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Dokumentnummer
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Bestyrelsen
Dato 17. september 2019

01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 17. september 2019, kl. 09.30 – 12.30

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formandskabet

3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning:

4. LUKKET PUNKT.

5. Godkendelse af øget udnyttelse af rejsekortdata til indtægtsdeling

6. Godkendelse af udmøntning af Movias omstillingspulje i 2019

7. LUKKET PUNKT.

8. Godkendelse af mandat til ny strategi for DOT

9. Godkendelse af bestyrelsens årshjul for 2020

Sager til orientering/drøftelse:

10. Orientering om status for udviklingsplan for digitale skærme på stoppesteder til repræsentant-
skabsmødet. 

11. Status for Ny Bynet

12. LUKKET PUNKT.

13. LUKKET PUNKT

14. Orientering om analyse af bustrængsel i Syd- og Vestsjælland

15. Orientering om opgaver i lokaltogstrafikken

16. Orientering om forslag vedrørende mærkningsordning for retoucherede reklamer
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 17. LUKKET PUNKT

18. Eventuelt
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05 Øget udnyttelse af rejsekortdata til indtægtsdeling

Indstilling

Administrationen indstiller:

• At rejsekortdata i højere grad anvendes til fordeling af billetindtægter mellem kommunerne og 
Region Sjælland i stedet for en ny billetundersøgelse i takstområde Syd og Vest i 2020. 

• At administrationen iværksætter øget brug af rejsekortdata fra og med estimat 1 2020 og arbejder 
for fuld indfasning fra og med budgetforslag 2021. 

• At der ikke gennemføres en fornyet rejsehjemmelundersøgelse i Syd og Vestsjælland i 2020. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Rejsekortet er i dag bredt udbredt og anvendes i stigende grad. En af idéerne med rejsekortet var at 
give trafikselskaberne bedre data, idet viden om passagerernes rejsemønstre kan bruges til fx forde-
ling af indtægter samt i analyser og planlægning af driften. Bedre udnyttelse af rejsekortdata kan der-
med bidrage til at indfri ambitionerne i Movias forretningsplan om at anvende og omsætte data til viden 
til gavn for udvikling og effektivisering af den kollektive transport. 

DSB, Metroselskabet og Movia er sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i gang med at udvik-
le en ny model til fordeling af billetindtægterne på Sjælland, som er baseret på øget udnyttelse af rej-
sekortdata. Modellen planlægges indført fra 2021. Tidsplanen er ikke detaljeret fastlagt endnu. 

I dag fordeles de samlede billetindtægter i Movias område delvist baseret på rejsekort-data, men også 
i Takstområde H via to årlige stikprøvebaserede rejsehjemmelundersøgelser, og i Takstområde Syd 
og Vest via en stikprøvebaseret billetundersøgelse hvert 3. år. 

I Takstområde Syd og Vest fordeles de samlede billetindtægter først mellem DSB og Movia. Herefter 
fordeles Movias andel af billetindtægterne mellem bus- og lokalbanelinjer. Resultatet indgår i Region 
Sjælland og kommunernes nettoudgift for bus- og lokalbanelinjer i Movias budgetter og regnskaber. 

I Takstområde Syd og Vest anvendes rejsekortdata i dag til fordeling af 44 pct. af indtægterne, som 
kan henføres til den relevante bus- og lokalbanelinje og dermed fordeles direkte. Den stikprøvebase-
rede billetundersøgelse, der gennemføres hvert 3. år, fordeler resten, som i dag omfatter pendlerkort, 
ungdomskort, skolekort, enkeltbilletter solgt på app og sms, DSB’s automatsalg m.m. Det er muligt at 
øge andelen baseret på rejsekortdata til 60 pct., idet brugen af pendlerkort og skolekort udstedt på 
rejsekort allerede i dag registreres og kan anvendes til indtægtsfordeling. 

Billetundersøgelserne giver normalt anledning til en større ændring i fordelingen af indtægterne. Det 
skyldes, at der er 3 år mellem billetundersøgelserne, og da der er tale om en stikprøve, er det omfattet 
af statistisk usikkerhed. Den seneste billetundersøgelse i 2017 førte således til væsentlige omfordelin-
ger af indtægterne for enkelte kommuner og regionen. Den største ændring fik Næstved Kommune, 
der fik mindre indtægter på over 4 mio. kr. Movias udgift til en billetundersøgelse er ca. 3 mio. kr., og 
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billetundersøgelsen skal efter planen gennemføres næste gang i 2020.

Den kommende nye model for indtægtsdeling baseres på faktisk brug af rejsekort, og resultatet kan 
ikke forventes at svare fuldt ud til resultatet i en billetundersøgelse, som er stikprøvebaseret. Den 
kommende model må dermed forventes at medføre forskydninger af indtægterne mellem kommuner-
ne internt og regionerne. 

Indtægtsdeling i takstområde Syd og Vest ved estimater i 2020 og budgetforslag 2021

Gennemføres som hidtil planlagt en billetundersøgelse for takstområde Syd og Vest i 2020 vil den 
sandsynligvis kun finde anvendelse i ét år. En billetundersøgelse vil samtidig forventeligt medføre 
forskydninger af indtægterne hos kommuner og region i Takstområde Vest og Syd to år i træk – først 
som følge af billetundersøgelse 2020 og dernæst som følge af en ny model for indtægtsdeling baseret 
på rejsekortdata fra 2021. 

Administrationen vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt med en gradvis indfasning af en 
model baseret på øget brug af rejsekortdata. 

Derfor foreslås en trinvis indfasning, i første omgang i takstområde Syd og Vest, af en model baseret 
på rejsekortdata. Det vil indebære på kort sigt at udvide den nuværende direkte fordeling til også at 
omfatte rejser på skolekort og rejser på pendlerkort på rejsekort. Dette vil øge andelen af indtægterne 
fordelt ved hjælp af rejsekortdata fra 44 pct. til 60 pct. af de samlede indtægter. Dette kan indarbejdes 
fra og med estimat 1 2020. 

Denne udvidelse vil omfatte ca. en tredjedel af de rejser, der i dag fordeles efter billetundersøgelsen. 
Der er således kun ca. en tredjedel af de indtægter, der i dag fordeles via billetundersøgelser, der vil 
være omfattet af ændringerne og dermed eventuelle forskydninger mellem kommunerne og regionen. 
Samtidig vil fordelingen af disse rejser forventeligt overgå til at ske efter samme principper som den 
kommende samlede rejsekortdatabaserede model for hele Sjælland, hvilket mindsker risikoen for væ-
sentlige indtægtsændringer ved indførelse af en ny samlet model for indtægtsdeling. 

Herudover er fordelen ved at fordele via rejsekortdata, at indtægtsdelingen baserer sig på de faktiske 
check-ins. Fordelingen baseres dermed på et markant større datagrundlag, som følger den reelle ud-
vikling i rejsemønstre, dvs. der sker en løbende opdatering af data, hvor billetundersøgelsen er en 
statisk stikprøve. 

Såfremt den nærmere planlægning i løbet af det kommende år viser, at tidsplanen for en ny samlet 
model for indtægtsdeling ikke muliggør indførelse af en ny samlet model for indtægtsdeling til budget-
forslag 2021, vil administrationen basere budgetforslag 2021 på ovenstående øget brug af rejsekort-
data samt billetundersøgelsen fra 2017. 

Movia har tidligere medvirket til at indføre øget brug af rejsekortdata frem for interviewundersøgelser. 
Det landsdækkende Bus & Tog-samarbejde sænkede i 2014 kadencen for interviewundersøgelser fra 
hvert år til hvert 3 år og sparede således 1,5 mio. kr. årligt på landsplan. Administrationen forventer, at 
interviewundersøgelser både i det landsdækkende samarbejde og i hovedstadsområdet afskaffes eller 
reduceres markant til fordel for øget brug af rejsekortdata til indtægtsfordeling, hvilket vil give Movia en 
årlig besparelse og medvirke til at indfri den økonomiske politik. Herudover vil der med en ny samlet 
model for indtægtsdeling baseret på rejsekortdata ikke være samme strenge krav som hidtil til Movias 
passagertællesystem som grundlag for indtægtsdelingen, hvilket vil kunne give en besparelse. 
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Økonomi:

I 2020 spares en udgift på 3 mio. kr. til en billetundersøgelse. Udgiften til indtægtsdeling forventes 
endvidere at falde i takt med øget brug af rejsekortdata i de kommende år. 

Åbent/lukket punkt:

Åben

Kommunikation:

De berørte kommuner og Region Sjælland orienteres om beslutningen efter bestyrelsesmødet og om 
de økonomiske konsekvenser første gang i forbindelse med estimat 1 2020. 
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06 Godkendelse af udmøntning af Movias omstillingspulje i 2019

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen 

• Beslutter udmøntning af 2,8 mio. kr. i omstillingspuljen til udbredelse af nulemissionsløsninger 
i Movias drift 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Omstillingspuljen i Movia er en del af den af bestyrelsen vedtagne økonomiske politik. Omstillingspul-
jen bruges til at finansiere projekter, der kan effektivisere Movias drift eller omstille virksomheden til 
nye forretningsområder. Den gældende omstillingspulje er baseret på den økonomiske politik for åre-
ne 2016-2020. 

I 2020 bortfalder denne omstillingspulje, hvilket resulterer i en besparelse i Movias budget. Dette sker i 
forbindelse med en reduktion af antallet af bustimer i forbindelse med, at Metro Cityringen åbner, og 
Nyt Bynet træder i kraft i 2019. 

Den økonomiske politik for årene 2021 – 2025 betyder, at der fra 2021 prioriteres en andel af budget-
tet til en ny omstillingspulje. Formålet er at forberede Movias omkostningsniveau til et lavere antal 
bustimer, når Sydhavnsmetroen og Letbanen åbner. 

Bestyrelsen beslutter de indsatser, der kan finansieres af omstillingspuljen. Formandskabet har kom-
petence til at træffe beslutning om periodisering over årene ved overførsel af disponerede, men ikke 
anvendte midler, fra et budgetår til det næste. Administrationen forventer, at der vil skulle ske en over-
førsel fra 2019 til 2020. 

Det indstilles, at de resterende 2,8 mio. kr. i omstillingspuljen udmøntes til forsøg med nulemissions-
løsninger. Der foreslås 2 del-projekter, som skal bidrage til udbredelse af nulemissionsløsninger i bus-
og flextrafikken: 

1. Flextrafik: Forsøg med elbiler

Som nødvendig forberedelse til omstillingen af Flextrafiks køretøjsflåde frem mod 2030, læg-
ges op til et forsøg med elbiler over to år. Midler fra omstillingspuljen skal bidrage finansiering 
af merudgiften til elbilerne. Projektperiode: 2019 – 2022. Det bemærkes, at der forventes beta-
ling til operatørerne i sidste del af perioden i forbindelse med forsøget. 

2. Bus: Demonstration og formidling af nulemission.

Projektet har til formål at fremskaffe en nulemissionsbus til brug for demonstration over for 
kommuner og regioner – politikere, administration, borgere og operatører. Det kan f.eks. være 
prøvedrift som demonstration for borgere, fremvisning for kommunalbestyrelser i forbindelse 
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med stillingtagen til ønsker ved udbud, test af nulemission på ruter i en kommune, konferencer 
etc. Fremvisningen vil give mulighed for at få et reelt indtryk af en nulemissionsbus. Der udar-
bejdes relevant materiale til formidling og præsentation af nulemissionsdriften i forbindelse 
med brug af bussen. Projektet er afhængigt af at der etableres et samarbejde med andre par-
ter, f.eks. andre trafikselskaber, idet den økonomiske ramme ellers ikke vurderes at være til-
strækkelig til at finansiere projektet. Projektperiode: 2019-2022, idet bussen også vil kunne 
anvendes efterfølgende. 

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen vil hele omstillingspuljen herefter være udmøntet i 2019.

