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04 Forslag til budget 2019, 1. behandling 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at 

 Bestyrelsen godkender forslag til budget 2019, jf. bilag 1, hvor budgetoversigten ”Tabel 2. 
Budgetforslag 2019” udgør forslag til bevillingsniveau i budgettet. 

 Bestyrelsen godkender, at materialet i bilag 1 ”Budgetforslag 2019, 1. behandling” udgør det 
budgetmateriale, der ifølge Movias vedtægter skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før 
budgettets vedtagelse 6. september 2018. 

 Bestyrelsen godkender, at forøgelsen af udgifterne til billetkontrollen på 6 mio. kr. i 2019 og 11 mio. 
kr. i 2020 og frem indarbejdes som en udvidelse af budgetrammen, idet der fortsat er en positiv 
business case for indførelse af frit flow i A-busserne i hovedstaden i forbindelse med Metro 
Cityringens åbning.  

 Bestyrelsen godkender, at kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter i 
2018 betales à conto hver måned som 1/12 af budgettet.  

 Bestyrelsen tager til efterretning, at såfremt Movia modtager yderligere trafikbestillinger for 2019, 
inden 1. juli 2018, indarbejdes trafikbestillingerne i 2. behandlingen af budgettet, som 
bestyrelsesbehandles i september.  

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Kommunerne og regionerne har senest 1. maj 2018 indmeldt ønsker til ændret busbetjening i 2019 til 
Movia. Forud har kommunerne og regionerne i december 2017 fået tilsendt et trafikbestillingsgrundlag, 
som danner udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2019. I forbindelse med åbningen af Metro 
Cityringen og indførelsen af Nyt Bynet fra august 2019 har der derudover været særlig dialog med 
kommuner og regioner om trafikbestillingen. 

Budgetforslaget til 1. behandling udsendes efter bestyrelsens godkendelse til kommuner og regioner, 
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jf. Movias vedtægters bestemmelse herom.  

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. 

              B2018 - B2019 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % 

Passagerindtægter -1.950 -1.960 -1.973 -1.821 -1.831 -1.841 -13 0,6 

Operatørudgifter 4.074 4.195 4.193 4.160 4.167 4.166 -2 0,0 

Andre driftsudgifter* 562 593 603 583 575 567 10 1,7 

 - Heraf kørselssupport 152 93 139 135 133 131 46 49,1 

 - Heraf passagerservice 264 270 278 267 264 262 7 2,7 

 - Heraf administration 146 229 187 181 178 174 -43 -18,6 

Pensioner 22 23 25 26 27 29 1 5,7 

Finansielle poster 42 44 22 20 19 13 -22 -50,5 

Anlæg 1 0 0 0 0 0 0   

Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.870 2.967 2.957 2.935 -25 -0,9 

Fordelingen af andre driftsudgifter på de 3 underkategorier er foretaget på et opdateret grundlag i 
forhold til budget 2018, hvilket har givet forskydning mellem kategorierne. Ændringen har ingen effekt 
på fordelingen af finansieringen mellem kommuner og regioner. 

Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – falder i budget 2019 med 1 pct. 
eller 25 mio. kr. i forhold til budget 2018. I faste priser svarer det til et fald på 3 pct. Det lavere 
tilskudsbehov skyldes blandt andet, at udgiften til finansielle poster bliver mindre, da ydelser på lån til 
rejsekort falder i takt med, at lånene indfries.  

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

Hovedårsagerne til stigningen i indtægter i 2019 er den ny indtægtsfordeling i hovedstadsområdet, jf. 
Bekendtgørelse 456 af 10. maj 2018 om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet (29 mio. kr.). 
Hertil er der i forhold til budget 2018 flere passagerer, der bruger rejsekort i stedet for periodekort, 
hvilket øger indtægterne. Fra 2020 og frem er det i overensstemmelse med Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriets tilkendegivelser forudsat, at den nye indtægtsfordeling fortsætter uden fradrag på 12 
mio. kr. årligt som i 2018 og 2019. 

