfølgning i forhold til de enkelte områder sikrer fokus og er en løbende indikator for, om 
Movia formår at udvikle sig i den ønskede retning. Afrapporteringen er dynamisk, og de helt konkrete 
målepunkter kan variere fra år til år alt efter tyngde og relevans, men de holdes inden for de nævnte 
emner.



Politisk dokument uden resume

Trafikselskabet Movia

Dokumentnummer
1289972

Bestyrelsen
Dato 25 02 2022 

11 Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender forslag til opdatering af Movias vedtægt jf. sagsdokument og bilag 1. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om trafikselskabernes vedtægter, der gælder fra 1. 
januar 2022. Bekendtgørelsen bestemmer, at Movias vedtægter skal opdateres og  godkendes af 
trafikselskabernes bestyrelser senest 1. januar 2023. 

Bekendtgørelsen rummer en ændring af en af de ufravigelige bestemmelser i standardvedtægten for 
Movia. Ændringen består i, at der til standardvedtægtens § 20 om afstemning i bestyrelsen er tilføjet et 
stykke 2, så den samlede § 20 nu lyder:

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger 
vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal.

Stk. 2. Det kvalificerede flertal på 2/3 skal omfatte mindst 2 af de 3 medlemmer, som 
repræsenterer regionerne og den kommune, der yder det største tilskud. 

Bestemmelsen i stk. 2 indebærer, at regionerne under ét ikke kan majoriseres af kommunerne i be-
slutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab. 

Ud over den ovenfor beskrevne ændring af § 20 rummer den nye standardvedtægt en række konse-
kvensrettelser vedrørende individuel handicapkørsel, der følger af lov om trafikselskaber, jf. lovæn-
dring nr. 315 af 25/04/2018 om ændring af lov om trafikselskaber. Det betyder, at de bestemmelser, 
som omhandler handicapkørsel, formuleres i overensstemmelse med den gældende trafikselskabslov 
og benytter formuleringen ”individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og 
stærkt svagtseende” Disse konsekvensrettelser foreslås indarbejdet i Movias vedtægt. 

De samlede ændringer

Der er samlet tale om følgende ændringer:

 § 2: Teksten ”blinde og stærkt svagtseende” tilføjes.
 § 5: Teksten ”svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagtseende” tilføjes.
 § 20: Et nyt stk. 3 tilføjes: ” Stk. 3. Det kvalificerede flertal på mindst 2/3 skal omfatte mindst 2 af 

de 3 medlemmer, som repræsenterer regionerne og den kommune, der yder det største tilskud”. 
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 § 23: Teksten ”blinde og stærkt svagtseende” tilføjes.

Bilag 1 viser den gældende vedtægt med markering af de foreslåede ændringer. 

Movias vedtægt bygger på Trafikstyrelsens bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafiksel-
skaber. Bekendtgørelsen har som bilag 2 en standardvedtægt for trafikselskabet på Sjælland (Movia), 
som danner grundlag for Movias vedtægt. Standardvedtægten rummer en række ufravigelige bestem-
melser, som skal fremgå af Movias vedtægt. I tilfælde af, at Trafikstyrelsen gennemfører ændringer af 
standardvedtægtens ufravigelige bestemmelser, skal Movias vedtægt derfor ændres i overensstem-
melse hermed. 

Vedtægtsændringer besluttes af Movias bestyrelse med efterfølgende godkendelse af repræsentant-
skabet, regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland samt transportministeren og in-
denrigs- og boligministeren. 

Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet 22. november 2022 orienteret om, at administrationen afgav 
høringssvar, hvori det blev tilkendegivet, at Movias administration ikke havde bemærkninger til forsla-
get, og at det forventedes, at Movia som ved tidligere lejligheder ville søge vedtægten indrettet i over-
ensstemmelse med de ufravigelige bestemmelser. Administrationen vurderer ikke, at der er materielle 
ændringer for Movia eller Movias ejere i forbindelse med den nye standardvedtægt.

Vedrørende den nye bestemmelse i § 20 bemærkes, at Movia med Trafikstyrelsens godkendelse ind-
satte en enslydende bestemmelse i 2016, men Trafikstyrelsen bad i 2018 Movia bringe vedtægten i 
overensstemmelse med standardvedtægten med den konsekvens, at bestemmelsen måtte udgå. Det 
skete i 2020.  

Såfremt bestyrelsen tiltræder indstillingen, vil repræsentantskabet blive forelagt opdateringen på først-
kommende repræsentantskabsmøde. 

Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent. 

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Udkast til ny vedtægt med markering af ændringsforslag.



Vedtægt for Trafikselskabet Movia

Præambel
Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige 
kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Re-
gionskommune etablerer med virkning fra 1. januar 
2007 ét samlet trafikselskab, der dækker de to regioners 
geografiske område, bortset fra Bornholm. 

Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Trafikselskabet Movia.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov 
om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden 
for selskabets område:

1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekør-
sel,

2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
3) koordinering og planlægning af offentlig servicetra-

fik,
4) individuel handicapkørsel for svært bevægelses-

hæmmede, blinde og stærkt svagtseende og
5) privatbaner.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med regionen eller vej-
myndigheden overtage ejerskab eller varetage opsæt-
ning og drift m.v. af faste anlæg, der relaterer sig til 
offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, 
ventesale, stoppesteder, læskure, informations/stoppe-
stedsstandere, skraldespande og anlæg til optimering af 
vejfremkommelighed.

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der 
knytter sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan be-
slutte, at det alene er de deltagende kommuner i selska-
bet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan med-
finansiering.

§ 4. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde med 
det eller de trafikselskaber, der via Storebælt grænser 
op til selskabet, om anden offentlig servicetrafik end 
den i § 2, nr. 1, nævnte, jf. lovens § 5, stk. 4.

§ 5. Selskabet kan samarbejde om individuel handicap-
kørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt 
svagtseende, som krydser grænserne mellem mere end 
to trafikselskabers områder. Selskabet kan endvidere 
samarbejde om opgaver, som trafikselskaberne vareta-
ger vedrørende trafik, som kommunen eller regionen 
skal vare- tage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 
5.

§ 6. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller 
en region varetage opgaver vedrørende trafik, som 
kommunen eller regionen skal varetage efter anden 
lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regio-
nen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 7. Selskabet kan efter aftale med en kommune vareta-
ge opgaver vedrørende driften af en færgerute på kom-
munens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv 
afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af 
færgeruten.

Repræsentantskabet

§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver 
kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de 
deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Stk. 2. De deltagende kommuner vælger på samme vis 
en stedfortræder for det valgte medlem. Stedfortræde-
ren deltager i repræsentantskabets møder i alle tilfælde 
af medlemmets forfald.

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbe-
styrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, 
indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Stk. 2. Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit før-
ste møde senest den 15. januar året efter kommunale 
valg er afholdt. På dette møde udpeges de kommunale 
repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse, jf. § 10.

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale 
repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forhold-
stalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om 
kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.



Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpe-
get af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder 
det største årlige tilskud til selskabets finansiering, del-
tager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen 
af bestyrelsen lægges budgettet for det år, hvor besty-
relsen tiltræder, til grund for afgørelsen af, hvilken kom-
mune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende 
udpegninger skal de senest foreliggende endeligt god-
kendte kommunale regnskaber i de deltagende kommu-
ner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune 
der yder det største tilskud

§ 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens 
beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de 
deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens 
forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe be-
slutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fremlægge trafikpolitiske tema-
er til drøftelse med repræsentantskabet.

Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslut-
ninger tages ved stemmeflertal for så vidt ikke andet er 
foreskrevet i lovgivningen eller i selskabets vedtægt.

§ 12. Repræsentantskabet holder møde mindst en gang 
årligt og i øvrigt, når det af bestyrelsen findes nødven-
digt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne af repræsen-
tantskabet fremsender begrundet begæring herom.

Stk. 2. Indkaldelsen til repræsentantskabets møde skal 
ske skriftligt så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. 
Dagsorden for mødet tilsendes medlemmerne så vidt 
muligt mindst 4 dage før mødets afholdelse. Forman-
den for bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmø-
de.

Stk. 3. På hvert møde vælger repræsentantskabet en 
dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet.

Stk. 4. Dirigenten drager omsorg for, at repræsentant-

skabets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. 
Ethvert medlem af repræsentantskabet, der har del- ta-
get i mødet, kan få sin afvigende mening kort tilført be-
slutningsprotokollen.

§ 13. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter 
og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 
m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsen

§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, 
heraf 1 medlem udpeget af og blandt regionsrådet for 
Region Sjælland og 1 medlem udpeget af og blandt 
regionsrådet for Region Hovedstaden, 1 udpeget af og 
blandt kommunal- bestyrelsen i den kommune, der yder 
det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, 
jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentant-
skabet, jf. § 10.

§ 15. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne 
i § 14 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde 
af medlemmets forfald.

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens 
og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedva-
rer, indtil nyvalg har fundet sted.

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en 
formand og næstformand.

§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halv-
delen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst ét af 
regionsrådsmedlemmerne være til stede.

Stk. 2. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der 
fastsættes forud for hvert år en mødeplan for bestyrel-
sens ordinære møder. Bestyrelsen afholder i øvrigt mø-
de efter formandens bestemmelse, eller når mindst 3 
medlemmer ønsker det.

Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber mest mulig åbenhed og 
offentlighed omkring selskabets arbejde, bl.a. med 
bestyrelsens dagsordner lagt ud på selskabets hjem-



meside. Selve bestyrelsesmøderne er dog ikke offentli-
ge.

Stk. 4. Selskabet er en del af den offentlige forvaltning 
med den konsekvens, at de forvaltningsretlige regler, 
herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven finder 
direkte anvendelse på selskabet og dets virksomhed.

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette 
gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansie-
ring, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. 

Stk. 2. Beslutninger, som kræver 2/3 flertal omfatter 
tillige beslutninger vedrørende fordeling af buslinjer på 
regionale og lokale buslinjer.