Omstillingspuljen i 2019 udgør i alt 18,5 mio. kr. inkl. overførsler fra tidligere år. Bestyrelsen dispone-
rede 26. juni 2019 1 mio. kr. til forsøg med billigere digitale løsninger til stoppesteder og 1,8 mio. kr. til 
opgradering af stoppesteder i det strategiske net med digitale informationsskærme i 2020. Tidligere 
har bestyrelsen truffet beslutning om udmøntning af omstillingspuljen med 1,5 mio. kr. til forsøg med 
førerløse busser samt til følgende tre indsatsområder, der hænger sammen med forretningsplanen: 

1. Effektiv kontraktstyring og samarbejde med operatører, herunder forberedelse af evt. drift af 
fjernbusterminal på 4 mio. kr. (Forretningsplanens spor 5 – Movia skal bidrage med innovati-
on) 

2. Task force til fremme af kollektiv mobilitet overalt på Sjælland på 5 mio. kr. (Forretningspla-
nens spor 2 – Movia skal arbejde for kollektiv mobilitet overalt på Sjælland) 

3. Styrket dataanvendelse på 3 mio. kr. (Forretningsplanens spor 4 – Movia skal dele åbne data 
og viden) 

Status for omstillingspuljen i oversigtsform (inkl. midler overført fra tidligere år) er følgende: 

Tabel 1 Status på omstillingspuljen pr. 26. juni 2019, Mio. kr.

Omstillingspuljemidler, samlet 

  

            
          

     
          

        
        

  

       

            
                 

       
       

      

       
         

 

          
         

          
 

          

      

   

    
    

    
  

   
         

   
   

   

    
 

 

 

        
      

2019 

18,5 

Disponerede indsatsområder 
Forsøg med førerløse busser 0,9 
Effektiv kontraktstyring og samarbejde med operatører 4,0 
Task force til fremme af kollektiv mobilitet over alt på Sjælland 5,0 
Styrket dataanvendelse 3,0 
Forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder 1,0 
Countdown på det strategiske net 1,8 

Resterende i omstillingspuljen 2,8 

Økonomiske konsekvenser:

Omstillingspuljen er afsat indenfor budgetrammen. Udmøntning af omstillingspuljen har derfor ikke 
økonomisk konsekvens ud over den forventede udgift i budgettet. 
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Åbent/lukket punkt:

Åben.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

Bilag 06.1. Status på igangværende projekter - omstillingspuljen

Henvisning til tidligere relevante bestyrelsesbeslutninger:

• 22. juni 2017 udmøntede bestyrelsen 1,5 mio. kr. til forsøg med førerløse busser.
• 7. december 2017 godkendte bestyrelsen at formandskabet fik kompetence til at overføre 

ubrugte midler i omstillingspuljen til det kommende budgetår.
• 4. april 2018 godkendte bestyrelsen en ny økonomisk politik for Movia.
• 19. juni 2018 besluttede bestyrelsen udmøntning fra puljen til understøttelse af forretningspla-

nen på tre områder.
• 26. juni 2019 disponerede bestyrelsen 1 mio. kr. til forsøg med billigere digitale løsninger til 

stoppesteder og 1,8 mio. kr. til opgradering af stoppesteder i det strategiske net.
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Dokumentnummer
814119
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Direkte: +45 36 13 15 66

CVR nr:  29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

06.1 Status på igangværende projekter - omstillingspuljen

Bilaget viser en kort status på fremdriften i projekterne udmøntet fra omstillingspuljen i 2019.

Status på forsøg med førerløs busteknologi 

Til projektet er der udmøntet 1,5 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. realiseret i 2018 og 0,9 mio. kr. er over-
ført til budget 2019. Sygehusforsøget, som tester den førerløse busteknologi, sker i et strategisk sam-
arbejde med Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet. Fase 1 blev succesfuldt afvik-
let i sommeren 2018 indendørs på Sjællands Universitetshospital i Køge. Fase 2 er blevet forsinket, 
dels på grund af godkendelsesprocessen hos myndighederne, dels fordi teknologien har vist sig mere 
umoden end først antaget. På nuværende tidspunkt forventes ansøgning til fase 2 på Slagelse Syge-
hus (kørsel på offentlig vej og sygehusets parkeringsarealer) at blive indsendt til Vejdirektoratet i okto-
ber 2019. Myndighedsbehandlingen forventes at tage 3-4 måneder, hvorfor driften med passagerer 
forventes igangsat i 1. kvartal af 2020. Tidsplanen rummer usikkerheder og kan derfor blive justeret. 

Status vedrørende effektiv kontraktstyring og samarbejde med operatører

Til indsatsområdet er afsat 4 mio. kr. Der er ansat en medarbejder til at udvikle arbejdet med at for-
bedre busdriften. Indsatsområdet har p.t. igangsat tre aktiviteter: 

1. etablering af målbillede for busdriften på baggrund af en gennemgang og vurdering af datakilder 
om busdriften (forventes afsluttet ultimo 2019) 

2. etablering af rapportering (”driftsanalyse”) om busdriften (baseret på målbilledet), som vil danne 
baggrund for fremtidig driftsopfølgning og -optimering (forventes afsluttet i første kvartal af 2020). 

3. pilotprojekt om digitale indmeldinger fra passagerer i busser i drift, der skal undersøge muligheden 
for hurtigere og mere effektiv kvalitetsopfølgning (gennemføres i 2. halvår 2019). 

Status vedrørende Task force til fremme af kollektiv trafik overalt på Sjælland

Til indsatsområdet er afsat 5 mio. kr. Der er skitseret forslag til konkrete projekter inden for eksempel-
vis BRT-løsninger og mobilitet uden for de større byer. Se punkt 14 på bestyrelsesmødet den 26. juni 
2019. 
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Status vedr. Styrket dataanvendelse

Til indsatsområdet er afsat 3 mio. kr. Initiativer er igangsat på tværs af Movia, hvor eksisterende data 
udnyttes på nye måder til gavn for Movia, passagererne og ejerne. Der kører pt. 3 projekter, som om-
fatter: 

1. et projekt om at optimere håndtering af kundehenvendelser ved at koble databaser og dermed re-
ducere antal skriftlige henvendelser. Det er lykkes at reducere antal skriftlige henvendelser med 
20 pct. ved at målrette informationen bedre og dermed give kunderne et hurtigere svar via inter-
nettet frem for skriftlig henvendelse, og ambitionen er yderligere effektivisering. 

2. et projekt om at øge indsigten i kundernes behov med henblik på bedst mulig opfølgning på kun-
dehenvendelser ved opstart af Nyt Bynet samt 

3. et projekt om øget og bedre anvendelse af økonomidata med modtagerne i kommuner og regio-
ner. 

Forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder

Der er disponeret 1 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder, såle-
des at udgifterne ved kommende reinvesteringer i digitale skærme kan reduceres. 

Countdown på det strategiske net

Der er disponeret 1,8 mio. kr. til opgradering af stoppesteder i det strategiske net med digitale informa-
tionsskærme i 2020 under forudsætning af, at der i Movias mobilitetsplan opnås enighed mellem kom-
muner og regioner om, at de omfattede buslinjer indgår i det strategiske net. Beløbet forventes an-
vendt i 2020. 

Tabel 1 Forventet forbrug - udmøntede indsatsområder, mio. kr. 2019

Forventet 
forbrug

2019 Budget 
Forventet 
rest 2019 

Forsøg med førerløse busser 0,9 0,2 0,7 
Effektiv kontraktstyring og samarbejde med operatører 4,0 1,8 2,2 
Task force til fremme af kollektiv mobilitet over alt på Sjælland 5,0 2,3 2,7 
Styrket dataanvendelse 3,0 0,3 3,0 
Forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder 1,0 0,0 1,0 
Countdown på det strategiske net 1,8 0,0 1,8 

Status på besluttede projekter i omstillingspuljen 15,7 7,1 8,6 
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08 Godkendelse af mandat til tiltrædelse af ny strategi for DOT

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender rammen for DOTs nye strategi og giver fuldmagt til Movias 
administrerende direktør til at godkende for Movia på et interessentskabsmøde i DOT i november 
2019. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I henhold til lov om trafikselskaber skal DOT sikre, at den kollektive transport på Sjælland udvikles til 
gavn for kunderne og med kunderne i centrum. Det skal øge kundetilfredsheden i den kollektive trans-
port og øge effektiviteten i den fælles opgaveløsning mellem selskaberne. Med andre ord skal DOT 
både skabe værdi for kunderne og for selskaberne bag DOT. 

Parterne i DOT har arbejdet for at udvikle samarbejdet i både bredden og dybden. I dybden ved den 
fælles varetagelse af de direkte kundevendte opgaver, som selskaberne skal samarbejde om (billet-
salg, kundeservice, trafikinformation, rejseregler, markedsføring, kommunikation og hittegodsadmini-
stration). Og i bredden ved at inddrage nye opgaver, herunder opgaver som selskaberne kan samar-
bejde om, f.eks. takster, indtægtsdeling, koordinering af køreplanlægning, analyse og benchmarking. 

På interessentskabsmøde i DOT 20. marts 2017 vedtog DOT sin første flerårige strategi, og siden er 
de fælles anstrengelser i DOT begyndt at kaste resultater af sig. Nu er tiden kommet til at justere stra-
tegien, så DOT i endnu højere grad fokuseres om trafikinformation kunderne kan stole på, gode skift 
mellem kollektiv trafikformer og bil, cykel og gang på terminaler, god sammenhæng i køreplaner og 
god sammenhæng i transporten i Greater Copenhagen området. 

Movia arbejder for, at en ny strategi kan besluttes i DOT i dette efterår, så den kan præsenteres hur-
tigt. Det skal sikre et fortsat højt ambitionsniveau for DOTs arbejde, og give svar på den kritik, der blev 
rejst i forbindelse med den tidligere transportministers forslag om HOT. Movia har i samarbejdet med 
DSB og Metroselskabet taget afsæt heri, med fokus på en vækststrategi oven på det serviceløft af den 
kollektive transport, som er i gang (Cityring, afsluttede sporarbejder på Bane Danmarks skinner, grøn 
omstilling, Nyt Bynet etc.) – og som bliver færdigt de kommende år (Letbanen, Sydhavnsmetroen mv.) 

Der lægges op til en ny DOT strategi med fokus på værdi for kunderne, værdi for selskaberne og 
vækst i den kollektive transport. Dette skal ske gennem en fokuseret indsats mod at reducere de mest 
kundekritiske barrierer i kombination med at øge den kollektive transports tilstedeværelse, når kunders 
og borgeres transportbehov ændrer sig. 

Der fokuseres på fem strategiske indsatsområder for hele Greater Copenhagen området: 

Trafikselskabet Movia 



  

 
       

     
      

   
 

  
           

       
   

 
      

           
           

     
        

   
 

       
      

       
   

 
           

       
             

        
        

      
          

            
        

             
 

          
 

     
        

     
         

         
          

       
     

      
       
       

1. Bedre trafikinformation særligt ved driftsforstyrrelser: For at løfte denne opgave, skal DOT bygge 
bro over organiseringen i den kollektive transport, så trafikinformationsopgaven løses mellem 
DOT-aktørerne sammen med de mange aktører uden for DOT, herunder Banedanmark og Ho-
vedstadens Letbane. 

Trafikinformation er en skal-opgave for DOT i trafikselskabsloven. En styrket indsats vil føre til 
fortsat integration i dybden mellem selskaberne, og det nye er, at DOT også retter strategisk fokus 
mod de mange øvrige aktører i den kollektive transport og påtager sig ansvaret for at skabe sam-
menhæng for kunderne på hele rejsen. 

2. Etablering af korrespondancegaranti: Bus-, tog- og metrotrafikken reguleres af forskellige kontrak-
ter, og for DOT er det vigtigst at se på, hvordan man kan få skabt modeller for korrespondancesik-
kerhed, og hvad det i givet fald vil koste økonomisk eller kræve af fleksibilitet. Ikke mindst for 
kommunale og regionale trafikbestillere og Movias kontrakter med busoperatørerne. Konkret ses 
på muligheden for at love korrespondancegaranti i særlige geografier, på særlige tider af døgnet 
eller på udvalgte skiftsteder. 

Køreplanlægning er en kan-opgave i DOT. Etablering af en korrespondancegaranti på tværs af 
transportformerne vil kræve et tættere og mere forpligtende samarbejde. Det skal i forbindelse 
med denne indsats vurderes, hvordan en garanti kan gennemføres uden at den bliver fordyrende 
for Movia og dermed kommuner og regioner. 