I forhold til budget 2018 forventes 11 mio. færre passagerer i 2019 og 27 mio. færre passagerer i 
2020, når effekten af Nyt Bynet er fuldt implementeret. Indtægtstabet forventes i 2020 at ligge på 156 
mio. kr. i forhold til budget 2018. I arbejdet med Nyt Bynet er busdriften tilpasset, så der sikres størst 
muligt samspil med det samlede metronet, og der er taget højde for nye rejsemønstre. Kommuner og 
regioner har bestilt reduktion af buskørslen på samlet godt 4 pct. i 2020 i forhold til budget 2018 
svarende til godt 180.000 timer. 
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I tabel 2 fremgår udviklingen i busdriften i Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvor effekten af 
Nyt Bynet er størst, samt for Movia i alt. Det fremgår, at antal timer i Københavns og Frederiksberg 
Kommuner i 2020 er reduceret godt 12 pct. i forhold til budget 2018, hvorfor udgifterne også er 
reducerede. For Movia er timerne samlet set reduceret godt 4 pct. Da det er linjer med mange 
passagerer pr. time, som er reduceret, er antal passagerer i Københavns og Frederiksberg Kommuner 
reduceret 25 pct. fra budget 2018 til budgetoverslagsår 2020. Da indtægterne forventes at falde mere 
end udgifterne, er forventningen til tilskudsbehovet en stigning på 18 pct. for Københavns og 
Frederiksberg Kommuner, mens tilskudsbehovet for busdriften i Movia samlet set stiger 2,8 pct. 

Tabel 2 udvikling i busdrift i Københavns og Frederiksberg kommuner og Movia i alt. 2018-2019-2020. 

          B2018 - B2019 B2018 - BO2020 

    B2018 B2019 BO2020 ∆  % ∆  % 
København og 
Frederiksberg  

Timer, 
(1.000) 

1.257 1.207 1.101 -50 -4,0 -156 -12,4 

Movia i alt 
Timer, 
(1.000) 

4.226 4.166 4.043 -60 -1,4 -183 -4,3 

København og 
Frederiksberg  

Udgifter, 
(mio. kr.) 

913 884 830 -30 -3,2 -83 -9,1 

Movia i alt 
Udgifter, 
(mio. kr.) 

3.331 3.290 3.220 -41 -1,2 -110 -3,3 

København og 
Frederiksberg  

Passagerer, 
(mio.) 

89 80 67 -9 -10,1 -22 -25,1 

Movia i alt 
Passagerer, 
(mio.) 

203 192 176 -11 -5,3 -27 -13,1 

København og 
Frederiksberg  

Indtægter, 
(mio.) 

-586 -548 -446 38 -6,5 141 -24,0 

Movia i alt 
Indtægter, 
(mio.) 

-1.727 -1.741 -1.571 -14 0,8 156 -9,0 

København og 
Frederiksberg  

Tilskud, 
(mio. kr.) 

327 336 385 9 2,7 58 17,7 

Movia i alt 
Tilskud, 
(mio. kr.) 

1.604 1.549 1.649 -55 -3,4 45 2,8 

I forhold til Trafikbestillingsgrundlag 2019 fra december 2017, som har indgået i kommuner og 
regioners udgangspunkt for trafikbestilling, er tilskudsbehovet til bus reduceret med godt 100 mio. kr., 
hvilket for de fleste kommuner og regioner betyder lavere tilskud end forventet. Hovedårsagen til det 
lavere tilskudsbehov i forhold til trafikbestillingsgrundlag 2019 er, at indtægterne nu forventes at være 
højere – dels på grund af den nye indtægtsdeling i hovedstadsområdet, dels fordi takststigningsloftet 
er 1,1 pct. højere end ventet. 

Konsekvenserne af Nyt Bynet medfører en betydelig usikkerhed i 2019 og 2020, som særligt beror på 
usikkerheden ved at estimere udviklingen i passager- og indtægtsstrømme de kommende år. I lighed 
med øvrige år er der endvidere en usikkerhed forbundet med udviklingen i indeks, som er baseret på 
Nationalbankens seneste prognoser, der er fra marts 2018. Usikkerhed i forbindelse med Nyt Bynet og 
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indeksudvikling uddybes i bilag 1, side 14. 