Stk. 3. Det kvalificerede flertal på mindst 2/3 skal omfat-
te mindst 2 af de 3 medlemmer, som repræsenterer 
regionerne og den kommune, der yder det største til-
skud

§ 21. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og 
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 
m.v. efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrel-
se. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godken-
delse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag af-
hængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med 
varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 22. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selska-
bet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i over-
ensstemmelse med lov om trafikselskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller 
næstformanden i forening med den administrerende 
direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 23. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:
1. Årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregn-

skab, jf. §§ 28-29, og 30, stk. 2,
2. Forslag til budgetrevision ved periodisk budgetop-

følgning (forventet regnskab),
3. Takster og billetteringssystemer for den trafik, der 

varetages af selskabet, herunder kontrolafgift

4. Rejseregler,
5. Trafikplan for serviceniveauet for den offentlige 

servicetrafik inden for selskabets område, jf. be-
kendtgørelse om samarbejde ved koordinering og 
planlægning af offentlig servicetrafik m.v.,

6. Udbudsstrategier,
7. Regler for individuel handicapkørsel for svært bevæ-

gelseshæmmede, blinde og stærkt svagtseende, jf. 
§ 5,

8. Overordnede rammer for trafikinformation og mar-
kedsføring,

9. Medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der re-
laterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår her-
for, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. 
§ 3,

10. Kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregula-
tiv,

11. Fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger 
i aktieselskaber,

12. Valg af sagkyndig revision, 
13. Forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt 

og
14. Sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så 

væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

Direktionen

§ 24. Direktionen består af en administrerende direktør 
samt eventuelt yderligere et eller flere medlemmer.

§ 25. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige 
drift og varetager den administrative og økonomiske 
ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og 
inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Den administrerende direktør har over for besty-
relsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gen-
nemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets 
personale.

§ 26. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslut-
ning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, 
jf. § 23.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller 
direktionens beslutning sager til orientering for besty-



relsen.

Finansiering

§ 27. Buslinjernes fordeling på buslinjer af regional be-
tydning og lokale buslinjer fastlægges med virkning fra 
2016 af bestyrelsen efter forhandling med kommunerne 
og regionerne.

Stk. 2. I forbindelse med større strukturelle ændringer i 
den kollektive trafik, eksempelvis ved større infrastruk-
turprojekter, og i forbindelse med udarbejdelsen af de 
fireårige trafikplaner kan bestyrelsen efter forhandling 
med de i det enkelte tilfælde berørte kommuner og 
regioner træffe beslutning om ændring af buslinjernes 
fordeling

§ 28. De to regioner bidrager med 

a) et tilskud svarende til udgifterne til privatbaner og 
busruter af regional betydning 

b) et grundbeløb til delvis finansiering af selskabets 
administration og drift fordelt på de to regioner og 
besluttet af bestyrelsen jf. § 20. Grundbeløbet 
fastsættes som en fast procentdel af de admini-
strative udgifter. 

c) et beløb til delvis finansiering af den resterende 
udgift til selskabets administration og drift fastsat 
ud fra regionernes forholdsmæssige andel af det 
samlede antal køreplanstimer 

Stk. 2. Regionale busruter, som kun betjener en region, 
betales af den pågældende region. Regionale busruter 
over regionsgrænsen deles for 80 pct. vedkommende i 
forhold til trafikomfanget i de to regioner, og for de 
resterende 20 pct. vedkommende i forhold til indbyg-
gertallet i de to regioner. 

§ 29. Kommunerne bidrager med

a) et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busru-
ter

b) et beløb til delvis finansiering af den resterende ud-
gift til selskabets administration og drift, jf. § 2728, 
stk. 1, litra c), fordelt på baggrund af kommunernes 
forholdsmæssige andel af det samlede antal køre-

plantimer inden for henholdsvis Region Hovedsta-
dens og Region Sjællands områder

c) Udgifterne til individuel handicap- kørsel for kom-
munens egne borgere.

Stk. 2. Lokale ruter, som kun betjener en kommune, 
betales af den pågældende kommune.

Stk. 3. Lokale ruter, som betjener mere end én kom-
mune, betales af de berørte kommuner. 80 % af en 
rutes udgifter fordeles mellem de berørte kommuner 
ud fra deres andele af busrutens samlede antal køre-
plantimer, mens de resterende 20 pct. dækkes af alle 
kommuner ud fra kommunernes forholdsmæssige 
indbyggertal i den region, hvor de er beliggende

§ 29 a. Senest den 16. december underrettes regioner 
og kommuner om størrelsen af de á conto bidrag, der 
skal udredes i henhold til det af bestyrelsen vedtagne 
budget for det følgende år. 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer i forbindelse med budget-
tets 1. behandling beslutning om kommunernes og 
regionernes indbetaling af á conto beløb i budgetåret. 
Á conto beløbene kan betales i tolvtedele hver måned, 
sjettedele hver anden måned eller fjerdedele hvert 
kvartal 
Stk. 3. Endelig regulering af regioners og kommuners 
bidrag foretages ved regnskabsaflæggelsen og afreg-
nes i januar måned det næstfølgende år.

Regnskab og budget

§ 30. Forslag til årsbudget for det kommende regn-
skabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af 
direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker 
fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner 
og regionsrådene om det kommende års trafikruter, 
herunder ønsker til linjeføring, frekvenser m.v. Budget-
forslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til 
de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og 
regionsrådene senest 5 uger, før bestyrelsen træffer 
beslutning om budgettets og budgetoverslagenes ved-
tagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets 



og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. de-
cember forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budget- overslag udarbej-
des i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den 
kommunale styrelseslovgivning.

§ 31. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregn-
skabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overens-
stemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov-
givning.

§ 32. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrel-
sen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. § 33, godkendt 
sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstem-
melse med reglerne i den kommunale styrelseslovgiv-
ning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. 
Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregn-
skabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens 
bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger 
og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyn-
digheden i overensstemmelse med reglerne i den kom-
munale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger 
og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen 
forelægges for repræsentantskabet til orientering.

Tilsyn

§ 33. Tilsyn med selskabet varetages af Ankestyrelsen i 
overensstemmelse med reglerne i den kommunale 
styrelseslovgivning.

§ 34. Beslutning om selskabets oprettelse af eller delta-
gelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godken-
delse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af 
garantiforpligtelse m.v. skal ske i overensstemmelse 
med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, 

herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendel-
se.

§ 35. Vedtægten træder i kraft den 27. januar 2021. 

Stk. 2. Ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrel-
sen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrå-
dene for Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sel-
skabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes 
af transportministeren og indenrigs- og boligministeren.

__

Vedtaget af bestyrelsen
Godkendt af repræsentantskabet
Godkendt af regionsrådet for Region Sjælland 
Godkendt af regionsrådet for Region Hovedstaden 
Godkendt af indenrigs og boligministeren 
Godkendt af transportministeren 
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12 Godkendelse af fri kørsel i Guldborgsund og Vordingborg Kommuner

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen giver mandat til Movias administration til at indgå 3-årige aftaler om fri kørsel på 
følgende buslinjer:

o Vordingborg Kommune på linje 663 Stege – Nyord og linje 678 Møns Klint – Klintholm 
Havn.

o Guldborgsund Kommune på linje 743 Nykøbing F. – Marielyst – Gedser Færgehavn.  

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med afgivelse af Trafikbestilling 2022 har kommunalbestyrelserne i Vordingborg og 
Guldborgsund kommuner anmodet Movia om mulighed for om at etablere permanent betalingsfri 
kørsel på tre buslinjer. Der er tale om linjerne 663, 678 og 743. 

I 2021 har linjerne 663 og 678 i Vordingborg Kommune været betalingsfrie i skolernes sommerferie. I 
Guldborgsund Kommune har Linje 743 i 2020 og 2021 ligeledes været betalingsfri i skolernes 
sommerferie. Kommunerne har anmodet om, at linjerne permanent gøres betalingsfrie, så der ikke 
skal søges om godkendelse hertil på årlig basis. 

Movias bestyrelse har den 26. juni 2019 besluttet en administrationsmodel, hvor betalingsfri kørsel 
skal godkendes af bestyrelsen, hvis kørslen har en varighed længere end en uge pr. år. Derfor lægges 
denne sag op til bestyrelsesgodkendelse.

Nedenstående tabel viser væsentlige faktorer vedrørende kørslen for 2021.

Linje
Årlige 

køreplanstimer
Kommunalt tilskud

pr. år
Kørselsperiode 

(uger)
Årlige 

passagerer
Selvfinansieringsgrad

(2019/2020)
663 120 80.000 kr. 26-31     700 79%
678 413 140.000 kr. 18-39 4.000 20%
743 424 235.000 kr. 26-31 2.700 8%

I betalingsfri busser er rejsekortudstyret ikke aktivt under kørslen. Passagerudviklingen følges ved 
manuelle tællinger af busoperatørerne i kørselsperioden.

Kommunernes ønske om permanent betalingsfri kørsel er begrundet i ønsket om at fremme turismen i 
områderne; Møn og Marielyst. Linjerne 663, 678 og 743 kører internt i kommunerne og har til formål at 
betjene sommerhusområder og adgangen til kulturelle oplevelser, hvor der ikke kører anden kollektiv 
transport. Den betalingsfri kørsel vurderes derfor ikke at påvirke andre linjers indtægtsgrundlag. 
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Til orientering kan oplyses, at der endvidere er betalingsfri servicebuskørsel følgende steder:

 Servicebus 848 i Rødovre Kommune 
 Servicebus 847 i Glostrup Kommune (fra sommer 2022).

Betalingsfri servicebusser følger af bestyrelsens beslutning i 2009, om at servicebuslinjer inden for en 
kommune uden videre kan gøres gratis at anvende, henset til den særlige målgruppe, servicebusser 
henvender sig til.

Administrationen indstiller, at aftalen indgås for en 3-årig periode. Baggrunden for den 3-årige periode 
beror på, at sagen genoptages med henblik på en vurdering af, om forholdene relateret til den 
indgående aftale fortsat er gældende, og aftalen derfor forlænges, eller om disse er ændrede og 
aftalen enten skal justeres eller bringes til ophør. 

Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Den fri kørsel vil blive kommunikeret til offentligheden i samarbejde mellem de to kommuner og Movia 
med DOT som afsender.

Bilag:

Ingen. 
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13 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde i Movia 14. marts 2022

Indstilling

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen tiltræder forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet 14. marts 2022, og ud-
peger næstformand Gert Jørgensen som dirigent. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Der afholdes møde i Movias repræsentantskab 14. marts 2022 kl. 17.00 - 19.00. 

Repræsentantskabet har modtaget en kalenderindkaldelse til mødet, og den endelige dagsorden ud-
sendes, som foreskrevet i vedtægten, en uge inden mødets afholdelse. 

Det bemærkes, at mødet planlægges afholdt som et fysisk møde, forudsat at smittesituationen og den 
til den tid eventuelle gældende restriktionerne giver mulighed herfor. Mødet planlægges afholdt i Movi-
as lokaler.