3. Priser og billetter, kunderne kan forstå: DOT har siden Takst Sjælland haft fokus på rejsekortet 
som primær rejsehjemmel og på at rydde op i billetprodukterne. Med den nye trafikselskabslov, 
der trådte i kraft 1. juli, øges kompleksiteten på billetområdet, fordi 3. parter skal have adgang til at 
sælge enkeltbilletter og periodekort til den kollektive transport – også i DOTs område. Samtidig in-
debærer den ny trafikselskabslov, at rejsekort og rejseplanen som offentlig digital infrastruktur på 
sigt smelter sammen til én national Maas-løsning. Flere salgsflader ud mod kunderne kan rumme 
potentialer, men gør det også nødvendigt, at DOT prioriterer strategisk, at rydde op i egne produk-
ter og udvikle produkter dér, hvor der er et udækket behov. En væsentlig leverance bliver at fort-
sætte udfasningen af billettyper, som ikke er lønsomme, at analysere potentialet og udvikle et tu-
ristprodukt til hele den Sjællandske geografi, samt at få produktet ind i DOTs nye billet app. 

Samarbejde om billetter er en skal-opgave og samarbejdet om takster er en kan-opgave i DOT. 

4. Gode skift: Der investeres løbende i bedre og mere sammenhængende information og fælles de-
sign på stationer og skiftesteder. Gode skift handler ikke kun om information, men også om godt 
flow, ensartet skiltning og wayfinding, så kunderne intuitivt kan komme fra den ene transportform 
til den anden. Mange fremskridt er på vej. Det kræver også fysiske ændringer, især på de statslige 
stationer. Eksempelvis er Hillerød, Herlev og Glostrup stationer ikke tilpasset samspillet med lokal-
tog og letbanen. Ligeledes er der behov for gode muligheder for park & ride ved stationer. Forbed-
ringer her kræver statslig deltagelse og medfinansiering. Samspil med beliggenhedskommuner 
om planmæssige og trafikale forhold skal sikre en helhedsorienteret tilgang med gode skift, samt 
gode adgangsforhold for fodgængere, kollektiv transport og andre mobilitetsformer, herunder cy-
kelparkering. DOT skal prioritere ensartede skiftesteder, som kunderne kan forstå. En konkret le-
verance bliver DOTs etablering af en smiley-ordning for terminaler, så skiftestederne rates indbyr-
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des, og kunderne kan se, hvor der er gode skifteforhold, f.eks. hvis man har et handicap eller skal 
have en barnevogn med på turen. 

Trafikinformation på skiftesteder er en skal-opgave i DOT, mens etablering af best practice for 
skiftesteder, smiley-ordninger og understøttelse af samspil med staten og kommuner om investe-
ringer og udvikling af stationer er en kan-opgave, som vil udvide DOTs kompetenceområde. 

5. Strategisk prissætning: Prissætningen i den kollektive transport er rammesat af det takststignings-
loft, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen melder ud en gang årligt. Når DOT skal understøtte 
vækst og mersalg til kunderne, kræver det målrettet arbejde med at analysere og teste, om den 
kollektive transport har de rigtige produkter på hylden til den rigtige pris. Skal f.eks. et periodekort 
give fri adgang 24/7, eller skal der kunne sammensættes andre typer af abonnementer – eventuelt 
på tværs af individuelle og kollektive transportformer. Fælles gratis-initiativer, fælles nye billetpro-
dukter og strategisk arbejde med prissætning skal sikre mere ensartethed over for kunderne, og 
give mulighed for at købe en service, som passer mere til kundens behov. Det skal samtidig geare 
den kollektive transport til en ny fremtid med et mere varieret mobilitetsudbud og et mere sam-
mensat kundebehov. En væsentlig samarbejdspartner vil være Transportministeriet og Trafiksty-
relsen. Det forudsættes, at fælles DOT tilbud ikke fører til samlet lavere indtægter i den kollektive 
transport i DOTs område. 

De fem strategiske indsatsområder i DOTs kommende strategi blev drøftet på mødet i den politiske 
styregruppe 12. september 2019. Den politiske styregruppe bakkede op om de nævnte indsatsområ-
der og fremhævede, at der kunne suppleres med gode muligheder for park & ride ved stationer og 
fokus på Greater Copenhagen. 

Større synlighed for DOT i den kommende strategiperiode

Parterne i DOT er enige om, at DOT i den kommende strategiperiode skal have fokus på at styrke sin 
synlighed – også politisk, fortælle bedre og bredere om det arbejde for kunderne, som DSB, Metrosel-
skabet og Movia udfører i DOT, og forankre den fælles ambition og de strategiske mål blandt DOTs 
mange interessenter. Et første led heri er, at DOTs strategi knyttes tættere til den øverste/politiske 
ledelse i Metroselskabet, DSB og Movia. Movia vil derfor arbejde for, at strategien offentliggøres i en 
pressemeddelelse med de tre bestyrelsesformænd i DSB, Metroselskabet og Movia som afsendere, 
og med hver deres citat. Desuden kan en fælles orienteringsskrivelse til Transportministeren og 
Transportudvalget samt kommuner og regioner være med til at skabe fokus på DOTs fælles mål. 

Økonomi:

DOT forventer at fastholde en budgetramme på 68 mio. kr. for 2020, hvilket er på niveau med DOTs 
budget for de tre seneste år. Movias andel udgør ca. 30 pct. i 2020. 

Åbent/lukket punkt:
Lukket punkt. Sagen åbnes, når den nye strategi offentliggøres efteråret 2019.
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Kommunikation:
Strategien forventes at kunne offentliggøres i efteråret 2019.

Bilag:
Ingen.
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Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer
800589

Bestyrelsen
Dato 17. september 2019

09 Godkendelse af bestyrelsens årshjul for 2020

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet for 2020.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 31. oktober 2018 blev møderækken for 2020 besluttet. Administrationen vil der-
for i forlængelse af dette bestyrelsesmøde indkalde Movias bestyrelse til møder i 2020 og 2021 samt 
til møder i repræsentantskabet. 

Bestyrelsesmøder 2020

• Tirsdag 25.  februar  2020,  kl.  09.30-12.30

• Torsdag 23.  april  2020,  kl.  09.30-12.30

• Tirsdag 26.  maj  2020 kl.  09.30-12.30

• Tirsdag 23.  juni  2020,  kl.  09.30-12.30

• Torsdag 10.  september  2020,  kl.  09.30-12.30

• Torsdag 5.  november  2020,  kl.  09.30-12.30

• Torsdag 10.  december  2020,  kl.  09.30-12.30

Repræsentantskabsmøder 2020

• Onsdag 4.  marts  2020,  kl.  09.00-11-00

• Torsdag 10.  september  2020,  kl.  13.00-15.00

Trafikselskabet Movia 



  

 
      

 

      

  

     

    

         

    

     
    

    
   

       

 

            
          

 

 
 

 

 

Årshjulet for bestyrelsens arbejde i 2020 ser således ud:

Måned  Aktivitet 

Februar Godkendelse af årsrapport, Rapportering af Samfundsansvar 

Status forretningsplan og imageudvikling 

April Status miljø, IT, og udbud 

Maj Godkendelse af budgetforudsætninger 

Juni 1. behandling af budgetforslag, Godkendelse af estimat 1 

September Status forretningsplan og imageudvikling 

November Godkendelse af estimat 2 
Status miljø, IT, og udbud 

December  Godkendelse af budget. 
Evaluering af bestyrelsesarbejdet. 
Status mobilitetsplan, handicapkørsel i julen, Movias kontrolpanel 

Der planlægges ikke bestyrelsesseminar eller studietur for bestyrelsen i 2020. I 2019 blev der både 
holdt seminar i januar og studietur til Amsterdam i april. 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen.
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Politisk  dokument  uden resume

Dokumentnummer
817392

Bestyrelsen
Dato 17. september 2019

10 Orientering om status for udviklingsplan for digitale skærme på stoppesteder til repræsen-
tantskabsmødet 

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for arbejdet med udviklingsplan for digitale 
skærme på stoppesteder til repræsentantskabsmødet til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

På repræsentantskabsmødet i marts 2019 blev der efterlyst en fælles udviklingsplan for, hvor der skal 
være digitale skærme på hele Sjælland, og hvor der skulle satses på løsninger til borgernes mobil. 
Forventningen var, at borgernes brug af mobilen til at søge information vil stige, og at denne udvikling 
på et tidspunkt vil reducere eller overflødiggøre behovet for at have digitale skærme på stoppesteder-
ne. Repræsentantskabet efterspurgte også, at udviklingsplanen skulle være proportional, fordi det var 
vurderingen, at digitale skærme ikke vil være relevante alle steder i den sjællandske geografi. Det 
handlede særligt om, at der er stoppesteder, som betjener så få linjer eller passagerer, at andre digita-
le løsninger er en mere økonomisk forsvarlig løsning. 

Bestyrelsen sætter de overordnede rammer for trafikinformationen i Movias område. Forskellige besty-
relser i Movia har ad flere omgange og over flere år truffet beslutninger om indfasning af digitale trafik-
informationsløsninger og udfasning af analoge løsninger. Den bærende strategi for arbejdet med tra-
fikinformationsområdet i Movia blev vedtaget tilbage i oktober 2012, og den har været fulgt siden i 
prioriteringen af særligt de digitale løsninger, herunder indførelse af realtidsinformation overalt i den 
sjællandske geografi og løbende udvikling af Rejseplanen med samtidig udfasning af analoge løsnin-
ger. Strategien fra 2012 er således i sin grundsubstans blevet genbekræftet i bestyrelsen i 2014, 2015 
og 2016, og afspejles i Trafikplan 2016, som blev tiltrådt af Movias bestyrelse i februar 2017 efter for-
udgående politisk høring i alle kommuner og regioner. 

Bestyrelse har i tråd med tidligere beslutninger i oktober 2018 truffet beslutning om at udfase trykte 
køreplaner på stoppesteder, og har i juni 2019 førstebehandlet en udviklingsplan for digitale skærme 
på stoppestederne i Movias område. Planen indebærer opgradering af 84 stoppesteder i det strategi-
ske net, såfremt der kan opnås enighed med kommuner og regioner i Movias kommende mobilitets-
plan om, at buslinjerne fortsat indgår i det strategiske net. Det vil være administrationens oplæg i for-
bindelse med den kommende mobilitetsplan, at kommuner og regioner holder fast i det strategiske 
net, som blev besluttet i Trafikplan 2016. 

Udviklingsplanen for digitale stoppesteder lægger også op til, at der igangsættes forsøg over de kom-
mende tre år med nye teknologier, således at Movia vil kunne tilbyde en mere differentieret og billigere 
indkøbsramme, når der er behov for at forny de eksisterende digitale skærme. Reinvesteringsbehovet 
øges væsentligt fra 2025. Endelig har bestyrelsen drøftet, om der kan skyndes på borgernes brug af 
mobilen, idet hovedparten af kunderne allerede i dag medbringer en skærm i lommen til stoppestedet. 
Forskellige modeller har været drøftet, herunder undervisning i alliance med f.eks. lokale ældreråd og 
udvikling af et digitalt kørekort til Facebook. 

En stor del af Movias trafikinformationsindsats løftes sammen med DSB og Metroselskabet i DOT. Det 

Trafikselskabet Movia 



er derfor vigtigt, at Movias mangeårige arbejde for bedre og mere digital trafikinformation også afspej-
les i DOTs ambitioner på området. En ny strategi for DOT behandles på denne dagsorden under punkt 
08. 

På repræsentantskabsmødet 17. september om eftermiddagen giver administrationen en status for 
arbejdet med en udviklingsplan for digitale skærme på stoppestederne med afsæt i det mangeårige 
arbejde, som Movia har foretaget for at sikre den fornødne udvikling, som ofte tager tid og er ressour-
cekrævende. 

Til baggrund kan oplyses, at antallet af kundehenvendelser vedrørende køreplaner har stabiliseret sig 
på sit tidligere niveau. 