De samlede kørselsudgifter til flextrafik stiger med 37 mio. kr. svarende til 6 pct., selvom det samlede 
passagertal forventes at falde med 2 pct. Det skyldes – ud over almindelig pris- og lønregulering – en 
forventet ændring i passagertallet med fald i anvendelsen af flexrute og en stigning i anvendelsen af 
flextur og flexhandicap med en højere udgift pr. passager. Flexrute er målt per passager billigere end 
de øvrige kørselsordninger i flextrafik, fordi der køres med flere passagerer pr. bus. Der er i enkelte 
kommuner stigninger i anvendelsen af flextur, særligt i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Halsnæs og 
Ringsted kommuner. Stigningen forventes kun i begrænset omfang at fortsætte. Selvom stigningen i 
budget 2019 er på 9 pct. i forhold til budget 2018, er der tale om en begrænset stigning på 5 pct. set i 
forhold til 2017. 

Der er ikke i budgettet til flextrafik indarbejdet udgifter til ny optimeringsplatform (NOP). Der kan i løbet 
af budgetåret opstå behov for, at bestyrelsen tager stilling til en kommende finansiering heraf. En 
eventuel udvidelse af budgettet vil blive forelagt bestyrelsen. 

Andre driftsudgifter i budget 2019 er på 603 mio. kr. og udgør 12 pct. af de samlede udgifter i 
budgettet. Andre driftsudgifter er opdelt i kørselssupport (chaufførlokaler, stoppesteder, 
køreplanlægning mv.), passagerservice (rejsekort, billetsalg, billetkontrol, trafikinformation mv.), samt 
administration (IT, HR, økonomi, projekter mv.). Andre driftsudgifter er omfattet af Movias økonomiske 
politik og er som følge heraf reduceret i faste priser med 8 mio. kr. Pris- og lønregulering og udvidelse 
af billetkontrollen betyder dog, at udgifterne i 2019 samlet set stiger med 10 mio. kr. svarende til 1,7 
pct.  

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

Bestyrelsen besluttede i juni 2017 at udvide billetkontrollen i 2018 og 2019 i forbindelse med 
indførelse af frit flow i alle A-busser i hovedstadsområdet. Udvidelsen finansieres af øgede 
kontrolafgifter. På baggrund af de første erfaringer med frit flow i linje 5C er businesscasen i 
forbindelse med frit flow genberegnet. Der er fortsat samlet set en positiv businesscase. I 2019 er 
forøgelsen af udgifterne til billetkontrollen på ca. 6 mio. kr. i 2019 og ca. 11 mio. kr. i 2020 og frem. 
Udvidelsen er indarbejdet i budgetforslag 2019 som en forøgelse af budgetrammen, som den 
økonomiske politik tager udgangspunkt i. De flere kontrolafgifter øger indtægterne med 6 mio. kr. i 
2019, og 12 mio. kr. i 2020, er medtaget i passagerindtægterne og fordeles på alle bustimer. Udover 
de direkte indtægter fra kontrolafgifter er der den effekt, at snydeprocenten uden de ekstra kontrollører 
forventeligt ville stige med indførelsen af frit flow. 

365-dages gennemsnitslikviditeten forventes ved månedlige à conto betalinger fra kommuner og 
regioner at være lige under Movias målsætning på 150 mio. kr. ultimo 2019. Det vurderes imidlertid 
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ikke nødvendigt at overgå til 2-måneders opkrævninger, da den forventede gennemsnitslikviditet så 
ville blive omkring 220 mio. kr. ultimo 2019. Administrationen vil følge likviditetsudviklingen nøje. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Budgetforslagets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1. 

 

Kommunikation: 

Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner. 

 

Bilag: 

1. Budgetforslag 2019, 1. Behandling 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 
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Movias økonomi består af samlede betalinger på 4,2 mia. kr. til bus-, bane-, og flextrafikoperatørerne, 

og andre driftsudgifter på 0,6 mia. Samlet set 205 mio. passagerer giver indtægter på 2,0 mia. kr., hvil-

ket betyder, at tilskuddet fra kommuner og regioner er på 2,9 mia. kr.  