Der foreslås følgende dagsorden:

Kl. 17.00 Valg af mødeleder (Næstformand Gert Jørgensen foreslås)

Kl. 17.05 Konstatering af fremmødte v/bestyrelsesformand Kirsten Jensen

Kl. 17.15 Valg af ny suppleant til Movias bestyrelse v/næstformand Gert Jørgensen

Kl. 17.20 Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt v/bestyrelsesformand Kirsten Jensen

Kl. 17.25 Orientering om Movias Budget 2022 samt regnskab 2021 v/ økonomichef Linda 
Drengsgaard og statsautoriseret revisor Jens Nøhr, E&Y

Kl. 17.45 Direktionens beretning v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen
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Kl. 18.20 Movias arbejde med at vinde kunderne tilbage efter COVID-19 v/kommunikationsdi-
rektør Camilla Struckmann

Kl. 18.30 Movias Flextrafik og indsatsen for gode arbejdsvilkår for chaufførerne v/adm. direktør 
Dorthe Nøhr Pedersen og flextrafikchef Jens Peter Langberg

Kl. 18.50 Eventuelle forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne

Kl. 18.55 Evt. 

Forslaget til dagsorden afspejler de drøftelser, der var på det konstituerende repræsentantskabsmøde 
12. januar 2022, hvor der blandt andet blev spurgt ind til Movias arbejde med at vinde kunderne tilba-
ge i den kollektive transport efter COVID-19, og arbejdsvilkårene i flextrafikken, som der aktuelt har 
været stor opmærksomhed omkring. Disse emner er sat på som selvstændige dagsordenspunkter.

Der blev på det konstituerende repræsentantskabsmøde derudover spurgt til, hvilke effekter der kan 
forventes for passagertallet hos Movia som følge af øvrige, store infrastrukturprojekter, eksempelvis 
nye metrolinjer eller letbane. Dette vil blive berørt i direktionens beretning, der også vil omfatte blandt 
andet status på den grønne omstilling, arbejdet med BRT i hovedstadsområdet og købstæder, samt 
andre aktuelle og kommende projekter. 

Punktet omkring valg af ny suppleant til Movias bestyrelse er med baggrund i, at Henrik Hvidesten pr. 
17. januar udtrådte af bestyrelsen og Ole Vive indtrådt i hans sted. Der skal derfor vælges en supple-
ant for Ole Vive. 

Opdateringen af Movias vedtægt forudsætter bestyrelsens godkendelse heraf, og er med baggrund i, 
at Trafikstyrelsen har udstedt en ny standardvedtægt for trafikselskaber. (jf. pkt. 11 på dagsordenen) 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt. 

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikationsaktivitet er tilrettelagt.
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Bilag:

Ingen. 
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14 Godkendelse af mandat til ekstraordinær generalforsamling i Lokaltog A/S

Indstilling

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen giver Movias administrerende direktør fuldmagt med substitutionsret til at udøve 
stemmeret på Movias vegne på kommende ekstraordinære generalforsamling i Lokaltog A/S 
vedrørende udpegning af nye medlemmer af Lokaltog A/S’ bestyrelse i overensstemmelse 
med forslag modtaget fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I henhold til Movias vedtægt § 23, nr. 11 træffer bestyrelsen beslutning om fuldmagt til at repræsente-
re Movia på generalforsamlinger i aktieselskaber m.v.

Der skal efter regionsrådsvalget i november 2021 udpeges nye medlemmer fra regionsrådene til Lo-
kaltogs bestyrelse. Region Sjælland og Region Hovedstaden indstiller en kandidat til Movias bestyrel-
se, som de ønsker udpeget til bestyrelsen i Lokaltog A/S.  

Det er sædvanligt, at Movias bestyrelse følger forslagene fra regionerne vedrørende valg af medlem-
mer af Regionsrådet til bestyrelsen i Lokaltog A/S, og i tråd hermed foreslås, at Movias administreren-
de direktør får mandat til på Movias vegne at stemme for udpegning af de nye medlemmer af Lokaltog 
A/S’ bestyrelse.

Regionsrådet i Region Sjælland har indstillet regionsrådsmedlem Jan Herskov (O) til bestyrelsen for 
Lokaltog A/S. Fra regionsrådet i Region Hovedstaden er Annie Hagel (Ø) indstillet til bestyrelsen for 
Lokaltog A/S.

Lokaltog A/S indkalder snarest til ekstraordinær generalforsamling. 

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser. 
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Åbent/lukket punkt:

Åbent. 

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Bestyrelsen i Lokaltog A/S efter nyvalg.
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14.1 Bestyrelsen i Lokaltog A/S efter nyvalg 

Bestyrelsen i Lokaltog A/S består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt tre medarbejdervalgte 
medlemmer. 

Forudsat at Movias bestyrelse godkender de indstillede medlemmer fra regionerne vil Lokaltogs bestyrelse 
derefter være sammensat som følger:

Generalforsamlingsvalgte medlemmer:

 Dorthe Nøhr Pedersen, formand
 Annie Hagel (afløser Christoffer Buster Reinhardt)
 Helle Okholm
 Jan Herskov (afløser Mette Vallentin Pedersen)
 Susan Hørlyck Münster

Medarbejdervalgte medlemmer:

 Adrian Boesen
 Lars Bo Nielsen
 René Refsgaard

mailto:movia@moviatrafik.dk
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15 Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen og repræsentantskabet 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

 Godkender forslag til mødedatoer for bestyrelsens møder samt repræsentantskabsmøderne i 
2022. 

 Godkender at sager vedrørende administrationens mandat til stemmeafgivning i selskaber, 
hvor Movia er medejer, kan indhentes via skriftlig procedure. 

 Tager bestyrelsens årshjul til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Det foreslås, at der i 2022 holdes seks ordinære bestyrelsesmøder samt to ordinære møder i repræ-
sentantskabet. 

På baggrund af forespørgsel på en række udvalgte datoer hos medlemmerne af bestyrelsen foreslås 
følgende datoer for møderne i Movias bestyrelse og repræsentantskab:

Bestyrelsesmøder

 Fredag 25. februar 2022 kl. 13.00-16.00 
 Onsdag 4. maj kl. 9.30-12.30
 Torsdag 30. juni kl. 9.30-12-30
 Mandag 19. september kl. 13.00-16.00
 Torsdag 3. november kl. 9.30-12-30
 Mandag 5. december kl. 11.30-14-30

Repræsentantskabsmøder

 Mandag 14. marts kl. 17.00-19.00
 Mandag 19. september kl. 16.00-18.00

Forslag til mødedatoer for årene 2023, 2024 og 2025 vil blive forelagt bestyrelsen på et kommende 
bestyrelsesmøde. 
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Årshjul for møderne i Movias bestyrelse

Dagsordenerne til bestyrelsesmøderne består af dels faste, tilbagevendende emner, dels aktuelle sa-
ger, der fordrer bestyrelsens involvering. Nedenstående overordnede årshjul angiver de forventede 
tidspunkter for behandling af de sager, der på regelmæssig basis forelægges bestyrelsen. 

Tabel 1: Årshjul for arbejdet i Movias bestyrelse (faste sager)

1. møde Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat

Godkendelse af rapport om samfundsansvar

Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde (forår)

Orientering om undersøgelser af kundetilfredsheden i den kollektive transport  

2. møde Godkendelse af budgetforudsætninger 

Status for miljø, IT, og udbud 

Orientering om administrativt godkendt fri transport

Godkendelse af mandater til generalforsamlinger hos Rejsekort & Rejseplan 
A/S, Lokaltog A/S og FlexDanmark (evt. skriftlig procedure).

Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens DPO-rapport. 

3. møde Godkendelse af budgetforslag 1. beh. 

Godkendelse af Estimat 1

Godkendelse af mandat til udarbejdelse af næste års takster 

Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde (efterår)

4. møde Status for Movias forretningsplan og imageudvikling

Status på arbejdet i Movias Borgerpanel

Orientering om udviklingen i Movias sygefravær, medarbejderomsætning mv. 

5. møde Godkendelse af endelige takster for det kommende år

Orientering vedr. Movias beredskabsplan
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Godkendelse af Estimat 2

Status for miljø, IT, og udbud

6. møde Godkendelse af budget 2. beh. 

Godkendelse af mandat til tiltrædelse af DOT’s budget for det kommende år. 

Evaluering af bestyrelsesarbejdet. 

Orientering om handicapkørsel i julen

Status vedrørende Movias kontrolpanel

Orientering om kundeundersøgelsen i Flextrafik

Det bemærkes til årshjulet, at der i foråret skal gives mandat fra bestyrelsen til administrationen til 
stemmeafgivning i en række af de selskaber, hvor Movia er medejer. Tidsmæssigt kan dette medføre 
udfordringer i forhold til bestyrelsens mødekadence, hvorfor mandaterne fra bestyrelsen hvis nødven-
digt indhentes via skriftlig procedure. 

Muligheden herfor følger af bestyrelsens forretningsorden, hvor det i §2, stk. 3 lyder, at ”Bestyrelsen 
kan ved enighed beslutte, at en enkeltstående sag kan afgøres ved skriftlig votering mellem to besty-
relsesmøder. Materialet til en skriftlig votering sendes til medlemmerne med en frist på 7 dage til at af-
give stillingtagen pr. mail. Resultatet af en skriftlig votering konkluderes af formanden og meddeles be-
styrelsen straks herefter.” 

Økonomi:

Ingen bemærkninger. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:
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Ingen. 
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16 Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender forretningsordenen for bestyrelsen med de foreslåede ændringer. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Arbejdet i Movias bestyrelse reguleres af forretningsordenen for bestyrelsen, der senest blev revideret 
på bestyrelsesmødet 23. april 2020. Forretningsordenen drøftes med jævne mellemrum i bestyrelsen 
med henblik på eventuelle justeringer.

Revideringen på mødet 23. april 2020 angik væsentligst brugen af åbne/lukkede punkter, hvor besty-
relsen besluttede, at lukkede punkter i dagsordenen fremover ledsages af en kort tekst, der beskriver 
punktets indhold. Hvor der er hensyn, der taler herfor, kan beskrivelsen udelades, og punktet er i så 
fald at betragte som ”dobbeltlukket”, jf. forretningsordenens § 7, stk. 2.

Det er administrationens vurdering, at den nuværende forretningsorden grundlæggende fungerer til-
fredsstillende, og at der kun er behov for mindre justeringer Der er ikke konstateret konkrete situatio-
ner, hvor forretningsordenen har givet anledning til tvivl eller debat, og det vurderes, at de forskellige 
hensyn, der skal iagttages i forhold til offentligheden, bestyrelsen og Movias arbejde, er repræsenteret 
i forretningsordenen. 