Tabel 1. Antal kunder, der bestiller en trykt køreplan hos Movia, 1Q 2018 – 2Q 2019

1Q 2018   2Q 2018   3Q 2018   4Q 2018   1Q 2019   2Q 2019   Juli og au-
gust 2019   

Bestilling af   
køreplaner 

596  428  334  609  1713  528  240  

  

       
            
 

         
      
           

  

         
   

             

 

 
      

        
  

  
 

       

 
        

           
      

   

 

 

 
      

    

 

Tabel 2. Antal kunder, der klager til Movia over køreplaner

1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 Juli og au-
gust 2019 

Klager i 
backoffice 

62 45 69 153 759 176 40 

Movia fortsætter endvidere arbejdet med at synliggøre muligheden for at bruge Movias sms 1250-
service, som er den digitale service, som administrationen vurderer er lettest at bruge for kunderne, og 
som ikke kræver en smartphone. Kampagne på infotainment og Facebook vedrørende sms 12-50 
gennemføres i uge 36-39 og igen uge 48-51. 

Økonomi:
Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:
Sagen behandles på lukket punkt med henblik på forberedelse af repræsentantskabsmødet. Sagen 
åbnes efter repræsentantskabsmødet. 
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Kommunikation:
Eventuelle henvendelser fra pressen håndteres af Movias bestyrelsesformand og administration efter 
nærmere aftale. Pressehenvendelser direkte til bestyrelsesmedlemmerne kan henvises til Movias 
administration. 

Bilag:
10.1 Plancher til orientering om status for udviklingsplan for digitalisering af stoppesteder til repræsen-
tantskabsmødet 17. september 2019. 
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10.1 Orientering om status for udviklingsplan for digitalisering af stoppesteder

Orientering om status for 
udviklingsplan for digitalisering 
af stoppesteder
v/ Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør



Sidst vi så 
hinanden
To spørgsmål:

1. En fælles Movia 
strategi/udviklingsplan for, hvor 
der skal være digitale skærme 
på Sjælland. Hvad skal være på 
skærm – hvad skal være på 
mobil, og hvornår? 

2. Krav om proportionalitet – 
digitale skærme er ikke relevant 
alle steder 

2 



Stoppestedet er døren til den 
kollektive transport

3 



Beslutning og finansiering af
trafikinformation er et delt ansvar

Movia Kommuner/regioner 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
  
 
 

 
 

  

 

Lokalt/regionalt • Indført realtid i S og V 
• Realtid i H ny-investeret 
• Realtid til digitale skærme 

(stoppested/infotainment) 
• Ensartet digital trafikinfo 
• Én standard for trafikinfo på 

stoppesteder 
• Information v/ ændringer/omlægninger 

(f.eks. Nyt Bynet, events mv.) 

Landsdækkende 

DOT 
(hele Sjælland) 

Stoppestedet 

• Udvikler Rejseplanen (ejer 28,87 pct. 
af Rejsekort-Rejseplan A/S). 

• Fælles univers for trafikinformation 
• Skærme på større terminaler og 

skiftesteder 
• Info-kampagner 

• Standard for trafikinformation på 
stoppesteder (tavler, type af info) 

• Rammeaftale for stoppestedsudstyr 
• Rammeaftale for digitale skærme 

• Digitale skærme på stoppesteder 
• Digitale skærme i busser 

• Stoppestedsudstyr (stander, læskur, 
bænke, cykelparkering m.v.) 

• Digitale skærme 
• Køreplanstider (eget logo) -

Bussen • Trafikinfo til infotainmentskærme • Infotainmentskærme 
• Trafikinfo i info-kampagner (analog) 

4 



2012 Movias strategi for kundevendt trafikinformation 
2013 Nyt koncept for læskærm-information 
2014 Videreudvikling af mobile services 

2015 Fokus på push, realtidsinformation, samspillet i DOT 
2016 Trafikplan 2016 med fokus på roadmap for trafikinformation for 2016-2018 
2017 Ny realtid i S og V 
2018 Styrke kvalitet af realtidsinformation 

Ny realtid i H 
Udfasning af trykte køreplaner på stoppesteder 

Strategi for udvikling af digital 
trafikinformation har været i gang længe

Infotainment på skærme i busser 
Brug af countdown-moduler på stoppestedsstandere 
Udbredelse af countdown-moduler til stoppestedsstandere (salgsindsats over for 
kommuner) 
Igangsætning af planlægning for udfasning af analoge stoppestedstavler 
Udfasning af trykte køreplaner i busserne 
Nye stoppestedstavler med brugervenlig information om digitale løsninger (udviklet i 
2013 og løbende implementeret) 
Nyt koncept for læskærms-information (implementeres i 1. halvår af 2015) 
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Hvor mange 
stoppesteder har
digital trafik-
information?
• 13.000 fysiske stoppesteder i alt i 

Movias område (eksklusiv 
vinkestrækninger) 

• 2.109 stoppesteder med digitale 
skærme (count down eller TUS-
skærm) 

• 127 count down skærme er bestilt 
(forventet levering 2019). 

• 76 pct. af kunderne betjenes af et 
stoppested med digitale skærme. 

• 61 pct. af de digitale skærme er i det 
strategiske net. 
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Det strategiske 
net blev aftalt i 
Trafikplan 2016
• Omfatter lokalbanerne og buslinjer med 

flest kunder og mest betjening 
• Hensigten er, at give samme stabilitet og 

sammenhæng som banenettet 
• Aftalt mellem kommuner/regioner 

(Trafikplan 2016) 
• Det strategiske net følger af 

trafikselskabsloven og handler om, at 
kommuner, regioner og trafikselskaber 
samarbejder på tværs 

• Movia prioriterer udvikling i det strategiske 
net – f.eks. trafikinformation, markedsføring 
og opgradering af stoppesteder. 
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 Ansvaret for finansiering af digitale 
skærme varierer 
• DOT finansierer TUS-skærme 
• Kommune/region finansierer digitale 

skærme 
• 2010-2013 (50 pct. medfinansiering ifm. 

statslige puljemidler) 
• 2015-2016 (Movia gennemførte en 

samlet stor indkøbsordre ifm. genudbud 
af count down, hvilket medførte lavere 
stykpris) 

• Løbende tilkøb ifm. rådgivning om 
investeringer i det strategiske net 

• Tilkøb ifm. ny trafikinformationsstandard 
på stoppestederne (2019) 

• Reklamefinansiering af digitale 
skærme (F.eks. København) 

• Movia overtager ejerskab, drift og 
vedligeholdelsesansvar efter en 5-
årig afskrivningsperiode 
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De næste fem år er en brydningstid 
rent digitalt
Mobil Digitale Count Down skærme
De fleste kunder har en skærm med i 
lommen. 

Kunderne er glade for at bruge den. 

9 ud af 10 har en smartphone. 
Flest danskere bruger mobilen til at gå 
på nettet. 

Høj dækning med digitale skærme på 
stoppesteder i det strategiske net 

Lav dækning med digitale skærme i 
Movias samlede geografi. 

Kunderne er glade for digitale skærme – 
høj troværdighed. 

Flest buskunder bruger Rejseplanen ved 
forsinkelser. Dernæst digitale skærme Har vi den rigtige dækning? 

Mobil vs. digitale skærme? 
Vi har mange løsninger til mobil – SMS 
1250, Rejseplan app, ”følg rejse” (push), 
DOT site (responsivt). 

9 



   
 

 

    
 

   

Mange opgaver for fortsat udvikling 
af digital trafikinformation
• Rejseplanen skal servere trafikinformation hurtigt og attraktivt
• Bedre data ind i Rejseplanen
• Borgerne skal føle sig godt betjent, når de bruger mobilen
• DOT skal have en udviklingsplan for terminaler
• Forsøg med nye teknologier
• Flere digitale count down skærme på de stoppesteder med flest 

passagerer
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Der mangler løsninger på hylden
• Movia skal bi drage med innovation
• Forsøg sammen med Næstved 

kommune med beacons  fra 
september  - november.

• Flere test  af  nye teknologier de 
kommende 3 år  inden for  samlet  

ramme på 1 mio. kr.
• I dag:  Holcher, rørstander, særligt 

byudstyr  (Københavns  Kommune)
• I  fremtiden:  trykknap, højtaler,  

hologram, andre skærmtyper?
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Fire scenarier for udviklingsplan for
digitale skærme
• Scenarie 1: Digitale skærme på alle stoppesteder på hele Sjælland 

Kunderne er glade for digitale skærme på stoppestederne, særligt ved 
driftsforstyrrelser. Trafikinformationen kan leveres i realtid i hele den sjællandske 
geografi. Særdeles høje investerings- og løbende driftsomkostninger. 

• Scenarie 2:  Digitale skærme på alle stoppesteder i det strategiske net. 
Kommunerne og regionerne er i forvejen enige om at investere i og prioritere 
buslinjerne i det strategiske net, fordi det har en særlig betydning for den kollektive 
transport. Movia prioriterer også udvikling i det strategiske net. 

• Scenarie 3: Stoppesteder i det strategiske net med mere end 1 buslinje og 
minimum 100 daglige påstigere 
Samme som scenarie 2. Passagererne opfatter skift som en ekstra usikkerhed på 
rejsen, hvorfor digital information er ekstra værdsat på stoppesteder med flere 
buslinjer. Desuden højere prioritering af proportionalitet. 

• Scenarie 4: Status quo 
Nuværende dækningsniveau er allerede højt, og digital udvikling fokuseres på 
løsninger til borgernes mobiler med høj kvalitet i informationen og push 

12 



Økonomien i de fire scenarier
Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

598 

Scenarie 4 
(nuværende) 

Antal stoppesteder 12.978 4.979 12.978 

Antal stoppesteder med digital 
trafikinformation (CD-modul, 
TUS) 

2.109 1.288 514 2.109 

Behov for investering i digital 
trafikinformation 

10.869 3.691 84 0 

Investering 
(kommuner og regioner) 

228 mio.kr. 78 mio.kr. 1,8 mio.kr. 0 mio.kr. 

Årlige ekstra driftsomkostninger 
(Movia) 

28 mio.kr. 10 mio.kr. 0,2 mio.kr. 0 mio.kr. 

Andel stoppesteder med digital 
trafikinformation i det samlede 
busnet hhv. det strategiske net 
(pct.) 

Andel af  påstigere,  der  møder  
digital  trafikinformation  (hele 
busnettet) 

100 / 100 pct. 38 / 100 pct. 11 / 28 pct. 10 / 26 pct. 

100 pct. 83 pct. 79 pct. 76 pct. 

Note: 821 stoppesteder uden for det strategiske net har et count down modul eller TUS-skærm. 
252 stoppesteder i det strategisk net med færre end 50 påstigere har count down modul eller TUS skærm. 
Passagertal er udregnet som totale hverdagspassagertal i 2018. 
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Politisk  dokument  uden resume

Dokumentnummer
803448

Bestyrelsen
Dato 17. september 2019

11 Status for Nyt Bynet
Indstilling:
Det indstilles at sagen tages til efterretning

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Nyt Bynet er det nye busnet, som træder i kraft, efter Cityringens åbning 29. september 2019. Formå-
let med Nyt Bynet er at binde busserne godt sammen med den nye Cityring og eksisterende metro- og 
toglinjer, så der sikres god sammenhæng i den kollektive transport, når de mange nye stationer og 
skiftesteder åbner. 

Nyt Bynet er besluttet politisk i de berørte kommuner og Region Hovedstaden i februar 2017 og maj 
2018 efter lokale borgerhøringer. Der er tale om en historisk stor omlægning af busdriften, som har 
krævet tilpasning af kontrakterne med operatørerne og som vil betyde mange ændrede rejsevaner for 
kunder, der rejser i og ind og ud af hovedstadsområdet. 

Åbningsdato for Cityringen og Nyt Bynet

Cityringen åbner 29. september 2019, og Movias administration har på den baggrund fastlagt åbnings-
datoen for Nyt Bynet til 13. oktober, så der sikres tid til at introducere den nye Cityring for kunderne i 
den kollektive transport, inden busruterne lægges om. Der vil således være et overlap på to uger, hvor 
Cityringen er åbnet, og hvor det nuværende busnet kører uændret. 