 

Andre driftsudgifter er udgifter Movia afholder til andre end operatører. Andre driftsudgifter er på 0,6 

mia. kr. og udgør 12 pct. af de samlede udgifter i budgettet. Andre driftsudgifter er opdelt i kørsels-

support (chaufførlokaler, stoppesteder, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter mv.), passagerser-

vice (rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation mv.), samt 

administration (IT, HR, økonomi, projekter mv.). Andre driftsudgifter er omfattet af Movias økonomiske 

politik og er som følge heraf reduceret i faste priser med 8 mio. kr. Pris- og lønregulering og udvidelse 

af billetkontrollen betyder, at udgifterne samlet set stiger med 10 mio. kr. og 1,7 pct.. Movias økono-

miske politik med krav til fortsat effektivisering understøtter udmøntningen af forretningsplanen ved 

at sikre mest mulig mobilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud. 

 

Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – falder i budget 2019 med 1 pct. 

eller 25 mio. kr. i forhold til budget 2018. I faste priser svarer det til et fald på 3 pct. Det lavere til-

skudsbehov skyldes blandt andet, at udgiften til finansielle poster falder, da ydelser på lån til rejse-

kort falder i takt med, at lånene indfries.  

 

Tilpasningen til Metro Cityringen (Nyt Bynet) er indregnet i budget 2019 med effekt fra 18. august 2019 

og med fuld effekt i overslagsårene. Stigende indtægter siden udarbejdelsen af budget 2018 betyder, 

at indtægterne forventes at stige svagt i 2019 på trods af tab af passagerer pga. indførelse af Nyt By-

net, som tilpasser busdriften til det nye metronet. 

 

I forhold til budget 2018 forventes et fald i buspassagertallet på 11 mio. passagerer i 2019 og 27 mio. 

passagerer i 2020, når effekten af Nyt Bynet er fuldt implementeret. Indtægtstabet forventes i 2020 at 

ligge på 156 mio. kr., som til dels kompenseres af reduktioner på buskørslen på godt 4 pct. Samlet sti-

ger tilskudsbehovet for bus med 45 mio. kr. i 2020 i forhold til budget 2018, hvilket svarer til en stig-

ning på 2,8 pct. i løbende priser. Konsekvenser af Nyt Bynet, herunder påvirkning af passagerstrømme 

er behæftet med usikkerhed.  

 

1. Sammenfatning 
- 
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Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. 

              B2018 - B2019 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % 

Passagerindtægter -1.950 -1.960 -1.973 -1.821 -1.831 -1.841 -13 0,6 

Operatørudgifter 4.074 4.195 4.193 4.160 4.167 4.166 -2 0,0 

Andre driftsudgifter* 562 593 603 583 575 567 10 1,7 

 - Heraf kørselssupport 152 93 139 135 133 131 46 49,1 

 - Heraf passagerservice 264 270 278 267 264 262 7 2,7 

 - Heraf administration 146 229 187 181 178 174 -43 -18,6 

Pensioner 22 23 25 26 27 29 1 5,7 

Finansielle poster 42 44 22 20 19 13 -22 -50,5 

Anlæg 1 0 0 0 0 0 0   

Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.870 2.967 2.957 2.935 -25 -0,9 

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

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

 

Med mindre andet er nævnt er 2017-2019 i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2019-priser.  

Udgifter er positive tal, mens indtægter er negative tal. I tabellerne kan afrundinger medføre, at belø-

bene ikke summer til totalen. 

 

 

Kapitel 2 beskriver de budgetforudsætninger, som budgetforslaget bygger på. 
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Der redegøres for budgettets forudsætninger i dette kapitel 2. 

 

Tabel 2 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommunernes og 

regionernes betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fæl-

lesudgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane.  

 

Tabel 2. Budgetforslag 2019. Mio. kr. 