Der foreslås justeringer af mindre karakter, som primært vedrører præcisering af, at møder også kan 
gennemføres som videomøder (§2), samt konsekvensrettelser som følge heraf. Endvidere er stedord 
gjort kønsneutrale, og derudover foreslås justeringer og præciseringer, blandt andet i forhold til frem-
gangsmåden omkring underskriften af underskriftsbladet (§20, stk. 3), der modsvarer den hidtidige be-
styrelses praksis, og tilpasset brugen af videomøder.

Forslag til justeringer fremgår af bilag, hvor forslagene er markeret med rettelsesmarkeringer. 

   

Økonomi:

Ingen bemærkninger. 
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Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt. 

Kommunikation:

Den nye udgave af forretningsordenen vil være tilgængelig på Movias hjemmeside, men der vil ikke 
ske særskilt kommunikation herom. Eventuelle henvendelser behandles af formanden og administra-
tionen efter nærmere aftale.

Bilag:

Udkast til opdateret forretningsorden for bestyrelsen (med rettelsesmarkeringer).



Forretningsorden for Movias bestyrelse

A. Bestyrelsens møder

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

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

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

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

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

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

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

§ 4
Til stede ved bestyrelsesmøder er ud over bestyrelsens 
medlemmer den administrerende direktør, 
medlemmerne af direktionenchefen for 
direktionssekretariatet, en sekretariatsmedarbejder 
samt en observatør udpeget af hovedsamarbejds-
udvalget (besluttes særskilt af bestyrelsen). Revisionen 
er til stede ved det møde, hvor årsregnskabet 
fremlægges. 

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

B. Dagsorden

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

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



tilsvarende anvendelse for disse personer.

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

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

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

indgåelse af kontrakter 
 Øvrige sager med højt diskretionsbehov, eller 

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

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

C. Beslutningsdygtighed og mødeledelse

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

§ 9

Formanden leder bestyrelsens møder. I formandens 
fravær ledes mødet af næstformanden.
Mødelederen formulerer afstemningerne i de sager, 
hvorom der skal stemmes.

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

D. Særlige udvalg

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

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

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

E. Habilitet

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



om medlemmets habilitet.

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

F. Afstemning

§ 14
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens 
afstemninger, når de personligt er til stededeltager 
under disse. Deltager et medlem pr. telefon jf. 
adgangen hertil i § 2, anses medlemmet for at være til 
stede. 

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

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

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

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

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

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

eventuelle forslag til valg af bestemte kandidater.

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

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

G. Beslutningsprotokol

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

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

Stk. 3
Underskriftbladet til Bbeslutningsprotokollen 
underskrives af alle medlemmer ved mødets afslutning. 
Ved møder, der afholdes som videomøder eller 



telefonmøder, kan underskriften af underskriftbladet ske 
som godkendelse pr. mail.  

Stk. 4
Bestyrelsens beslutninger offentliggøres på selskabets 
hjemmeside med skyldig hensyntagen til de fortrolige 
sager jf. § 7.

Stk. 5

Beslutningsprotokollen og det relevante mødemateriale 

vedrørende den åbne dagsorden sendes til 
repræsentantskabets og til kommuners og regioners 
orientering.

H. Ikrafttræden

§ 21
[Denne forretningsorden er vedtaget af Movias 
bestyrelse på møde 2325. april februar 20220 og 
træder i kraft umiddelbart herefter.]
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17 Godkendelse af rammer for styring og organisering af BRT-anlæg

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender, at administrationen arbejder videre med to modeller for midlertidig or-
ganisering af BRT-anlæg, enten som §60 anlægsselskaber eller som underudvalg til Movias 
bestyrelse. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

BRT (Bus Rapid Transit) er højklasset 
bustrafik med hyppige afgange, signalprio-
ritering i lyskryds, og som kører trængsels-
frit i egne vognbaner. Konceptet giver 
mange af fordelene ved letbaner, men til 
brøkdel af anlægsudgiften og med kortere 
anlægsperiode.

Derfor bliver BRT udbredt i disse år. I Eu-
ropa er Frankrig og Sverige langt fremme 
med anlæg af BRT-linjer, og den første 
BRT-linje i Danmark åbner i Aalborg næ-
ste år.

I Movias Mobilitetsplan indgår et forslag til 
BRT-net på fire passagertunge, regionale 
S-buslinjer, jf. kortet til højre, der forbinder 
centrale DSB-, metro- og letbanestationer, 
og der er i mobilitetsplanen desuden fokus 
på, hvordan BRT-inspirerede tiltag kan 
bringes i spil i købstæderne.

I den statslige investeringsplan fra 2021 er 
der afsat samlet 1½ mia. kr. til statslig 
medfinansiering af indtil halvdelen af an-
lægsudgiften til BRT-linjerne på 200S fra 
Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme 
og 400S fra Lyngby St. til Ishøj St, ligesom 
der er afsat midler til gennemførelse af VVM på strækningerne. 

Indenrigs- og Boligministeriet og Transportministeriet givet tilsagn om stationsnærhed ved i alt seks 
kommende BRT-stationer i Rødovre, Hvidovre, Gladsaxe, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner på de 

Figur 1: Mobilitetsplanens forslag til BRT-net i hoved-
stadsområdet
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to linjer.

Movia har udført mulighedsstudier for BRT på 150S, 200S og 400S, og i samarbejde mellem beliggen-
hedskommunerne, Region Hovedstaden, Transportministeriet og Movia er der netop afsluttet en sup-
plerende, indledende undersøgelse af linjeføringer, samfundsøkonomi m.v. for BRT på 400S fra Ishøj 
til Bagsværd. Det overvejes, om der skal gennemføres en lignende undersøgelse på 200S, ligesom 
Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og staten overvejer, om der skal iværksættes en under-
søgelse af etablering af letbane eller BRT fra Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg til Nørrebro St.

Der er indledt drøftelser mellem region, kommuner og stat om hvordan etablering af et egentligt be-
slutningsgrundlag, herunder VVM, kan organiseres på 200S og 400S. Et muligt pejlemærke er en 
politisk godkendt aftale om dette inden sommerferien, så den første VVM kan iværksættes til efteråret.

Et indledende studie af et fuldt BRT-projekt på linje 150S viste høje anlægsudgifter, grundet begræn-
set plads på Helsingørmotorvejen. I stedet er udarbejdet en løsning efter retningslinjerne i Movias 
koncept for +Way (svarende til linje 5C) på strækningen nord for DTU, der er billigere, mindre indgri-
bende, men også med mindre effekt for rejsetid og passagertallet end BRT. De involverede kommuner 
samt Vejdirektoratet behandler forslaget primo 2022.

I tillæg til mobilitetsplanens BRT-projekter har Movia udviklet et BRT-inspireret koncept i købstæder. 
Det er relevant i byer, der oplever stigende trængsel, og hvor man kan understøtte investeringer i ba-
neinfrastruktur og andre byudviklingsprojekter. Konceptet er velegnet på strækninger, der ikke har 
passagertal og trængselsproblemer i samme omfang, som i hovedstadsområdet, og minder om +Way, 
hvorfor omkostninger til anlæg er væsentligt lavere end fuld BRT, og ændringerne i infrastrukturen 
anlægges hurtigere efter samme principper som kommunernes øvrige vejanlæg. Der er gennemført 
mulighedsstudier i Helsingør, Holbæk og Køge kommuner.  Næste skridt er udarbejdelse af mulig-
hedsstudier i Ringsted og Hillerød kommuner. I den statslige infrastrukturplan er afsat en pulje til bed-
re busfremkommelighed lokalt og regionalt i hele landet på 100 mio. kr. Denne pulje vil kunne give 50 
pct. medfinansiering til disse projekter.

Styring og organisering af BRT-anlæg

Når det gælder selve anlægsarbejdet, etableres BRT-linjen i Aalborg af kommunen, der både er  vej-
myndighed og trafikbestiller på strækningen. BRT-linjerne i hovedstadsområdet er mere komplicerede, 
i og med at den enkelte linje kører gennem indtil otte kommuner, skiftevis på stats- og kommuneveje, 
og med Region Hovedstadens som trafikbestiller og dermed ansvarlig for servicen. Det stiller andre 
krav til organisering af anlægsarbejdet.

Bestyrelsen besluttede på mødet i november 2020, at Movia i det videre arbejde med etablering af 
BRT-anlæg kan arbejde med en model bestående af midlertidige anlægsselskaber til de enkelte BRT-
linjer med deltagelse af beliggenhedskommuner og trafikbestillere på linjen, hvor opgaven med udfø-
relse af anlægsarbejdet lægges hos en erfaren tredjepart, eksempelvis Vejdirektoratet.

Administrationen har på baggrund heraf haft indledende drøftelser med forvaltningerne i Region Ho-
vedstaden og beliggenhedskommunerne for 200S og 400S. På baggrund heraf er det administratio-
nens vurdering, at udførelsen af projekterne vil styrkes ved, at Vejdirektoratet varetager en central 
rolle i anlægsarbejdet. Det vurderes endvidere, at Vejdirektoratet ikke alene bør styre projektet, særligt 
på de kommunale veje. Kommunerne har store interesser i den konkrete udførelse, vil skulle finansie-
re en væsentlig del af anlægsudgifterne, og må forventes på egne veje af bære en væsentlig del af 
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anlægsrisikoen. Der er derfor brug for et mellemkommunalt forum, der i samarbejde med Vejdirektora-
tet kan træffe forpligtende beslutninger i anlægsprojektet.

I et kommunalt samarbejde vil dette normalt ske ved at etablere et § 60-selskab efter reglerne i den 
kommunale styrelseslov. Det er en velafprøvet model, der sikrer alle kommuner beslutningsadgang på 
lige fod, og skaber en ramme for at dele risici. Selskabet vil alene skulle fungere som anlægsselskab, 
dvs. selskabet kan lukkes, når anlægsarbejdet er fuldt afsluttet. Der vil skulle etableres ét selskab for 
hver BRT-linje. Man kan vælge at lade eksempelvis Movia sekretariatsbetjene § 60-selskabet. 