Busoperatørerne er i slutningen af juni varslet om åbningsdatoen for Nyt Bynet, som foreskrevet i kon-
trakterne, og operatørerne er i gang med at forberede til driftsstart, herunder at øve de mange nye ru-
ter med chaufførerne, tilpasse antallet af busser samt bemanding til den nye driftssituation. Det bety-
der også, at Movia ikke kan udsætte idriftsættelsen af Nyt Bynet. Movia har planlagt et nød-busbered-
skab, som kan sættes ind på Cityringens strækning fra 13. oktober i op til to måneder. Busberedska-
bet kan sættes i kraft ved driftsforstyrrelser af et vist omfang og sker på baggrund af varsling fra Me-
troselskabet eller hvis der opleves for lidt kapacitet i busserne. Beredskabet er planlagt med Køben-
havns Kommune, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet. 

Cityringen er et stort løft af den kollektive transport for hele hovedstadsområdet, og er også et meget 
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stort anlægsprojekt. Metroselskabet oplyser, at der må forventes, at der kan være mindre anlægsom-
råder, som tunneler og trapper, som ikke nødvendigvis er helt færdige ved åbningen af Cityringen. Der 
er i DOT et godt samarbejde om de store omlægninger af trafikken i hovedstadsområdet, og der er 
fælles høj opmærksomhed rettet mod at sikre gode skift for kunderne mellem bus, tog og metro. 

Cityringens åbning er, som alle andre banestrækninger, afhængig af, at Metroselskabet får driftstilla-
delse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og denne gives efter sædvane først meget tæt op til den 
fastsatte åbningsdato. 

Omfattende informationsindsats skal sikre god start på Nyt Bynet

Movia har sammen med de 13 berørte kommuner udarbejdet en omfattende informationsindsats, som 
skal sikre, at kunderne får god information om Nyt Bynet, og hvordan de skal finde ud af de mange 
nye buslinjer og rejseveje. Informationsindsatsen blev indledt i august 2018 med linjefoldere i alle bus-
ser, geografiske kort over de nye ruter, kommunekort med den nye bus-, tog- og metrobetjening, stati-
oner og stoppesteder og informationssitet nytbynet.dk, hvor kunderne siden har kunne læse om, hvor-
dan deres kommune og bydel vil være betjent med kollektiv transport. Her kan man også se beskrivel-
ser af alle de nye buslinjer. Generelt har nytbynet.dk haft mange besøgende, og de, der har besøgt 
sitet, har brugt lang tid derinde, hvilket vidner om, at informationen på sitet har været relevant for kun-
derne. 

1. marts 2019 lancerede Movia og Metroselskabet som fase 2 i informationsindsatsen en særlig ud-
gave af Rejseplanen, hvor man har kunne søge på sin rejse med bus, tog og metro, når Cityringen og 
Nyt Bynet er trådt i kraft. Rejseplanen kunne findes på nytbynet.dk/rejseplanen og mindede i udtryk og 
teknikalitet om den almindelige Rejseplan, så den var enkel for kunderne at bruge. 
Movia og Metroselskabet har i august lagt de nye buslinjer og stationer ind i den almindelige Rejse-
plan, og lukket den særlige version ned. Det betyder, at kunderne nu kan finde deres nye rejseveje 
både i Rejseplanens app og på rejseplanen.dk, såfremt de søger på en rejse med startdato efter 13. 
oktober. 

Den særlige rejseplan var tilgængelig i ca. 5 ½ måned og var en stor succes. Den fik i alt 56.272 be-
søg, og der blev foretaget 77.380 søgninger. Det gav kunderne en god mulighed for tidligt at plan-
lægge og indstille sig på nye rejsemønstre med bus, tog og metro, og var samtidig en godt redskab for 
DOTs kundecenter, som har været meget glade for at bruge den særlige version af Rejseplanen som 
guide til kunder, der gerne ville finde ud af, hvordan deres nye rejsevej blev. 

Epinion har evalueret på informationsindsatsens første og anden fase, og begge faser har opnået 
gode resultater, med en budskabsforståelse på henholdsvis 92 pct. og 88 pct., hvilket er meget højt. 6 
ud af 10 svarer, at de synes Nyt Bynet er en god ide. 

Tredje fase af informationsindsatsen indledes i uge 37 og vil bestå af annoncering, foliering af busser 
med kort over de nye ruter og hvilke stationer, de er forbundet med, linjefoldere i busserne med køre-
planer og kort over den nye rute mv. 

Medarbejdere fra Movia vil i samarbejde med Arrivas chauffører bemande godt 30 udvalgte passager-
tunge stationer og stoppesteder på selve åbningsdagen 13. oktober, og mandag – onsdag samt lør-
dag i uge 42, 43 og 44. Stoppestedsværterne skal hjælpe kunderne godt på vej i Nyt Bynet og sikre et 
generelt godt indsalg af det nye busnet. De udvalgte stoppesteder er fordelt på de berørte kommuner, 
og vil være bemandet i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Stoppestedsværterne vil have kendskab 
til busserne i det umiddelbare område og være udstyret med iPads, så de kan hjælpe kunderne med 
at slå de nye rejseveje op i Rejseplanen. 

Side 2 / 3 
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Derudover vil Movias ledelse i samarbejde med eventpersonale være til stede ved Nørrebro St., Kgs. 
Nytorv, Nørreport St., København H., Frederiksberg St. og Frederiksberg Allé St. i uge 43 og uge 44. 
Formålene med disse events er at gøre opmærksom på Nyt Bynet og forklare baggrunden for de 
mange ændringer. 

Driftsopfølgning baseres på grundigt datagrundlag

Administrationen planlægger en omfattende opfølgning på Nyt Bynet. Da der er tale om en historisk 
stor omlægning af busnettet vil der gå tid, før administrationen har tilstrækkeligt med data til at kunne 
vurdere, om Nyt Bynet virker efter hensigten i driften, og hvad de faktiske passagereffekter er. 

De første måneder efter driftsstart (oktober – november) vil være fokuseret om at sikre en stabil og på-
lidelig drift, undgå at efterlade passagerer, samt indsamle de første erfaringsdata. Der vil være afsat 
ekstra ressourcer i DOTs kundecenter til Nyt Bynet, og der vil løbende blive indsamlet data, som kan 
vise noget om den præsterede køretidskvalitet, antallet af kundehenvendelser, medieomtale, udvikling 
i passagertal, driftsindmeldinger fra operatører m.v. Kommuner og Region Hovedstaden vil blive holdt 
løbende orienteret på administrativt niveau. De første måneder efter omlægningerne bliver en tilvæn-
ningsperiode, hvor passagererne finder den mest hensigtsmæssige måde at bruge den samlede kol-
lektive trafik. Tællinger vil derfor i den periode give indikationer på udviklingen. 

Først i løbet af foråret (april/maj) vil administrationen have tilstrækkeligt med data til at evaluere på Nyt 
Bynet. Realiserede passagertal vil kunne sammenlignes med estimerede tal, de første pålidelige data 
fra tællebusser vil kunne bruges som grundlag for økonomisk evaluering, og der vil have materialiseret 
sig et mere fast billede af kundetilfredshed samt ændringer i rejsemønstre, konsekvenser for indtægts-
dannelsen og passagerfordelingen mellem trafikselskaberne i DOTs område. Den første rejsehjem-
melundersøgelse forventes gennemført og afrapporteret i det sene forår 2020. På baggrund af dette 
talgrundlag indledes dialog med kommuner og Region Hovedstaden om behov for frekvensjusteringer 
og mindre linjeændringer i Nyt Bynet. 

Fra juni til august/september udarbejder administrationen oplæg til kommunernes og regionernes tra-
fikbestilling for 2021 med forslag til justeringer i Nyt Bynet. Detailoplæggene vil blive baseret på nyeste 
tællinger og 1. behandlingen af Movias budget 2021 i juni 2020. Kommuner og regioner vil herefter fo-
retage trafikbestillingen senest 30. oktober 2020 i forbindelse med den ordinære budgetproces i kom-
munerne og regionerne i september og oktober. Trafikbestillingerne implementeres til det ordinære 
køreplanskift i juni 2021. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Åbent/lukket punkt:
Åbent.

Kommunikation:
Der planlægges ikke kommunikation om dette punkt. Eventuelle henvendelser fra pressen håndteres 
af formanden og Movias administration efter nærmere aftale. Henvendelser fra pressen til bestyrelses-
medlemmer i Movia kan henvises til Movias administration. 

Bilag:
Ingen
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Politisk  dokument  uden resume

Dokumentnummer
800162

Bestyrelsen
Dato 17. september 2019

14 Orientering om analyse af bustrængsel i Syd- og Vestsjælland

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager resultaterne af trængselsanalysen for busserne i Syd- og Vestsjæl-
land til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Baggrund:

På bestyrelsesmødet 15. maj 2019 præsenterede administrationen en opdateret trængselsanalyse for 
hovedstadsområdet, som er udarbejdet for Movia og Dansk industri. Bestyrelsen efterspurgte i den 
forbindelse en supplerende analyse, hvor trængselsniveauet for busserne i Syd- og Vestsjælland også 
opgøres med særligt fokus på de større købstæder. Resultatet af denne analyse foreligger nu. 

Analysen af trængselsniveauet for busserne i Syd- og Vestsjælland er gennemført efter samme me-
tode som de øvrige trængselsanalyser. Da det er første gang, der gennemføres en analyse af bus-
trængslen for Syd- og Vestsjælland, kan der ikke siges noget om den historiske udvikling i bustrængs-
len, men analysen giver et godt billede af den nuværende situation. Analysen er, ligesom trængsels-
analysen for hovedstadsområdet, baseret på 2018-tal. 

Analysen viser overordnet, at bustrængslen i Syd- og Vestsjælland ikke er uvæsentlig, om end den 
ligger betydeligt under niveauet for hovedstadsområdet. De væsentligste resultater er: 

• Den samlede busforsinkelse for Syd- og Vestsjælland var i 2018 på 300 timer pr. hverdags-
døgn (sammenlignet med 2.000 timer i hovedstadsområdet). Det betyder, at ca. 13 pct. af den 
samlede busforsinkelse i Movias dækningsområde, findes uden for hovedstadsområdet. Til 
sammenligning blev lidt over 18 pct. af det samlede antal køreplanstimer i 2018 afviklet uden 
for hovedstadsområdet. 

• Passagerforsinkelsen i Syd- og Vestsjælland var i 2018 på 2.000 timer pr. hverdagsdøgn 
(sammenlignet med 23.000 timer pr. hverdagsdøgn i hovedstadsområdet). 

• Det koster årligt samfundet 165 mio. kr., at buspassagererne i Syd- og Vestsjælland påvirkes 
af trængsel, hvilket er relativt mindre end for hovedstadsområdet, hvor tallet udgør 2 mia. kr. 

• Over 50 pct. af den samlede passagerforsinkelse i Syd- og Vestsjælland findes i de syv stør-
ste byer (Næstved, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Kalundborg, Vordingborg og Nykøbing Fal-
ster). 

Trafikselskabet Movia 



  

       
          

    

       
   

 
           
         

      
         

          
           

          

 

 
 

 

      
      

        
  

 

      

• I Syd- og Vestsjælland ses de største passagerforsinkelser i Roskilde, Hillerød, Køge og 
Næstved. I Roskilde alene koster det eksempelvis årligt samfundet 50 mio. kr., at buspassa-
gererne sidder i kø. 

• Frederiksberg og Københavns Kommuner alene står for mere end 50 pct. af den samlede 
passagerforsinkelse i hele Movias geografi. 

Såfremt trængslen skal reduceres for busserne, så spildtiden nedbringes, kræver det, at der fortsat 
arbejdes med busfremkommeligheden, ikke mindst i de store byer. Der er ikke i forbindelse med 
trængselsopgørelsen set nærmere på potentialer for rejsetidsbesparelser i de ovennævnte byer. Dette 
skal i givet fald gøres i samarbejde med de konkrete kommuner, som er vejmyndighed. 

Dog viser analysen, at der er god grund til at arbejde videre med busfremkommelighed (eksempelvis i 
form af busbaner og busprioritering i signalregulerede kryds) i de største byer i Syd- og Vestsjælland. 
Dette skal i givet fald gøres i samarbejde med de konkrete kommuner, som er vejmyndighed. 

Økonomi:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Movia udsendte i fællesskab med Dansk Industri en pressemeddelelse 19. august 2019 om resulta-
terne af trængselsanalysen for busserne i hovedstadsområdet. Administrationen vil tilsvarende ud-
sende en pressemeddelelse om trængslen i Syd- og Vestsjælland som sendes ud umiddelbart efter 
bestyrelsesmødet. 