              B2018 - B2019 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % 

Bus                 

Indtægter -1.721 -1.727 -1.741 -1.571 -1.577 -1.583 -14 0,8 

Operatørudgifter 3.041 3.123 3.088 3.027 3.024 3.022 -36 -1,1 

Øvrige busdriftsudgifter 197 207 202 194 192 192 -5 -2,6 

Bus i alt 1.517 1.604 1.549 1.649 1.639 1.631 -55 -3,4 

                  

Flextrafik                 

Indtægter -49 -47 -56 -59 -62 -64 -9 19,1 

Operatørudgifter 556 577 614 622 631 641 37 6,3 

Andre driftsudgifter 64 72 71 71 70 70 0 -0,4 

Flextrafik i alt 572 601 629 634 640 646 27 4,5 

                  

Lokalbaner                 

Indtægter -180 -186 -175 -191 -192 -193 11 -5,8 

Udgifter til togdrift 486 504 500 519 519 511 -4 -0,8 

Anlæg 1 0 0 0 0 0 0   

Lokalbaner i alt 307 319 325 328 327 318 7 2,1 

                  

Fællesudgifter                 

Andre driftsudgifter 292 304 321 311 305 297 17 5,6 

Pensioner 22 23 25 26 27 29 1 5,7 

Finansielle poster 42 44 22 20 19 13 -22 -50,5 

Fællesudgifter i alt 357 372 368 356 350 339 -4 -1,0 

                  

Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.870 2.967 2.957 2.935 -25 -0,9 

 

 

Passagerindtægter på bus og bane er bestemt af hvor mange passagerer, der rejser, samt hvor meget 

passagererne betaler for deres rejser, idet sidstnævnte afhænger af rejsens længde og valg af billet-

type. For flextrafik er der medlemsgebyr for flexhandicap samt brugerbetaling i ordningerne flexhan-

dicap og flextur. Indtægterne bestemmes af antallet af passagerer og deres rejselængde samt for 

flexturs vedkommende den prismodel, som kommunerne har besluttet. De forskellige ordninger under 

flextrafik er beskrevet i bilag 4.1. 

 

2. Budgetforudsætninger 
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Passagerer 

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

Budgetforslag 2019 

 Realiserede tællinger pr. linje til og med marts 2018. 

 De realiserede tællinger er tillagt passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestillinger  

 Hertil er tillagt en demografisk bestemt vækst, som giver en årlig passagervækst i perioden 2019-

2022 på: 

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

o 0,4 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner 

o 0,3 pct. i Region Sjællands område  

 

Budgetoverslagsår 2020-2022 

 Budget 2019 tillagt ovenstående demografisk bestemte vækst 

 På lokalbanerne er der fra 2020 tillagt passagereffekt som følge af den forventede overtagelse af 

Lille Syd (Køge- Roskilde).  

Flextrafik 
 

For flextrafik er passagertallet bestemt på baggrund af følgende forudsætninger: 

Budgetforslag 2019 

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

  

 2018. 

 Flexhandicap forventes øget med 26 pct. i forhold til budget 2018, bl.a. idet en ændring i lov om 

trafikselskaber fra juli 2018 har udvidet ordningen, således at det er blevet muligt også for blinde 

og svagtseende at benytte ordningen. Kommunerne bliver kompenseret via DUT for den øgede ud-

gift. 

 Der er i enkelte kommuner stigninger i anvendelsen af flextur, særligt i Ballerup, Egedal, Frede-

rikssund, Halsnæs og Ringsted kommuner. Stigningen forventes kun i begrænset omfang at fort-

sætte. Stigningen i budget 2019 udgør knap 9 pct. i forhold til budget 2018, men er en begrænset 

stigning på 5 pct. set i forhold til regnskabet for 2017. 

 Der budgetteres ikke med ændringer i regionernes bestilling af flexpatient. Faldet i budget 2019 

på 9 pct. i forhold til budget 2018 er baseret på realiserede passagertal til marts 2018. 

 Faldet i flexrute på 9 pct. i forhold til budget 2018 skyldes, at den forventede stigning i passager-

tallet i 2018 ikke er realiseret. 

 

Budgetoverslagsår 2020-2022 

 For flexhandicap forventes den historiske udvikling af fortsætte med en årlig vækst på 6 pct. i 

budgetoverslagsårene. 

 Passagertallet i flextur, flexkommune, flexpatient og flexrute forventes uændret i forhold til bud-

get 2019. 

 



Movia, Budget 2019, 1. behandling 

9/37 

Tabel 3. Passagerer. 1.000. 