Det er imidlertid en ulempe, at der skal etableres og drives et § 60-selskab, og med flere BRT-linjer 
kan der være flere samtidige selskaber, som nogen kommuner skal deltage i. Det skal ses i lyset af 
anlægsopgavens omfang og selskabets begrænsede levetid. Samtidig giver § 60-selskabet ikke mu-
lighed for, at Region Hovedstaden kan indtræde i selskabet på linje med kommunerne, da § 60-sel-
skaber alene kan omfatte kommuner. Den konkrete udformning af anlægget er afgørende for, at det 
efterfølgende er muligt at gennemføre en effektiv service. Region Hovedstaden har trafikbestille-
ransvaret for buslinje 400S og 200S og dermed for servicen på buslinjerne. Høj frekvens og høj kvali-
tet og kapacitet af busmateriellet er afgørende for, at BRT-linjen bliver succesfuld. Modellen med §60-
selskaber, der serviceres af Movia, forudsætter lovhjemmel.  

En alternativ model til et § 60-selskab kunne være, at det blev skabt lovhjemmel til, at Movia kan påta-
ge sig den koordinerende og besluttende rolle i anlægsarbejdet. Der vil i givet fald skulle etableres et 
underudvalg til Movias bestyrelse, der fik delegeret alle beslutninger i forbindelse med anlægsarbej-
det. Underudvalget kunne sammensættes af repræsentanter fra beliggenhedskommunerne samt re-
gionråd. Modellen indebærer vandtætte skotter mellem anlægsarbejdet og resten af Movias aktiviteter 
gennem oprettelse af en selvstændig regnskabskreds, samt aftaler om vederlag og ressourcestyring 
for brug af Movias medarbejdere i anlægsarbejdet. Det vurderes at være en administrativt og styrings-
mæssigt enklere løsning. 

Ulempen er, at modellen vil kræve lovændring. Det kan dog også være tilfældet for modellen med § 60 
selskaber. Desuden skal det i det videre arbejdet sikres, at den økonomiske risiko ved anlægsarbejdet 
alene påhviler parterne i underudvalget, og ikke belaster øvrige kommuner og region. De nærmere 
rammer for en udvalgsmodel, herunder afgrænsningen af beslutningskompetencen mellem underud-
valg og bestyrelse, skal afklares.

I bedste fald vil det første BRT-anlæg kunne udbydes i 2025. Der er derfor den fornødne tid til at vur-
dere, hvilke løsninger, der mest effektivt kan understøtte etablering af BRT-anlægget. På baggrund af 
bestyrelsens drøftelse og beslutning vil administrationen fortsætte dialog med såvel kommuner, region 
som Transportministeriet. En realistisk målsætning kunne være, at parterne inden sommerferien be-
slutter at iværksætte et fælles arbejde for at afklare styringsforhold, finansiering m.v. for BRT-anlæg i 
hovedstadsområdet. Dette arbejde skal også afklare øvrige væsentlige forhold. Eksempelvis er det 
afgørende for kommunerne, at deres anlægsbidrag ikke belaster den kommunale anlægsramme, og at 
kommunerne skal have låneadgang til anlægsbidraget.

De to modeller er opsummeret i tabellen nedenfor. Begge modeller kræver tilslutning fra de involvere-
de parter. Begge modeller vil sandsynligvis kræve lovændring samt ændring af Movias vedtægt.
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Tabel 1: Opsummering af de to modeller

Model § 60-selskaber Udvalgsmodel

Lovgrundlag Forankret i eksisterende bestem-
melser i den kommunale styrel-
seslov. Det skal vurderes om det 
kræver lovændringer, hvis Movia 
skal stå for at sekretariatsbetjene 
på samme måde som Metrosel-
skabet bistår Hovedstadens Let-
bane. 

Det vurderes, at det kræver sær-
skilt lovhjemmel i trafikselskabs-
loven.

Movia kan i dag nedsætte under-
udvalg.

Afgrænsning af beslutning og 
finansieringsansvar til delta-
gende parter

Ja Ja

Region Hovedstadens delta-
gelse

Observatør Medlem med stemmeret

Forarbejde til modellen Eksisterende, kendt model i kom-
munerne

Kræver formentlig betydeligt 
arbejde med aftaler mellem invol-
verede kommuner og region.

Drift af modellen Tungere af drive med selvstæn-
dig juridisk enhed (særkommu-
ne), herunder lukning af selska-
bet, når arbejdet er afsluttet.

Fokus på vandtætte skotter til 
Movias øvrige økonomi. 

Enklere at drive som del af Movi-
as administration.

Fokus på vandtætte skotter til 
Movias øvrige økonomi.

Økonomi:

Ingen med denne indstilling.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.
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Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

Notat fra Forskel vedrørende fordele og ulemper ved forskellige modeller for organisering af rammerne 
for etablering af et BRT-anlæg.



Forskel ApS

Esplanaden 34A   1263 København    +45 60101045   forskel.org

                                                25. januar 2022

Notat vedrørende fordele og ulemper ved forskellige modeller for organisering af rammerne for 
etablering af et BRT-anlæg (bilag til indstilling til Movia’s bestyrelse om rammer for styring og 
organisering af BRT-anlæg)

I det følgende er beskrevet organisationsmodeller for kommunernes og Region Hovedstadens politiske 
styring af etablering af BRT-linjer, som går på tværs af kommunegrænser i hovedstadsregionen, samt 
fordele og ulemper ved modellerne.

Kommuner og region kan ikke være besluttende for anlæg på statsveje – f.eks. udbygningen af den nordlige 
del af Ring 4, hvor Vejdirektoratet derfor forudsættes at stå for anlægget og have den økonomiske risiko 
herfor med et anlægsbidrag fra kommuner og evt. region. 

Modellerne involverer derfor kun organiseringen af den politiske styring af kommunernes og Region 
Hovedstadens del af projektet på kommunale veje. For alle modeller gælder, at der skal etableres en model 
for organisering af samarbejdet med statens del af BRT-linjerne. Det kunne ske ved at indgå aftale med 
Vejdirektoratet, at de står for den praktiske opgave med at udbyde og gennemføre anlægsarbejderne, også 
på det kommunale veje, med inspiration fra samarbejdet mellem Københavns Kommune og Vejdirektoratet 
om anlæg af Nordhavnstunnelen.

I forhold driften skal det sikres, at der er hjemmel til, at Region Hovedstaden kan binde sig til et fastlagt 
driftsniveau i en lang årrække.

Organisationsmodeller

Såfremt en BRT-linje etableres inden for en kommunegrænse, og ikke berører statsveje, er det 
kommunalbestyrelsen, som er ansvarlig for projektet herunder håndteringen af risici af økonomisk og 
teknisk karakter i projektet.

For BRT-linjer i hovedstadsregionen vil det imidlertid typisk gælde, at linjerne går på tværs af 
kommunegrænser og ligeledes kan berøre statsveje. Dette indebærer, at organiseringen af projektet vil 
inddrage flere kommuner, Region Hovedstaden (som trafikbestiller) og i visse tilfælde staten.

1.Model med et midlertidigt I/S for hvert BRT-projekt.

Den klassiske løsning for tværkommunale opgaver er en I/S model jf. den kommunale styrelseslovs pgf. 60. 
Det er en organisationsform, som kendes fra en række større projekter, som involverer flere kommuner.

Modellen indebærer, at der etableres et I/S for hver BRT-linje, som ledes af en bestyrelse med deltagelse af 
de kommuner som BRT-linjen vedrører. De enkelte kommuners repræsentant i bestyrelsen vil blive 
udpeget af kommunalbestyrelserne. Region Hovedstaden vil være repræsenteret med observatørstatus 
uden stemmeret i bestyrelsen for et evt. interessentskab, men da pgf. 60-selskaber kun må omfatte 
kommuner, er den en forudsætning, at regionen ikke er ikke medejer og ikke hæfter ikke økonomisk eller 
på anden vis for selskabet.

Da anlæg af BRT-linjerne formentligt vil være tidsforskudte vil det det samme gælde for arbejdet i I/S’erne. 
Når anlægsarbejdet er fuldt afsluttet, vil I/S’et kunne nedlægges.
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Det skal vurderes om det kræver lovændringer, hvis Movia skal stå for at sekretariatsbetjene pgf. 60 
selskaberne, på samme måde som Metroselskabet bistår Hovedstadens Letbane. 

Fordelene ved denne organisationsform er, at der er tale om en kendt og afprøvet organisationsform. Der 
er en tydelig økonomisk og teknisk afgrænsning af projekterne, således at det kun er kommunerne som er 
berørt af BRT-linjen som hæfter økonomisk for projektet, herunder har ansvaret for de risici, der er 
forbundet med projektet.

Ulempen ved et pgf. 60 selskab er, at der er en væsentlig administrativ opgave ved at etablere og drive 
selskabet, og med flere BRT-linjer kan der være flere samtidige selskaber. Det skal ses i lyset af an-
lægsopgavens omfang og selskabets begrænsede levetid. Samtidig giver pgf. 60-selskabet ikke mulighed for 
at Region Hovedstaden kan indtræde i selskabet på linje med de øvrige parter jf. ovenfor.

Herudover er det en ulempe ved modellen, at der ikke er et fælles politisk organ, som har overblikket over 
de forskellige projekter og kan koordinere mellem projekterne. Dette kan løses ved at forpligte Movia til at 
koordinere og sikre erfaringsoverlevering mellem projekterne, alternativt at indføre et fælles 
borgmesterforum for flere BRT-linjer. 

Koordinationsbehovet mellem BRT-linjer vurderes at være størst i forberedelsesfasen, f.eks. drøftelser med 
staten om forhold vedr. BRT – f.eks. anlægs- og lånerammer, budgettering af anlægsreserver, 
tilbagebetalingsperiode for eventuelle lån o. lign. Behovet i anlægsfasen vurderes at være mere begrænset, 
da der formentlig vil være en tidsforskydning mellem etablering af de forskellige BRT-linjer. Dette kan tale 
for, at der i forberedelsesfasen for det første BRT-anlæg bliver et fælles borgmesterforum, men at dette 
ikke bliver tilfældet i anlægsfasen. Beslutningskompetencen for de enkelte BRT-projekter vil ligge i pgf. 60 
selskaberne og ikke i et evt. borgmesterforum.

2. Model hvor et særligt udvalg I Movia med selvstændig beslutningskompetence er overordnet politisk 
styringsorgan for BRT-projekter

I denne model oprettes et særligt udvalg i Movia med deltagelse af BRT-kommunerne og Region 
Hovedstaden. Dette forudsættes etableret som et underudvalg til Movias bestyrelse med deltagelse af 
regionsrådsformanden samt borgmestrene fra beliggenhedskommunerne.

Det særlige udvalg har selvstændig beslutningskompetence i forbindelse med anlæg af BRT-linjen. Der 
indgås aftale mellem Movia og de berørte BRT-kommuner og Region Hovedstaden om økonomi herunder 
fordeling af udgifterne og håndtering af eventuelle budgetoverskridelser m.v.