Bilag:
14.1 Notat, ”Bustrængsel i Syd og Vestsjælland 2018”, COWI.
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2800 Kongens Lyngby
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VESTSJÆLLAND  2018
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NOTAT

INDHOLD

1 Baggrund 1

2 Definitioner 2

3 Hovedresultater 2

4 Trængslen i udvalgte købstæder 4

5 Trængslen i de enkelte kommuner 8

1 Baggrund

I foråret 2019 lavede COWI en opgørelse af bustrængslen for Movia og Dansk 

Industri for Hovedstadsområdet, som mundede ud i notatet "Opgørelse af bus-

trængsel  2018".  Opgørelsen er  lavet for  2018  på  baggrund  af  GPS-registreringer  

fra  Movia.  I det udarbejdede  notat er  resultaterne  for  2018  sammenlignet med  

tidligere  opgørelser  for  henholdsvis  2004  og  2010.   

http://projects.cowiportal.com/ps/A118545/Documents/03 Project documents/Bustrængsel i Movia S og V 2018_V2.docx 

BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

PETR MIRI PETR

Som en opfølgning på denne opgave har Movia bedt COWI om også at lave op-

gørelse over trængslen for den resterende del af Movia. Hovedstadsområdet 

svarer til takstområdet Movia H, mens den resterende del af Movia dækker 

takstområderne Movia Vest og Syd. I dette notat vil områderne blive benævnt 

henholdsvis Hovedstadsområdet og Syd- og Vestsjælland. Metoden for opgørel-

sen er den samme som for Hovedstadsområdet og beskrives ikke yderligere i 

dette notat. 
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2 BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 

Tre niveauer for 

trængsel 

2 Definitioner

Til opgørelsen er der lige som for Hovedstadsområdet anvendt den samme defi-

nition af trængsel, som blev formuleret i Projekt Trængsel i 2004. Dette giver 

mulighed for at sammenligne resultater på tværs af de forskellige opgørelser og 

rapporter: 

“Trængsel er et udtryk for de gener, som trafikanterne påfører hinanden i form 

af nedsat bevægelsesfrihed, når de færdes i trafiksystemet.” 

Det betyder, at trængsel for bustrafikken opstår, når en bus på grund af den øv-

rige trafik, ikke kan køre med den ønskede og tilladte hastighed (såkaldt Free-

flow hastighed). Free-flow hastigheden er defineret som 85 %-fraktilen af de ha-

stigheder, der er registreret mellem to på hinanden følgende stoppesteder. Den 

trængsel, som påvirker bussernes rejsetid, har ligeledes indflydelse på rejseti-

den for passagererne i busserne. Trængslen kan således beskrives ved forsinkel-

sen for henholdsvis busserne og passagererne. 

Trængslen er i analysen inddelt i de tre niveauer, som også blev anvendt i Pro-

jekt Trængsel. Trængselsniveauerne er mere præcist defineret sådan: 

Ubetydelig og begyndende trængsel: 

“Den enkelte trafikant oplever, at tætheden af trafikken er ubetydelig eller kun 

til mindre gene, og rejsehastigheden er ikke væsentlig nedsat.” 

Stor trængsel: 

“Den enkelte trafikant oplever både generende tæthed og forsinkelse, og rejse-

hastigheden er væsentligt nedsat.” 

Kritisk trængsel: 

“Den enkelte trafikant oplever, at trafikken afvikles ustabilt ved “stop-and-go”, 
rejsehastigheden er lav, og rejsetiden er uforudsigelig.” 

Ved ubetydelig og begyndende trængsel er hastigheden mindst 80 % af free-

flow hastigheden, ved stor trængsel er hastigheden under 80 % af free-flow ha-

stigheden, mens hastigheden ved kritisk trængsel er under 40 % af free-flow 

hastigheden. 

3 Hovedresultater

Som for Hovedstadsområdet er trængslen i resten af Movia opgjort for både 

busserne og passagererne. Den samlede busforsinkelse i Syd- og Vestsjælland 

er væsentligt mindre end den er i Hovedstadsområdet. Som det ses i Tabel 1 er 

den samlede busforsinkelse i Syd- og Vestsjælland på ca. 300 timer pr. hver-

dagsdøgn sammenlignet med 2.000 timer for Hovedstadsområdet. Det er såle-

des kun ca. 13 % af den samlede busforsinkelse i Movia, der er uden for Hoved-

stadsområdet. Til sammenligning var lidt over 18 % af det samlede antal køre-

planstimer i 2018 uden for Hovedstadsområdet. 
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3 BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 

Derudover ses det også af Tabel 1, at der er en forskydning i typen af trængsel. 

I Syd- og Vestsjælland ses der således en markant større andel af ubetydelig 

trængsel, mens andelen af henholdsvis stor og kritisk trængsel er mindre end i 

Hovedstadsområdet. 

Tabel 1 Busforsinkelsen i 2018 for Syd- og Vestsjælland sammenlignet med trængslen i Hovedstadsområdet 

(timer pr. hverdag afrundet til nærmeste 5) 

Busforsinkelse Forsinkelse Ubetydelig Stor Kritisk 

Område Total Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Syd- og Vestsjælland 300 85 29 % 160 53 % 55 18 % 

Hovedstadsområdet 2.000 260 13 % 1.290 65 % 450 23 % 

I Tabel 2 er busforsinkelsen i Syd- og Vestsjælland opgjort på tidsbånd og 

trængselskategorier. Den største andel af forsinkelsen finder sted midt på da-

gen, men hvis man kigger på forsinkelsen pr. time, er den størst i myldretiderne 

og mindst om aftenen. Den kritiske trængsel er dog nogenlunde den samme pr. 

time fra 7-18, hvilket godt kan undre. Årsagen kan skyldes vejarbejder, trafik-

uheld, varelevering, ophævelse af P-forbud og lignende, hvor få men meget 

lange forsinkelser kan spille ind. 

Tabel 2 Busforsinkelsen i Syd- og Vestsjælland fordelt på trængselskategori og tidsbånd (timer pr. hverdag) 

Tidsbånd 
Trængselskategori 

Forsinkelse i alt Andel i % 
Ubetydelig Stor Kritisk 

07-09 15 30 9 54 18 % 

09-15 39 69 27 134 45 % 

15-18 23 44 13 80 27 % 

18-20 10 14 5 30 10 % 

Passagerforsinkelsen beregnes på baggrund af busforsinkelsen samt belægnin-

gen på de enkelte busser. 

I følge Tabel 3 er den samlede passagerforsinkelse i Syd- og Vestsjælland på ca. 

2.000 timer pr. hverdagsdøgn sammenlignet med 23.350 timer for Hovedstads-

området. Det er således kun ca. 8 % af den samlede passagerforsinkelse i Mo-

via, der er uden for Hovedstadsområdet, hvilket er en markant mindre andel end 

den tilsvarende andel af busforsinkelsen. Dette viser at der i gennemsnit er 

færre passagerer i hver bus uden for Hovedstadsområdet. 

Tabel 3 Passagerforsinkelsen i 2018 for Syd- og Vestsjælland sammenlignet med trængslen i Hovedstadsom-

rådet (timer pr. hverdag afrundet til nærmeste 50) 

Passagerforsinkelse Forsinkelse Ubetydelig Stor Kritisk 

Område Total Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Syd- og Vestsjælland 2.000 550 27 % 1.100 55 % 350 18 % 

Hovedstadsområdet 23.350 2.550 11 % 15.650 67 % 5.150 22 % 

I Tabel 4 er passagerforsinkelsen i Syd- og Vestsjælland opgjort fordelt på tids-

bånd og trængselskategorier. Den største andel af passagerforsinkelsen finder 
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4 BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 

lige som busforsinkelsen sted midt på dagen, men på grund af det højere passa-

gertal i myldretiderne findes en større andel af passagerforsinkelsen i specielt 

morgenmyldretiden. 

Tabel 4 Passagerforsinkelsen i Syd- og Vestsjælland fordelt på trængselskategori og tidsbånd (timer pr. hverdag)

Tidsbånd 
Trængselskategori 

Forsinkelse i alt Andel i % 
Ubetydelig Stor Kritisk 

07-09 128 284 85 496 25 % 

09-15 228 442 158 828 42 % 

15-18 153 315 87 555 28 % 

18-20 32 50 17 99 5 % 

Samfundsøkonomi  På baggrund af den opgjorte passagerforsinkelse kan den samfundsøkonomiske 

værdi af tidstabet beregnes. Forudsætninger og metode for beregningen er be-

skrevet i notatet "Opgørelse af bustrængsel 2018". 

Resultatet viser, at der er et estimeret tidstab på 2.000 persontimer per hver-

dagsdøgn. Dette svarer på årsbasis til ca. 350 fuldtidsstillinger, der bruges til at 

sidde i trængsel i busserne i Syd- og Vestsjælland. Denne tid giver anledning til 

et dagligt samfundsøkonomisk tab på knap 0,67 mio. kr. Opregnes dette til års-

basis vil det svare til et samfundsøkonomisk tab på godt 155 mio. kr. per år 

(forudsat 230 hverdagsdøgn per år). 

Tabel 5 Samfundsøkonomiske omkostninger per hverdagsdøgn ved de estime-

rede forsinkelser, 2018 prisniveau. 

Dkk. per hverdagsdøgn I alt Bolig-arbejde Erhverv Fritid 

Forsinkelser 668.400 267.100 172.300 229.000 

Arbejdsudbudseffekter 43.900 26.700 17.200 

I alt inkl. arbejdsudbudseffekter 712.300 293.800 189.500 229.000 

Inkluderes også arbejdsudbudseffekter viser resultatet et samlet samfundsøko-

nomisk tab for Syd- og Vestsjælland, som defineret i denne undersøgelse, på lidt 

over 0,71 mio. kr. per hverdagsdøgn, eller 165 mio. kr. på årsbasis. Trængslen i 

Syd- og Vestsjælland er således ikke uvæsentlig, selvom den er væsentlig min-

dre end i Hovedstadsområdet. 

4 Trængslen i udvalgte købstæder

På baggrund af de samlede trængselsberegninger, er det ud fra stoppestedernes 

placering, muligt at splittet trængslen op på de enkelte takstzoner i Movia. På 

den måde er det muligt at få en relativt detaljeret opgørelse over, hvor forsin-

kelsen finder sted. 

Halvdelen af forsinkelsen mellem to stoppesteder bliver tildelt den takstzone, 

det første stoppested ligger i, mens den anden halvdel bliver tildelt den takst-

zone, det andet stoppested ligger i. Hvis begge stoppesteder ligger i samme 

takstzone, bliver hele forsinkelsen mellem stoppestederne tilskrevet denne 
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BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 5 

takstzone. Ligger stoppestederne på hver sin side af en takstzonegrænse bliver 

halvdelen tildelt den ene takstzone og den anden halvdel den anden takstzone. 

Da de fleste købstæder af historiske årsager har sin egen takstzone, er det mu-

ligt at isolere forsinkelsen for disse byer ved at kigge på forsinkelsen i den takst-

zone, hvor byen ligger. Tabel 6 viser busforsinkelsen for 12 købstæder i hele 

Movia. Roskilde har den største busforsinkelse efterfulgt af Næstved og Hillerød. 

Hvis denne forsinkelse vil kunne reduceres, kan det også betyde en væsentlig 

forbedring af driftsøkonomien, da der kunne laves en strammer køreplan og der-

med færre køreplanstimer. Det vil dog ikke være muligt at fjerne trængslen helt, 

da en del af den skyldes trafikuheld, vejarbejder osv. der altid vil være der. En 

mindre reduktion vil dog også have en betydelig effekt på driftsøkonomien. 