              B2018 - B2019 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % 

Bus 201.767 202.653 191.835 176.073 176.781 177.491 -10.818 -5,3 

Bane 9.916 10.313 9.510 10.478 10.532 10.587 -803 -7,8 

Flextur 389 376 409 409 409 409 33 8,8 

Flexhandicap 579 594 751 796 843 894 156 26,3 

Flexkommune 311 355 342 342 342 342 -13 -3,8 

Flexpatient 632 680 622 622 622 622 -59 -8,6 

Flexpatientbus 28 26 27 27 27 27 1 2,8 

Flexrute 1.636 1.719 1.572 1.572 1.572 1.572 -147 -8,5 

Passagerer i alt 215.257 216.717 205.067 190.318 191.128 191.944 -11.650 -5,4 

 

 

Indtægter 

Tabel 4. Indtægter. Mio. kr. 

              B2018 - B2019 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % 

Bus -1.721 -1.727 -1.741 -1.571 -1.577 -1.583 -14 0,8 

Bane -180 -186 -175 -191 -192 -193 11 -5,8 

Flextur -16 -15 -16 -16 -16 -16 -1 4,9 

Flexhandicap -33 -33 -41 -43 -46 -49 -8 25,5 

Indtægter i alt -1.950 -1.960 -1.973 -1.821 -1.831 -1.841 -13 0,6 

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

 

Busindtægterne er 14 mio. kr. (1 pct.) højere, mens baneindtægterne er 11 mio. kr. (6 pct.) lavere end 

budget 2018. Udviklingen er yderligere opdelt i deleffekter i tabel 5, hvorefter effekterne er forklaret. 

 

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

  Bus Bane 

Opdateret indtægt pr. passager (eksklusiv takststigning) -70   

Takststigning på 2,1 pct. -36 -4  

Passagerforventning 92 15  

Ændring i indtægter i alt -14 11  

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

 Det fremgår af tabel 5, at højere indtægt pr. passager giver en stigning i indtægter på 70 mio. kr. 

Hovedårsagerne til stigningen i indtægt pr. passager er 29 mio. kr. i 2019 som følge af ny ind-

tægtsfordelingsbekendtgørelse, jf. Bekendtgørelse 456 af 10. maj 2018 om deling af billetindtæg-

ter i hovedstadsområdet. Hertil er er passagerernes rejsemønstre og valg af billettype ændret ef-

ter indførelsen af Takst Sjælland. Fx var det forudsat i budget 2018, at flere passagerer i det tidli-

gere takstområde Syd ville overgå til pendlerkortet, men en del passagerer holder fast i rejsekor-

tet trods økonomisk incitament til at gå over til pendlerkort.  
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 Takststigningsloftet fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen inklusiv forventet efterregulering for tid-

ligere år og forventet efterkalkulation af Takst 2017 på samlet 2,1 pct. er indarbejdet i budget 

2019, hvilket øger indtægterne 36 mio. kr. for bus, og 4 mio. kr. på banerne. 

 Endelig er der en reduktion i indtægter på bus og bane på grund af færre passagerer i forhold til 

budget 2018 på hhv. 92 og 15 mio. kr. Hovedårsagen til reduktionen i passagertallet på bus er ind-

arbejdelsen af Nyt Bynet, hvor driften reduceres og tilpasses Metro Cityringen i sommeren 2019. 

Passagertallet på banerne forventes at falde med ca. 0,8 mio. passagerer fra 2018 til 2019. Udvik-

lingen er genereret af en generel passager tilbagegang siden udarbejdelsen af budget 2018 og 

sporarbejde på bl.a. Sydbanen og ved Slagelse station 
 

Budgetoverslagsår 2020-2022 

 Da overslagsårene er i 2019 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene. 

 Indførelsen af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til det nye metronet fra sommeren 2019 forven-

tes at medføre faldende passagertal i busserne. I 2020 forventes der ca. 13 procent færre passa-

gerer set i forhold til budget 2018. 

 Fra 2020 og frem, er det forudsat at den nye indtægtsfordelings-bekendtgørelse fortsætter, uden 

fradrag på 12 mio. kr., som i 2018 og 2019. 

 

Flextrafik indtægterne forventes 9 mio. kr. (19 pct.) højere end budget 2018. Indtægterne følger den 

forventede udvikling i passagertal i Flextur og Flexhandicap. 