I/S for BRT-
linje 400S

I/S for BRT-
linje 200S

I/S for BRT-
linje xxS
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Fordelen ved modellen er at den kan være en administrativt og styringsmæssigt enklere løsning end et pgf. 
60 selskab ligesom det sikres at Region Hovedstaden indgår på lige fod med kommunerne i modsætning til 
pgf. 60 selskabet, hvor Region Hovedstaden vil have observatørstatus.

Modellen vil sandsynligvis kræve en lovændring og efterfølgende ændring af vedtægten for Movia, da den 
indebærer, at Movia formelt påtager sig anlægsopgaven for BRT på vegne af kommuner og region.

Modellen indebærer, at det aftales at det er de involverede parter som er berørt af BRT-linjen, som hæfter 
økonomisk for projektet, svarende til i et pgf. 60 selskab. 

Dog vil det være således i forhold til tredjemand, f.eks. entreprenører, at Movia – og subsidiært samtlige 
Movias ejere – hæfter for de forpligtelser, som Movia måtte påtage sig i relation til et BRT-projekt, uanset 
at der er foreligger en intern aftale om, at kun de deltagende kommuner skal bære omkostningerne ved 
projektet. Det svarer til situationen i dag da de enkelte kommuner internt hæfter for den bustrafik, de 
bestiller, men eksternt hæfter Movia – og subsidiært samtlige Movias ejere – for de forpligtelser, som 
Movia påtager sig over for tredjemand, herunder busoperatører. I praksis har der ikke været eksempler i 
Movia på, at kommuner ikke har overholdt betalingsforpligtelser.

Risikoen for, at en kommune ikke kan svare sine forpligtigelser i en indgået aftale om finansiering af BRT-
anlæg må anses for teoretisk, særligt da kommunalbestyrelsen forudsættes at godkende aftalen. Risikoen 
synes nærmere at være uenigheder om forpligtigelsernes afgrænsning – dette bør så vidt muligt håndteres 
i selve aftalen.

Herudover vil modellen formentlig have den konsekvens, at momsudgifterne ved anlægsprojektet ikke vil 
blive refunderet da trafikselskaber som udgangspunkt ikke er omfattet af den kommunale 
momsudligningsordning. Dette skyldes, at der ikke betales moms af persontransportydelser. Der er dog en 
undtagelse, idet trafikselskabers udgifter til drift og vedligehold af bus- og rutebilstationer kan blive 
omfattet af den kommunale momsrefusionsordning. Denne undtagelse er dog næppe relevant i forhold til 
et BRT-projekt.

Dermed adskiller modellen sig fra modellen, hvor anlægsarbejderne organiseres i et kommunalt pgf. 60 
selskab, idet kommunernes momsudgifterne her vil blive refunderet via den kommunale 
momsudligningsordning.

Modellen med organisering af anlægsarbejderne i et særligt udvalg i Movia forudsætter derfor som 
udgangspunkt en ændring af den kommunale momsudligningsordning således, at momsudgifterne ved 
BRT-anlægsprojekter bliver refunderet. En udvidelse af momsudligningsordningen finansieres kollektivt af 
alle landets kommuner.
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LUKKET PUNKT

Indstilling:

Det indstilles at, 

 Bestyrelsen tager orientering om undersøgelser af kundetilfredshed i den kollektive transport til 
efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Kundernes tilfredshed med den service, de får, og deres holdninger til det at bruge den kollektive 
transport spiller sammen – og påvirker hinanden gensidigt. Movia er derfor optaget af at måle kunder-
nes oplevelser på alt fra deres tilfredshed med den konkrete rejse med bus og lokaltog (og flextrafik) til 
deres holdninger til den kollektive transport generelt på tværs af alle udbydere i Danmark og interna-
tionalt. 

Movia måler kundetilfredshed med bus og lokaltog gennem løbende interviews i busser og tog. Nor-
malt udføres 30-35.000 interviews årligt. Desuden udføres der landsdækkende kundeundersøgelser 
samt europæiske benchmarkanalyser i regi af BEST samarbejdet1. Endelig måler Movia kundernes 
tilfredshed på de mest kundekritiske parametre i DOT. I december 2021 har administrationen modta-
get nyeste resultater af den årlige landsdækkende undersøgelse af kundetilfredshed i den kollektive 
transport, den halvårlige undersøgelse i DOT samt det internationale benchmark i BEST. 

Flere kunder vil anbefale Movia 

Ifølge den landsdækkende kundeundersøgelse for 2021 er kundernes tilfredshed med den kollektive 
transport på niveau med 2020. Eftersom 2021 har været præget af restriktioner og myndighedernes 
periodevise anbefaling om at undgå den kollektive transport grundet COVID-19 er resultat tilfredsstil-
lende. 

Samtidig er kundernes villighed til at anbefale Movias busser og lokaltog steget. Kundernes anbefa-
lingsvillighed opgøres som en såkaldt net promotor score (NPS)2. i 2021 ses en signifikant stigning i 

1 Movia er medlem af BEST (Benchmarking European Service of public Transport), som er et netværk mellem 11 
trafikselskaber i Europa, hvori der udover et årlig benchmark af borgernes oplevelse med kollektiv transport også 
afholdes workshops om aktuelle emner samt et årligt seminar.  
2 Anbefalingsvillighed opgøres som NPS-Score, der er udtryk for, i hvilken udstrækning kunderne vil anbefale bus, 
tog og metro. Jo højere positiv score jo bedre. En negativ score er udtryk for, at andelen af respondenterne der 
gerne vil anbefale kollektiv transport er lavere, end andelen der ikke vil anbefale. 



Side 2 / 3

Trafikselskabet Movia

NPS for Movias busser fra -31 til -25 og for Lokaltog fra -16 til -9. Stigningen ses særligt blandt høj- og 
mellemfrekvente kunder samt unge kunder. Ser man anbefalingsvilligheden fordelt på regioner, ligger 
NPS-scoren for Region Hovedstaden på -6, hvilket er en stigning på 12 point i forhold til 2020, mens 
NPS i Region Sjælland ligger på -21, hvilket er en forbedring på 9 point siden 2020. 

Også på tværs af bus, tog og metro er der større villighed til at anbefale den kollektive transport. Såle-
des stiger NPS på tværs af trafikselskaberne i den landsdækkende kundeundersøgelse med 11 point 
til -12 i 2021. 

I den landsdækkende kundeundersøgelse måles også på kundetilfredshed. Tilfredsheden med Movias 
busser er 50 pct. og på niveau med 2020, mens tilfredsheden med lokaltog ligger på 61 pct., hvilket er 
over landsgennemsnittet. Den målte kundetilfredshed for Movia ligger dog under landsgennemsnittet. 
Movias kundetilfredshed påvirkes negativt af evnen til at overholde køreplanen og give information ved 
forsinkelser, hvilket kan være udtryk for, at Movias busser i højere grad er udsat for trængsel på veje-
ne, end busserne i resten af landet. For Lokaltog er det særligt tilfredsheden med overholdelse af kø-
replanen, muligheden for at få en siddeplads og rengøring, der driver kundetilfredsheden til et niveau 
højere end landsgennemsnittet. 

Generelt er tilfredsheden med togtrafikken højere end med bustrafikken. Sammenholdes den målte 
kundetilfredshed i den landsdækkende undersøgelse med Movias egne kundetilfredshedsmålinger er 
forskellen betydelig. I 2021 er andelen af tilfredse kunder i Movias busser 65 pct., mens andelen af 
meget tilfredse kunder udgør 29 pct. Andelen af tilfredse kunder i Lokaltog er 66 pct, mens andelen af 
meget tilfredse kunder udgør 27 pct. 

Tilfredsheden på de mest kundekritiske barrierer i DOTs område stiger fortsat

DOT måler to gange årligt på kundernes tilfredshed på en række områder. Det gælder alt fra tilfreds-
hed med trafikinformation, muligheden for at finde billet, samt rejser på tværs af bus, tog og metro. 
Den seneste måling fra december 2021 viser, at kunderne oplever, at det bliver stadig mere enkelt at 
køre med bus, tog og metro, samt at tilliden til DOT aldrig har været højere. DOTs NPS score er også 
steget fra -29 i 2020 til -27 i 2021.

Rejsekort og Rejseplanen er kundernes foretrukne kanaler til billetter og information

I den landsdækkende undersøgelse af kundernes tilfredshed måles også tilfredsheden med Rejsekort 
og Rejseplanen. Undersøgelsen viser, at kundernes tilfredshed med begge services er meget høj. 
Hele 80 pct. af kunderne er tilfredse med Rejsekortet, mens 86 pct. er tilfredse med Rejseplanen. Det 
samme gælder kundernes villighed til at anbefale Rejsekort og Rejseplan, hvor Rejseplanen har en 
NPS score på 23 og Rejsekort en NPS score på 20. Det er de højeste NPS-scorer i hele sektoren 
bortset fra Metroselskabet (som også har en NPS på 20). Rejsekortet og Rejseplanen er således sær-
deles stærke brands for den kollektive transport.  

Borgernes oplevelse af value for money på internationalt niveau stiger 

I BEST udarbejdes benchmark af tilfredsheden med den kollektive transport blandt borgere på Sjæl-
land sammenlignet med borgere i byregioner som Oslo, Stockholm og Helsinki. Tilfredsheden i bench-
market måles både blandt kunder og ikke-kunder i den kollektive transport, og udtrykker dermed i 
højere grad opfattelsen af produkterne end reelle oplevelser med den udbudte service.  
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Set i forhold til de andre byer i benchmarket vurderes den kollektive transport på Sjælland (i lighed 
med tidligere år) generelt lavt. Det gælder dog for næsten alle byerne i undersøgelsen, at den generel-
le tilfredshed med den kollektive transport er faldet fra 2020 til 2021. Til gengæld er borgernes oplevel-
se af value for money i den kollektive transport steget i samme periode – også for Sjælland. 

Åbent/lukket punkt:

Lukket punkt, idet de landsdækkende kundetilfredshedsundersøgelser først offentliggøres 8. marts.  

På hjemmesiden vil fremgå følgende: 

19. Orientering om nye undersøgelser af kundernes tilfredshed med den kollektive transport. LUKKET 
PUNKT

Sagen omhandler resultater fra de seneste kundeundersøgelser, og behandles af hensyn til fælles 
offentliggørelse på lukket dagsorden. Sagen vil blive åbnet, når de landsdækkende kundeundersøgel-
ser er offentliggjort.