Tabel 6 Busforsinkelse i udvalgte købstæder. (timer pr. hverdag)

Takstzone By 
Trængselskategori Forsinkelse i 

alt Ubetydelig Stor Kritisk 

8 Roskilde 11 37 7 55 

260 Næstved 6 24 8 38 

9 Hillerød 6 23 8 37 

20 Køge 6 17 8 30 

130 Slagelse 5 16 4 26 

110 Holbæk 4 12 6 22 

5 Helsingør 4 14 2 20 

140 Ringsted 5 13 2 20 

7 Frederikssund 4 8 4 16 

120 Kalundborg 3 9 3 15 

230 Nykøbing Falster 3 6 5 14 

250 Vordingborg 2 6 2 10 
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6 BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 

Passagerforsinkelsen for de 12 købstæder er vist i Tabel 7. Her ses tydeligt at 

der er flere passagerer i busserne i Hovedstadsområdet, da Hillerød og Køge har 

mere passagerforsinkelse end Næstved, selvom Næstved har en højere busfor-

sinkelse. 

Tabel 7 Passagerforsinkelse i udvalgte købstæder. (timer pr. hverdag). Sidste kolonne viser den år-

lige samfundsøkonomiske omkostning ved trængslen (mio. kr. pr. år)

Takstzone By 
Trængselskategori Forsinkelse 

i alt 

Omkostninger 
pr. år (mio. kr.) Ubetydelig Stor Kritisk 

8 Roskilde 108 415 90 613 50,8 

9 Hillerød 58 263 97 417 34,6 

20 Køge 54 180 71 306 25,3 

260 Næstved 43 181 67 290 24,0 

130 Slagelse 46 139 31 216 17,9 

110 Holbæk 27 94 51 171 14,2 

5 Helsingør 32 120 13 165 13,7 

140 Ringsted 29 96 13 138 11,5 

7 Frederikssund 33 68 36 137 11,3 

120 Kalundborg 19 56 21 96 8,0 

250 Vordingborg 15 49 11 75 6,2 

230 Nykøbing Falster 14 27 23 64 5,3 

Som for Hovedstadsområdet, hvor København og Frederiksberg har den klart 

største del af forsinkelsen, har de største byer uden for Hovedstadsområdet 

også den største del af passagerforsinkelsen i Syd- og Vestsjælland. Ud af de ca. 

2.000 timers passagerforsinkelse i hele Syd- og Vestsjælland findes 53 % i de 7 

største byer (Næstved, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Kalundborg, Vordingborg og 

Nykøbing Falster). 

Passagerforsinkelsen fra Tabel 7 er vist på kortet i Figur 1. Her ses beliggenhe-

den af de 12 købstæder samt størrelsen af forsinkelsen i forhold til hinanden. 
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7 BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 

Figur 1 Passagerforsinkelsen i 12 udvalgte købstæder i Movia. (Antal timer pr. 

hverdag
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8 BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 

5 Trængslen i de enkelte kommuner

På samme måde som ved opdelingen af trængslen på zoner, er det ud fra stop-

pestedernes placering muligt at opdele forsinkelsen på kommuner. 

Tabel 8 viser busforsinkelsen for hver kommune i hele Movia, mens Tabel 9 viser 

passagerforsinkelsen. Overordnet set ligger den største forsinkelse i Hoved-

stadsområdet med Københavns kommune som den absolutte topscorer. 

Københavns kommune står for 36,4 % af den samlede busforsinkelse og hele 

48,2 % af den samlede passagerforsinkelse, da der er klart flest passagerer i de 

busser, der kører i København. De kommuner uden for Hovedstadsområdet, 

hvor der er mest busforsinkelse, er Næstved og Slagelse, der begge har 52 ti-

mers busforsinkelse pr. hverdag. 

Når der ses på passagerforsinkelsen, er Slagelse den kommune uden for Hoved-

stadsområdet, der har mest efterfulgt af Næstved, med henholdsvis 395 og 380 

timers passagerforsinkelse på en hverdag. 

For at sætte den beregnede passagerforsinkelse pr. kommune i forhold til kom-

munernes størrelse er passagerforsinkelsen pr. 1.000 indbyggere beregnet i Ta-

bel 9. Her ses at passagerforsinkelsen pr. 1.000 indbyggere er nogenlunde den 

samme i Københavns Kommune som på Frederiksberg, mens Glostrup, Herlev 

og Rødovre ligeledes har en stor passagerforsinkelse pr. 1.000 indbyggere. 

Kommunerne uden for Hovedstadsområdet har generelt en lavere passagerfor-

sinkelse pr. 1.000 indbyggere. Slagelse Kommune er med 5,0 timer den kom-

mune udenfor Hovedstadsområdet der har den største passagerforsinkelse pr. 

1.000 indbyggere. 
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BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 9 

Tabel 8 Busforsinkelse pr. kommune for hele Movia. (timer pr. hverdag)

Takstområde Kommunenavn Ubetydelig Stor Kritisk Busforsin-
kelse i alt 

Andel af sam-
let forsinkelse 

Movia H København 63 565 206 835 36,4 % 

Movia H Frederiksberg 7 79 48 134 5,8 % 

Movia H Gladsaxe 8 48 13 69 3,0 % 

Movia H Roskilde 15 43 9 67 2,9 % 

Movia H Rødovre 4 39 20 63 2,8 % 

Movia H Lyngby-Taarbæk 10 37 12 59 2,6 % 

Movia H Ballerup 9 36 11 57 2,5 % 

Movia H Rudersdal 10 28 15 53 2,3 % 

Movia S Næstved 13 30 30 52 2,3 % 

Movia V Slagelse 15 29 29 52 2,3 % 

Movia H Hvidovre 6 32 11 49 2,1 % 

Movia H Gentofte 7 33 7 47 2,1 % 

Movia H Hillerød 9 26 9 45 2,0 % 

Movia H Køge 10 25 9 44 1,9 % 

Movia H Glostrup 5 31 7 43 1,9 % 

Movia H Herlev 5 31 7 43 1,9 % 

Movia H Høje-Taastrup 6 25 6 36 1,6 % 

Movia H Tårnby 4 22 8 34 1,5 % 

Movia V Holbæk 8 17 17 32 1,4 % 

Movia H Brøndby 5 22 4 31 1,3 % 

Movia H Helsingør 7 19 3 29 1,3 % 

Movia S Vordingborg 8 14 14 28 1,2 % 

Movia H Frederikssund 8 13 5 26 1,2 % 

Movia H Hørsholm 4 17 4 26 1,1 % 

Movia V Kalundborg 8 14 14 26 1,1 % 

Movia H Furesø 7 14 4 24 1,1 % 

Movia V Ringsted 7 15 15 23 1,0 % 

Movia H Greve 6 14 4 23 1,0 % 

Movia S Guldborgsund 6 10 10 23 1,0 % 

Movia H Albertslund 3 13 5 21 0,9 % 

Movia S Lolland 7 10 10 20 0,9 % 

Movia H Gribskov 6 8 5 19 0,8 % 

Movia V Sorø 5 9 9 18 0,8 % 

Movia H Egedal 5 9 3 17 0,8 % 

Movia H Allerød 4 10 2 17 0,7 % 

Movia H Fredensborg 4 9 2 16 0,7 % 

Movia H Ishøj 3 9 2 14 0,6 % 

Movia S Faxe 4 6 6 14 0,6 % 

Movia H Lejre 5 6 1 12 0,5 % 

Movia H Halsnæs 2 6 2 11 0,5 % 

Movia V Odsherred 4 5 5 11 0,5 % 

Movia H Stevns 3 5 2 10 0,4 % 

Movia H Dragør 2 6 2 10 0,4 % 

Movia H Vallensbæk 1 4 1 6 0,3 % 

Movia H Solrød 2 3 1 6 0,2 % 

I alt 343 1.446 609 2.295 100,0 % 
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10 BUSTRÆNGSEL I MOVIA S OG V 

Tabel 9 Passagerforsinkelse pr. kommune for hele Movia. (timer pr. hverdag) 

Takstområde Kommunenavn Passagerfor-
sinkelse i alt 

Andel af sam-
let forsinkelse 

Indbyggertal Pass. forsin-
kelse/1.000 indb. 

Movia H København 12.204 48,2 % 623.404 19,6 

Movia H Frederiksberg 2.180 8,6 % 103.960 21,0 

Movia H Gladsaxe 732 2,9 % 69.681 10,5 

Movia H Roskilde 715 2,8 % 87.577 8,2 

Movia H Lyngby-Taarbæk 575 2,3 % 55.790 10,3 

Movia H Rødovre 555 2,2 % 40.052 13,9 

Movia H Ballerup 513 2,0 % 48.458 10,6 

Movia H Hillerød 485 1,9 % 50.998 9,5 

Movia H Gentofte 467 1,8 % 75.176 6,2 

Movia H Glostrup 438 1,7 % 22.615 19,4 

Movia H Herlev 429 1,7 % 28.786 14,9 

Movia H Køge 406 1,6 % 60.675 6,7 

Movia H Hvidovre 398 1,6 % 53.416 7,4 

Movia V Slagelse 395 1,6 % 79.009 5,0 

Movia H Høje-Taastrup 387 1,5 % 50.686 7,6 

Movia S Næstved 380 1,5 % 83.020 4,6 

Movia H Rudersdal 329 1,3 % 56.509 5,8 

Movia H Tårnby 315 1,2 % 42.984 7,3 

Movia H Brøndby 261 1,0 % 35.397 7,4 

Movia V Holbæk 247 1,0 % 71.272 3,5 

Movia H Helsingør 217 0,9 % 62.567 3,5 

Movia H Frederikssund 200 0,8 % 45.332 4,4 

Movia H Albertslund 186 0,7 % 27.877 6,7 

Movia S Vordingborg 182 0,7 % 45.747 4,0 

Movia V Kalundborg 181 0,7 % 48.646 3,7 

Movia H Hørsholm 165 0,7 % 25.007 6,6 

Movia V Ringsted 158 0,6 % 34.767 4,5 

Movia H Greve 152 0,6 % 50.267 3,0 

Movia H Furesø 140 0,6 % 41.069 3,4 

Movia H Ishøj 131 0,5 % 22.946 5,7 

Movia H Gribskov 112 0,4 % 41.195 2,7 

Movia S Guldborgsund 110 0,4 % 60.879 1,8 

Movia H Allerød 108 0,4 % 25.646 4,2 

Movia H Fredensborg 108 0,4 % 40.819 2,6 

Movia H Lejre 104 0,4 % 27.775 3,7 

Movia S Lolland 101 0,4 % 41.505 2,4 

Movia H Egedal 101 0,4 % 43.335 2,3 

Movia V Sorø 97 0,4 % 29.838 3,3 

Movia S Faxe 79 0,3 % 36.543 2,2 

Movia H Halsnæs 60 0,2 % 31.271 1,9 

Movia H Dragør 53 0,2 % 14.270 3,7 

Movia H Stevns 47 0,2 % 22.782 2,1 

Movia V Odsherred 47 0,2 % 33.105 1,4 

Movia H Vallensbæk 43 0,2 % 16.654 2,6 

Movia H Solrød 38 0,2 % 23.065 1,6 

I alt 25.332 100,0 % 2.632.372 9,6 
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Bestyrelsen
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15 Orientering om opgaver i lokaltogstrafikken

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Lokaltogs opgaver i de kommende år 
til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Lokaltog A/S er Danmarks næststørste jernbanevirksomhed. Movia ejer aktiemajoriteten og har der-
med bestemmende indflydelse i selskabet. En række kommuner ejer mindre aktieposter. Selskabet 
udfører offentlig servicetrafik med tog, samt infrastrukturforvaltning på ni lokalbaner i Region Hoved-
staden og i Region Sjælland. Der henvises til nedenstående kort. 

Trafikken udføres på forhandlede kontrakter med Movia, og de årlige køreplaner og serviceniveauet 
udarbejdes på baggrund af regionernes trafikbestilling. Regionerne har i henhold til Lov om trafiksel-
skaber opgaven med at finansiere drift og anlæg på lokalbanerne. 

Lokaltog A/S skal i de kommende år håndtere en række store udviklingsopgaver, og formålet med 
denne orientering er at give bestyrelsen et overblik over de opgaver, der er i ”ordrebogen” hos Lokal-
tog A/S. 

Seneste orientering blev givet på bestyrelsesmødet 28. november 2018. Nærværende dokument skal 
tjene som en opdatering af udviklingen på henholdsvis anlægsprojekter, udvidelse af selskabets forret-
ningsområde og mulige teknologskift i en klimavenlig retning. 