Kommunikation:

Den landsdækkende kundetilfredshedsundersøgelse offentliggøres Rejsekort & Rejseplan, forventet 
8. marts 2022. 

Resultaterne af DOT målingen offentliggøres ikke i sin helhed, men indgår i DOTs løbende kommuni-
kation om indsatserne.

Bilag:

Undersøgelserne kan rekvireres hos Thomas Dethlefsen, thd@moviatrafik.dk eller 36 13 20 91.

mailto:thd@moviatrafik.dk
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20 Orientering om foreningen Trafikselskaberne i Danmark (TiD)

Indstilling

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen tager orienteringen om foreningen Trafikselskaberne i Danmark (TiD) til efterret-
ning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

De seks regionale trafikselskaber har siden kommunalreformen været organiseret i en fælles forening, 
Trafikselskaberne i Danmark (TiD).

Foreningens formål er at give trafikselskaberne en platform, hvorfra der kan varetages fælles interes-
ser og være talerør for den politiske dialog. TiD kan desuden være rammen for samarbejde på tværs 
af selskaberne, hvilket særligt har været relevant under COVID-19 epidemien. 

Foreningens bestyrelse består af de regionale trafikselskabers formænd samt næstformanden for 
Movia, der endvidere er næstformand for TiD. Det er aftalt, at bestyrelsen konstituerer sig 17. marts 
2022 i forbindelse med KLs topmøde i Aalborg.

TiD-bestyrelsen 2022-25 ser ud som følger:

 NT: Søren Kusk (A), Aalborg Kommune, medlem af byrådet
 Midttrafik: Steen Vindum (V), Silkeborg Kommune, 2. viceborgmester
 Sydtrafik, Preben Friis-Hauge (V), regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
 FynBus: Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune, borgmester
 Movia: Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune, borgmester
 Movia: Gert Jørgensen (K), Sorø Kommune, borgmester
 BAT: Helle Munk Ravnborg (Ø), medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm og formand for 

Natur-, Miljø- og Planudvalget

Bestyrelsen mødes cirka 2-3 gange om året, samt hvis der opstår ad hoc-sager, der kræver politisk 
opmærksomhed. Det er tradition for, at TiD-bestyrelsen anmoder om møde med transportministeren – 
det kan være som et hilse-på-møde efter konstituering, eller hvis der er presserende sager, hvor fore-
ningen ønsker, at ministeren skal kende trafikselskabernes synspunkter og ønsker. Der har i den se-
neste bestyrelsesperiode desuden været systematiserede møder med transportordførerne. 
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Trafikselskabsforeningens økonomi er baseret på, at medlemmerne betaler et årligt kontingent. Forde-
lingsnøglen udarbejdes efter selskabernes passagerindtægter. 

Trafikselskabernes sekretariat består af én medarbejder, der har kontorplads hos Movia.

Økonomi:

Ingen bemærkninger. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt. 

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation. 

Bilag:

Pjece fra TiD til den nye bestyrelse
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Velkommen i bestyrelsen for 
Trafikselskaberne i Danmark



Kort om Trafikselskaberne i Danmark
Baggrund

De seks regionale trafikselskaber har siden kommunalreformen haft en fælles forening, 
Trafikselskaberne i Danmark (TiD).

Foreningens formål

At give trafikselskaberne en platform, hvorfra der kan varetages fælles interesser. Fagligt 
via et samarbejde. Politisk i form af et talerør.

Fagligt: Der afholdes normalt tre bestyrelsesmøder og fire direktørmøder om året – samt 
ad hoc-møder efter behov. Administrativt er etableret en række faglige samarbejder i regi 
af TiD: Kontraktgruppe, Miljø- og Materielgruppe, Juragruppe samt Økonomigruppe.

Der er tæt samarbejde med KL og Danske Regioner, der holdes opdateret om, hvad der 
sker på kollektiv trafik-området.

Politisk: Der er tradition for, at bestyrelsen mødes med transportministeren. Under 
Corona-pandemien blev møderne hyppige og afholdt via video. Møder med Folketingets 
transportpolitiske ordfører er i seneste bestyrelsesperiode blevet systematiseret. 

Via samarbejdet kan selskaberne stå stærkere – samt med øget legitimitet og vægt løfte 
fælles problemstillinger. Via afholdelse af miljøkonference og invitation af KL og Danske 
Regioners relevante udvalg samt embedsmænd satte TiD den grønne omstilling i fokus.

Sekretariat

Chefkonsulent Morten Brønnum Andersen, mba@moviatrafik.dk, 2320 6131
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Bestyrelsen for TiD
Foreningens bestyrelse består af de regionale trafikselskabers formænd 
samt næstformanden for Movia, der endvidere er næstformand for TiD. 

Efter et kommunalvalg – og senest 1. marts – indkaldes til 
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig. 
Bestyrelsesmedlemmer for periode 2022-25:
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Bestyrelse: 2018-2021: Formand: Claus Wistoft, Midttrafik (V), 
næstformand Per Hovmand, Movia (K)

Morten Andersen, FynBus (V), Leif Olsen, BAT (F), Kirsten Jensen, 
Movia (S), Nuuradiin S. Hussein, NT (S) og Henning Ravn, Sydtrafik
(V)

Bestyrelse: 2014-2017: Formand: Morten Andersen, FynBus (V), 
næstformand Per Hovmand, Movia (K)

Carsten Scheibye, BAT (V), Hans Bang Hansen, Midttrafik (V), Thomas 
Gyldal Petersen, Movia (S), Thomas Kastrup-Larsen, NT (S), Jesper 
Frost Rasmussen, Sydtrafik (V)

Bestyrelse: 2010-2013: Formand: Thomas Kastrup-Larsen, NT (S), 
næstformand Knud Larsen, Movia (V)

Arne Lægaard, Midttrafik (V), Poul Rosendahl, Sydtrafik (V), Torben 
Andersen, FynBus (SF), Finn Aaberg, Movia (S), Steen Colberg 
Jensen, BAT (V)

Bestyrelse 2008-2009: Formand: Steen Møller, FynBus (K), 
næstformænd: Thomas Kastrup Larsen, NT (S) & Knud Larsen, Movia 
(V)

Poul Vesterbæk, Midttrafik (V), Peter Christensen, Sydtrafik (S), Leif 
Olsen, BAT (SF), Finn Aaberg, Movia (S), 

Helle Munk Ravnborg (BAT, Ø). Morten Andersen (FynBus, V). Steen 
Vindum (Midttrafik, V). Kirsten Jensen (Movia, A). Gert Jørgensen (Movia, 
K). Søren Kusk (NT, A). Preben Friis-Hauge (Sydtrafik, V)



Foreningens økonomi
Trafikselskabsforeningens økonomi er baseret på, at medlemmerne betaler et årligt 
kontingent. Fordelingsnøglen udarbejdes efter selskabernes passagerindtægter.

Foreningens udgiftsbudget er i 2021 på knap 1 mio. kr. Baseret på regnskab 2020 er 
medlemmernes bidrag det følgende:

- Movia: 52 pct.

- Midttrafik: 21 pct.

- NT: 13 pct.

- Sydtrafik: 7 pct.

- FynBus: 6 pct.

- BAT: 1 pct.

For at reducere betalingen af negative renter har foreningens bestyrelse over en årrække 
nedbragt foreningens egenkapital. 

Ultimo 2021 forventes foreningens egenkapital at være ca. 118.000 kr.
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Movia’s +Way kører så vidt muligt på veje 
uden trængsel. Løsningen er økonomisk 
attraktiv på strækninger med mange 
passagerer, hvor man vil tilbyde en 
højklasset trafikløsning, men der ikke er 
passagerer nok til en letbane. Bussen er 
18,75 m lang og har ind- og udstigning ad 
alle døre.

Med Plusbus i Aalborg fra 2023 
introduceres BRT – Bus Rapid Transport –
i Danmark. Elbusserne bliver 24-25 m 
lange og kører i egen busbane (trace).

Dedikerede busbaner er et væsentligt 
middel til at afhjælpe den stadig stigende 
trængsel, der øger rejsetid og 
driftsomkostninger. Bilister, der holder i kø, 
og gang på gang overhales af bussen, 
tilskyndes til at skifte fra bil til bus. 



Bestyrelsens opgaver
De regionale trafikselskaber er oprettet ved lov og er §60-
lignende selskaber, der bl.a. har til opgave at koordinere 
ønsker til den kollektive trafik på tværs af kommuner og 
region – for Movias tilfælde regioner.

Trafikselskaberne er reguleret ved Lov om trafikselskaber. I 
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber fremgår bl.a. krav 
til organisering.

Fokus i de regionale trafikselskaber er ofte lokalt og 
regionalt og opgaverne bestemmes i lovgivningen. I TiD
samarbejder trafikselskaberne  om fælles nationale 
interesser baseret på trafikselskabernes vedtægter, der kan 
læses her: https://trafikselskaberne.dk/om/vedtaegter/.

I regi af TiD erfaringsudveksles, og der drøftes og 
håndteres sager, der har betydning på tværs af 
selskaberne.

Afholdelse af konferencer, gå-hjem-møder mv. er en anden 
mulighed for at sætte fokus på aktuelle problemstillinger. I 
sidste bestyrelsesperiode arrangerede trafikselskaberne 
bl.a. en miljøkonference.
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Møder med minister og ordfører
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Den nuværende transportminister, Benny Engelbrecht, har været 
medlem af Folketinget siden 2007, er valgt i Sønderborgkredsen og blev 
udnævnt til transportminister i 2019.

Det er tradition for, at TiD-bestyrelsen anmoder om møde med 
transportministeren – det kan være som et hilse-på-møde efter 
konstituering eller hvis der er presserende sager, hvor foreningen ønsker 
at ministeren skal kende trafikselskabernes synspunkter og ønsker.

I forbindelse med Corona-pandemien anmodede ministeren om møder 
med TiD-bestyrelsen mhp. at få status om trængsel og Corona-
håndtering.

Forud for møderne samarbejder sekretariat og direktørkreds om forslag 
til få, udvalgte emner samt mulige talepunkter. Er der sager af mere 
teknisk karakter udarbejdes ofte et hand-out, som kan efterlades på 
bordet til minister og embedsværket.

I den seneste bestyrelsesperiode blev møder med transportordførerne
systematiseret. Bestyrelsen har bestræbt sig på at holder møder med 
alle ordførerne, der er blevet anmodet om et møde, hvor typisk et 
medlem af bestyrelsen, en direktør og sekretariatet deltog. 

Til brug for møderne er udarbejdet et handout. Typisk med tre 
hovedemner, der systematiseres efter 1) emne, 2) udfordring og 3) 
opfordringer

Transportminister, Benny Engelbrecht (A)

Thomas Jensen (A), Rasmus Helveg Petersen (B), Niels Flemming 
Hansen (C), Ole Birk Olesen (I), Kristian Pihl Lorentzen (V)

Mette Thiesen (D), Hans Kristian Skibby (O), Henning Hyllested (Ø), 
Torsten Gejl (Å), Anne Valentina Berthelsen (F)



Cases – taxilov og Corona-regning
Case 1: Ny taxilov og fortsat mulighed for Flextur

I 2018 trådte en ny taxilov i kraft. Trafikselskaberne havde længe 
bakket op om en modernisering, men som arbejdet skred frem 
var der indikationer på forringelser endsige afskaffelse af Flextur 
– en del af den koordinerede kollektive Flextrafik.

Det ville medføre en væsentlig forringelse af trafikselskabernes 
mulighed for opgaveløsning via flextrafikkens åbne 
kørselsordninger, Plustur og Flextur.

Trafikselskaberne intensiverede interessevaretagelsen via 
debatindlæg, udarbejdelse af en redegørelse til 
transportministeren, et bestyrelsesmedlem tog sagen op i KLs
bestyrelse, der var foretræder for trafikudvalget og møder med 
minister og ordfører og andre organisationer blev aktiveret. 

Forløbet gav trafikselskaberne mulighed for at forklare og 
fremvise Flextrafik-systemet, hvilket aflivede myter og skabte 
forståelse for og respekt om trafikselskabernes opgaveløsning. 
Herunder at det er kommunerne, der bestemmer om de vil have 
flextrafik – ikke Folketinget.
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Case 2: Corona-regning

Da Corona-pandemien ramte Danmark i starten af 2020 
medførte det et kraftigt fald i antallet af passagerer og dermed 
passagerindtægter. Trafikselskaberne blev af transportministeren 
bedt holde den kollektive trafik kørende på normalt niveau –
mhp. at bl.a. sygehuspersonale fortsat kunne komme på job 
samt for at der ikke skulle opstå trængsel i bus, tog og flextrafik.

Trafikselskaberne opgjorde Corona-regningen på månedsbasis 
samt udarbejdede prognoser, der blev fremsendt til KL, Danske 
Regioner samt Transportministeriet.

Danske Regioner og KL blev enige med Transportministeriet og 
Finansministeriet om opgørelsesformen af ekstraomkostninger 
og mindreindtægter, og trafikselskaberne er blevet holdt 
økonomisk skadefri i 2020 og 2021. Det indgår i både KL’s og 
Danske Regioners økonomiaftaler med staten at håndteringen af 
trafikselskabernes 2022-kompensation skal drøftes i det tidlige 
efterår 2021, hvilket primo februar 22 ikke er sket.

TiD-bestyrelsen har undervejs bl.a. haft møde med KL og 
Danske Regioners respektive formandskaber mhp. at drøfte 
modeller for fremtidig Corona-kompensation



Forventede opgaver i 2022 og frem
Corona-håndtering – økonomi 

Da 2018-bestyrelsen tiltrådte, havde ingen forventet, at en 
pandemi ville rydde dagsordenen og væsentligt påvirke bl.a. den 
kollektive trafik.

Grundet bl.a. trafikselskabernes flerårige kontrakter med private 
operatører er der forventninger om, at der også i 2022 vil være 
statslig kompensationen til trafikselskaberne.

Men hvis passagerne fortsat ikke vender tilbage i 2023 og frem, 
så bliver det vigtigt at sikre ekstra midler til kollektiv transport. 
Alternativt kan reducerede billetindtægter medføre et lavere 
serviceniveau i form af færre afgange og/eller ruter, hvormed 
endnu flere passagerer falder fra – og en negativ spiral er en 
realitet.

Trafikselskaberne har bedt KL og Danske Regioner overveje, om 
der skal arbejdes for fx en fortsættelse af den nuværende model, 
en statslige pulje til trafikselskaberne eller om en fremtidig 
Corona-kompensation kan håndteres via DUT-systemet.

Vil den statslige involvering via krav til den regionale og 
kommunale kollektive trafik vare ved – og ledsages af 
finansiering?
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Flere passagerer i kollektiv trafik – win back

I den politiske aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 
fremgår, at størstedelen af den fremtidige trafikvækst skal ske 
med kollektiv trafik. 

Denne vision blev aldrig realiseret – tværtimod. Det er blevet 
stadig billigere at købe bil, og samtidigt er det blevet relativt 
dyrere at anvende kollektiv transport. 

Corona-pandemien har accelereret behovet for at vinde 
passagerer til den kollektive trafik. På tværs af trafikselskaberne 
arbejdes med:

- Tryghed og sikkerhed: Øget rengøring af kontaktflader mv.

- Fleksible billetter: Bl.a. pendlerprodukt Pendler-20.

- Investering i anlæg og drift: Herunder grønne busser.

Men der bliver behov for flere tiltag. Skal det være gulerødder i 
form af fx billigere billetter. Skal det være pisk i form af højere 
priser på parkering. Er der politisk tilslutning til pisk og gulerod? 



Forventede opgaver i 2022 og frem
Indspil til ”Infrastrukturplan 2035” 

I juni 2021 blev der indgået en bred infrastrukturaftale med 
løbende planlægning og to rul: 

- Rul 1: Med aftalen træffes beslutning om igangsættelse af 
projekter med anlægsstart til og med 2028.

- Rul 2: I løbet af første rul drøftes igangsættelsen af de 
prioriterede projekter i andet rul (2029-2035).

Udvalgte projekter med særlig relevans for trafikselskaberne:

- Busfremkommelighedspulje: 100 mio. kr., igangsættes i 2022 

- Ramme til højklasset kollektiv transport (fx til nye BRT- og 
letbaneprojekter): 2.482 mio. kr. fra 2026

- BRT-linjer 200S (525 mio. kr.) og 400S (950 mio. kr.) fra 2026

- 2. etape Odense Letbane 581 mio. kr. fra 2026

- Pulje til grønne busser og grøn flextrafik: 250 mio. kr. i 
perioden 2022-26

- Grønt takstudvalg – afsat 1 mio. kr. til analyse
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BRT og rammebetingelser

Midttrafik, NT og Movia har etableret et BRT-samarbejde og bl.a. 
udarbejdet et katalog med seks aktuelle BRT-projekter på tværs 
af Danmark.
Udbredelsen af BRT 
forudsætter, at ramme-
betingelserne er på plads.

Movia har fået udarbejdet et 
notat med en gennemgang 
af fire forskellige modeller 
for en anlægsorganisation, 
der kan fungere under 
etableringen af BRT-linjer i 
hovedstadsområdet.

Notatet er sendt til 
kommentering hos bl.a KL 
og Transportministeriet. 



Forventede opgaver i 2022 og frem
Markedsføre den kollektive trafiks fortrin 

Kollektiv trafik er en del af løsningen på samfundsudfordringer:

- Corona-pandemien medførte øget opmærksomhed på den 
kollektiv trafik – busser og chauffører var synlige under hele 
krisen, og myndighedernes anvisninger er blevet fulgt. Det 
vurderes at have øget sektorens goodwill.

- Beskæftigelse: Trafikselskaberne har med 15.000 ansatte 
(inkl. chauffører) direkte som indirekte stor betydning for 
beskæftigelsen.

- Klima: At skifte fra bil til bus er en klimaforbedring – der 
bliver stadig større i takt med at busserne bliver grønnere

- Trængsel: Øget brug af kollektiv trafik kan standse 
stigningen i trængsel 

Statslige puljemidler

Puljer kan understøtte udviklingen af nye services og 
produkter – skal der efterspørges en pulje, der kan understøtte 
selskabernes initiativer til at vinde passagerer tilbage?
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Udvikling af en app

DUT-forhandlinger pågår mellem Transportministeriet og KL 
og Danske Regioner. Udgifterne til udvikling af en MaaS-app 
til afløsning af Rejsekort er sikre – gevinsterne usikre. Staten 
har afsat 40 mio. kr. til hurtigere udvikling af en MaaS-app, 
men tilkendegiver ellers ikke at yde kompensation.

Kontanter i bus og flextrafik
Det betjente kontantsalg blev i forbindelse med Corona-
pandemien suspenderet efter opfordring fra 
transportministeren. Kontanterne er nu tilbage.

I de landsdækkende rejseregler er chaufføren forpligtet til at 
tage imod kontanter op til nærmeste hundrede kr. Forbruger-
ombudsmanden ser en forpligtigelse til at give tilbage på alle 
sedler – med mindre der er ubemandet selvbetjeningsmiljø.

Skal der, af hensyn til chaufførernes sikkerhed, indledes 
dialog med Transportministeriet om en særregel?



Forventede opgaver i 2022 og frem
Tilgængelighed 

Trafikselskaberne arbejder løbende for øget tilgængelighed for 
cykler, barnevogne og kørestole i bus og tog. Movia og 
Midttrafik har nedsat tilgængelighedsfora. FynBus har et 
handicapråd. TiD er etableret en tilgængelighedsgruppe, der 
understøtter erfaringsudveksling.

FynBus har siden 2016 haft elramper i alle regionale busser 
og siden 2015 i de fleste busser i Odense. I Herning blev i 
september 2021 indsat 12 elbybusser med elramper og 
automatisk fastspænding af kørestole. I november 2021 
besluttede Midttrafik krav om elramper ved fremtidige udbud.

Som opfølgning på rapport fra Inst. for Menneskerettigheder 
blev i august 2021 afholdt møde med transportministeren om 
tilgængelighed. Han betonede realistiske løsninger frem for 
formelle rettigheder.

Vedr. evt. chaufførassistance efterspurgte trafikselskaberne en 
statslig vejledning – bl.a. mhp. at sikre, at chaufførerne 
uddannelsesmæssigt er rustet til at løfte opgaven sikkert og 
forsvarligt og at det sker med respekt for chaufførernes 
arbejdsmiljø.
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Konferencer og seminar

Afholdelse af konferencer eller seminarer er en mulighed for 
trafikselskaberne til at sætte en dagsorden og invitere vigtige 
beslutningstagere som bl.a. trafikselskabernes bestyrelser, 
KL og Danske Regioners udvalg, Folketingets 
Transportudvalg samt embedsmænd i kommuner og KL, 
regioner og Danske Regioner samt fra 
centraladministrationen.

Bestyrelsen kan overveje, om fx flere passagerer i den 
kollektive transport skal være emne for 2022-konference i 
regi af TiD
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