Trafikselskabet Movia 



  

   

 

 

1. Kort over Lokaltog A/S’ jernbanestrækninger
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Store anlægsprojekter i Lokaltog A/S

Etablering af Favrholm station i Hillerød Kommune

I forbindelse med Region Hovedstadens opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland syd for Hillerød er det 
besluttet at anlægge en ny station, Favrholm Station, som skal betjene hospitalet og en ny bydel. Sta-
tionen bliver en station med både S-tog og lokaltogsbetjening. Aktuelt har Banedanmark, DSB, Lokal-
tog A/S, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune etableret en samarbejdsorganisation med styre-
gruppe og arbejdsgruppe, hvor Banedanmark er formand, til at forberede og gennemføre projektet. 
Movia deltager i begge grupper. 

På baneprojektet er der valgt bygherrerådgiver, og Hillerød Kommune har valgt bygherrerådgiver for 
den del af projektet, som blandt andet omfatter forplads, busterminal og P-pladser. Nyt Hospital Nord-
sjælland forventes færdigt i oktober 2023, og der er derfor udarbejdet en opdateret tidsplan for opfø-
relse og ibrugtagning af stationen inden udgangen af 2023. 

Ombygning af Hillerød station i Hillerød Kommune

For at kunne forbinde lokalbanerne nord for Hillerød med Frederiksværkbanen, og dermed styrke be-
tjeningen af den ny bydel og station ved Favrholm samt det nye hospital, har staten og Region Hoved-
staden bevilget i alt 8 mio. kroner i 2019, så Banedanmark kan udarbejde en rapport om, hvordan man 
kan ombygge og modernisere Hillerød Station, hvornår og hvad projektet vil koste. Det er ambitionen, 
at der hurtigt kan træffes politisk beslutning sammen med staten om at gennemføre ombygningen, så-
ledes at projektet kan være afsluttet samtidig med ibrugtagningen af Favrholm Station. 

Region Hovedstaden investerer i en række anlægsprojekter hos Lokaltog A/S

I Region Hovedstadens budgetforlig for 2019 blev der bevilget 36 mio. kroner til gennemførelse af føl-
gende projekter: 

• Etablering af ny station ”Helsinge Nord” i Gribskov Kommune til erstatning for en nuværende 
station ”Laugø”, som lukkes. 

• Etablering af ny station ”Nørre Herlev” i Hillerød Kommune til erstatning for nuværende station 
”Brødeskov”, som lukkes. 

• Modernisering af sporet mellem Helsinge og Tisvildeleje på Gribskovbanen, afledt af, at den 
nuværende infrastruktur er nedslidt og derfor kræver reinvestering. Spormoderniseringen fin-
der sted fra 31. august – 21. oktober 2019. Togene erstattes af busser på den angivne stræk-
ning under arbejdet. 

Østbanens infrastruktur har behov for fornyelse

Den nuværende infrastruktur på Østbanen er hovedsageligt fra perioden 1977 – 1981 og har således 
en alder på cirka 40 år. Der er derfor behov for fornyelse af Østbanens infrastruktur. 

Disse forhold er senest beskrevet i rapporten ”Privatbanernes infrastruktur”, som er udarbejdet af kon-
sulentfirmaerne Rambøll og Struensee for Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet i efteråret 2017. 
Movia har efter aftale med Region Sjælland udarbejdet en detaljeret rapport om infrastrukturen på Øst-
banen, indeholdende et hovedforslag samt mulige alternativer til fornyelse af infrastrukturen. 

Lokaltog har gennemført rådgiverudbud og der afventes i øjeblikket en melding fra Region Sjælland 
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vedrørende fornyelsesarbejdets igangsættelse. Det bemærkes, at der er tale om et meget bekosteligt 
anlægsprojekt. 

Nye forretningsområder i Lokaltog A/S 

Forberedelser til overtagelse af driften på strækningen Køge – Roskilde

Lokaltog A/S arbejder med den store opgave, det er, at forberede sig til at kunne overtage driften på 
den statslige banestrækning Køge – Roskilde fra DSB i december 2020. Det drejer sig aktuelt om at 
anskaffe det nødvendige antal togsæt til forretningsudvidelsen, men også etablering af flere depotspor 
og klargøringsfaciliteter på Hårlev station, som skal være ”parkeringsplads” fremadrettet for 12 togsæt 
mod de nuværende 7. Med den nuværende materielflåde i Lokaltog og med de nuværende kontrakt-
lige krav til køreplan mv. er det beregnet at Lokaltogs materielpark skal udvides med 3 togsæt. Det er 
forventningen, at der indgås en lejeaftale med Nordjyske Jernbaner frem til 2025. Togsættene fra 
Nordjylland kan dog først stilles til rådighed for Lokaltog A/S i efteråret 2021. Derfor arbejder Lokaltog 
A/S og Movia på en håndtering af interimsperioden fra december 2020 til efteråret 2021, således kon-
trakten kan gennemføres. 

Installation af udstyr i togene, der kan kommunikere med Banedanmarks nye signalsystem på statens 
infrastruktur, kræver planlægning og fokus hos både Lokaltog A/S og Banedanmark. Der er indgået en 
aftale om en tidsplan for installationen mellem Lokaltog A/S og Banedanmark. 

Lokaltog A/S skal endvidere rekruttere flere lokomotivførere, gennemføre den fornødne uddannelse af 
disse, og have overleveret flere nuværende aftaler og driftsinstrukser mv. fra DSB, der kører på stræk-
ningen i dag. 

Processen og fremdriften overvåges af en koordineringsgruppe, der har Movia som formand og delta-
gelse af alle involverede parter, herunder også Transport – og Boligministeriet, Banedanmark, DSB 
samt Region Sjælland. 

Analyse af materielbehovet hos Lokaltog A/S

Overtagelse af driften på strækningen Køge – Roskilde fra december 2020 rejser spørgsmål om ma-
teriel og eventuel fornyelse heraf. Derfor er der hen over sommeren 2018 gennemført en analyse af 
togmateriellets aktuelle tilstand og behovet for fornyelse frem mod 2025 for hele Lokaltog A/S. 

I løbet af foråret 2020 vil der blive udarbejdet en plan for den langsigtede fornyelse af visse af selska-
bets togtyper. 

Udviklingsprojekter om teknologiskift i en klimavenlig retning 

Fremtidige driftsformer på Nærumbanen

Movia har i marts 2019 afsluttet en screening af fremtidige driftsformer på Nærumbanen når Letbanen 
i Ring 3 åbner. Movia har gennemført arbejdet i samarbejde med Hovedstadens Letbane, Region Ho-
vedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune. Region Hovedstaden forventer en beslutning om det even-
tuelle videre arbejde inden udgangen af 2019. 

Region Hovedstaden investerer 1 mio. kr. til analyse af mulighed for fossilfri drift hos Lokaltog A/S

Region Hovedstadens budgetforlig for 2019 afsatte også 1 mio. kr. til udarbejdelsen af en analyse, 
som skal beskrive mulighederne for at få fossilfri drift på lokalbanerne i Region Hovedstaden, herunder 
udførelse af et forsøg med partikelfilter mv. på et enkelt togsæt. 
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Transport-og Boligministeriets analyse af mulighederne i batteritog på Nordvestbanen til Kalundborg 
og Odsherredsbanen til Nykøbing Sjælland

Transport –og Boligministeriet har inviteret DSB og Movia til at deltage i et arbejde med at analysere 
mulighederne for eventuelt at anvende batteritogsteknologien til at forbedre togbetjeningen af Nord-
vestsjælland, herunder Nordvestbanen og Odsherredsbanen. Movia deltager i arbejdet, både fordi en 
analyse af mulighederne med batteriteknologi kan være interessant i forbindelse med at fremme tek-
nologiskift inden for togmateriel i en mere klimavenlig retning, og fordi der ved anvendelse af en fælles 
teknologi kan være mulighed for sammenhængende betjening af såvel Nordvestbanen og Odsher-
redsbanen. 

Analysearbejdet forventes færdigt i oktober måned 2019.

Økonomi:

Ingen

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation
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16 Orientering om forslag vedrørende mærkningsordning for retoucherede reklamer

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Et flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentationen vedtog 9. maj 2019 at indføre en retnings-
linje i Københavns Kommune om, at der ikke skal indgå forskønnende retouchering af menneskekrop-
pe og ansigter i billedbehandlingerne på de billeder, der bruges af kommunen. Det blev samtidig be-
sluttet at søge denne beslutning udbredt til de kommunale selskaber, herunder Movia. Borgerrepræ-
sentationen har derfor besluttet at anmode kommunens bestyrelsesmedlemmer i de kommunale sel-
skaber, herunder Movia, om at stille forslag om en tilsvarende ordning på et bestyrelsesmøde i 2019. 

Københavns Kommunes repræsentant i Movias bestyrelse, har på baggrund af beslutningen i Borger-
repræsentationen bedt om at få en sag om en mærkningsordning til beslutning i Movias bestyrelse i 
år. 

Med retouchering forstås egentlig forskønnelse og forandring, som f.eks. at gøre huden glattere, mo-
dellen slankere eller tilføje kropslige karakteristika som muskler, talje, kindben mv. Tekniske korrektio-
ner som fjernelse af røde øjne og ændret belysning, dvs. korrektioner, som ikke tilføjer krops- el. an-
sigtsændringer til den afbildede, forstås ikke som retouchering. 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har forhandlet med AFA JCDecaux om vilkår for 
indførelse af en mærkningsordning. Her kom det frem, at AFA JCDecaux støtter idéen og formålet bag 
initiativet, men at der er en række udfordringer forbundet med indførelse af en mærkningsordning, 
som til sammen gør, at AFA JCDecaux ikke ser det som en realistisk mulighed at indføre en mærk-
ningsordning. 

AFA JCDecaux har ifølge Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning blandt andet lagt vægt 
på, at det vil være forbundet med store økonomiske konsekvenser at indføre en mærkningsordning, 
da det vil have negativ indvirkning på selskabets muligheder for omsætning i København, idet en så-
dan ordning kunne ændre omsætningspotentialet med et trecifret millionbeløb set over kontraktens 
resterende løbetid. Hertil kommer, hvem der skal have ansvar med tilsyn- og kontrol med ordningen. 

I stedet har AFA JCDecaux peget på muligheden for at indføre en positiv mærkningsordning, hvorved 
annoncører frivilligt påfører reklamer en deklaration om, at der ikke er anvendt retoucherede billeder i 
den pågældende reklame. 
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Operatørerne har i forbindelse med indgåelse af operatørkontrakterne fået overdraget retten til at sæl-
ge reklamer på Movias busser. Administrationen er ved at undersøge med operatørerne, hvad de 
økonomiske konsekvenser af indførelsen af en mærkningsordning kan være for indtjeningspotentialet 
på Movias busreklamer. I Movias undersøgelse indgår en model, hvor der stilles krav til mærkning af 
retoucherede reklamer såvel som en model baseret på en frivillig mærkningsordning. Movia vil ligele-
des undersøge eventuelle markedsmæssige konsekvenser af sådanne ordninger hos andre aktører 
på outdoor-markedet. 

På den baggrund vil administrationen lægge en sag op til beslutning i Movias bestyrelse forventeligt i 
løbet af 2019.

For så vidt angår Movias egen reklameaktivitet, foreskriver Movias designmanual, at billeder til brug i 
informationsmaterialer, rapporter m.v. skal følge en reportagestil, som udmærker sig ved at skulle vise 
virkeligheden og kunderne i den kollektive transport, som de er. Af samme grund anvender Movia ikke 
forskønnende retouchering af menneskekroppe og ansigter i billedbehandlingerne, og Movias design-
guide lever dermed op til de retningslinjer, som Købehavns Kommunes Borgerrepræsentation har 
besluttet at indføre for Københavns Kommune. 

Økonomi:

Nærværende orientering indebærer ikke økonomiske konsekvenser, men en eventuel beslutning om 
at indføre en mærkningsordning for retoucherede reklamer eller en frivillig ordning vil kunne have ind-
flydelse på det samlede indtjeningspotentiale på busreklamemarkedet. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen kommunikation planlagt. Movias bestyrelsesformand og administrationen vil håndtere eventuelle 
pressehenvendelser efter nærmere aftale. Medlemmer af Movias bestyrelse kan henvise hertil. 

Bilag:
Ingen.
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