 

 

Kørselsudgifter 

Kørselsudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammenholdt med priserne i 

de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx eks-

trakørsel og operatørdrevet realtid mv. På bane er kørselsudgifterne hovedsageligt bestemt af antal 

kilometer og et fast vederlag. Hertil kommer udgifter til blandt andet infrastruktur og leasing af mate-

riel. 

 

Kørselsudgifterne for flextrafik fremskrives ud fra passagertallet. Det forudsættes, at udgiften pr. 

passager i budgettet svarer til den realiserede udgift pr. passager frem til marts 2018. Der opgøres 

ikke timer for flextrafik i budget og regnskab.  

 

Tabel 6. Timer og busser 

              B2018 - B2019 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % 

Bus:                 

Timer, (1.000) 4.254 4.226 4.166 4.043 4.043 4.043 -60 -1,4 

Busser 1.238 1.234 1.213 1.189 1.189 1.189 -21 -1,7 

                 

Bane:                

Timer, (1.000) 155 151 156 164 164 164 4 3,0 
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Det fremgår af tabel 6, at antal bustimer og antal busser reduceres i forhold til budget 2018, Hovedår-

sagen til reduktionen er indarbejdelsen af Nyt Bynet, hvor driften reduceres og tilpasses Metro City-

ringen fra 18. august 2019. 

 

Årsagen til stigningen i timer på lokalbanerne i 2019 er forlænget køretid som følge af sporarbejde, 

mens hovedforklaringen i overslagsårene er overtagelsen af driften på Lille Syd. 

 

 

Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. 

              B2018 - B2019 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % 

Bus 3.041 3.123 3.088 3.027 3.024 3.022 -36 -1,1 

Bane 477 495 492 511 511 503 -3 -0,6 

Flextur 42 41 45 45 45 45 5 11,4 

Flexhandicap 108 109 143 152 161 170 34 30,7 

Flexkommune 43 48 49 49 49 49 1 2,0 

Flexpatient 137 146 141 141 141 141 -5 -3,4 

Flexrute 225 233 235 235 235 235 2 1,0 

Kørselsudgifter i alt 4.074 4.195 4.193 4.160 4.167 4.166 -2 0,0 

 

Operatørudgifterne på bus er 36 mio. kr. lavere end budget 2018 svarende til et fald på 1 pct., mens 

kørselsudgifterne til bane er faldet 3 mio. kr. svarende til 1 pct. lavere end budget 2018. De væsentlig-

ste forklaringer til ændringerne i kørselsudgifterne på bus og bane er beskrevet i tabel 8. Efter tabel-

len forklares ændringerne yderligere. Udgifterne på flexområdet følger den forventede udvikling i antal 

passagerne. I budgetoverslagsårene vil administrationen være særligt opmærksomme på, om den hi-

storiske vækst på 6 pct. årligt på flexhandicapområdet vil fortsætte. 

 

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

 

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

  Bus Bane 

Effekt af indeksudvikling 19 3  

1,4 pct. færre bustimer (60.000 timer) -43   

Diverse udgifter ifbm. Nyt bynet 6   

Udbud af buskontrakter har givet lavere priser -5   

Reducerede udgifter til ekstrakørsel -3   

Reducerede udgifter til passagerincitamentsbonus -2   

Udfasning af busser på tidligere linje 5A -8   

Aftalt kontraktbesparelse på bane   -6  

Ændring i kørselsudgifter i alt -36           -3 

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

 Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, som regulerer Movias kontraktbetalinger til 

operatørerne, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Prognoserne for løn og rente 
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er højere end i budget 2018, mens diesel er lidt lavere. Udviklingen øger udgifterne med 19 mio. kr. 

for bus, og 3 mio. kr. for lokalbanerne. 

 Køreplanerne i 2018 er tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling pr. 1. maj 2018 

vedr. budget 2019. Hovedårsagen til reduktionen i antal timer er tilpasning af busdriften til Metro 

Cityringen med 4,5 måneders effekt i 2019. 

 I forbindelse med overgang til Nyt Bynet er der bl.a. udgifter til indøvning af chauffører, omlake-

ring af busser og øget tomkørsel. 

 I foråret 2019 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A16. Budget 2019 er derfor 

påvirket af de nye og lavere kontraktpriser, hvilket giver en besparelse på 5 mio. kr.  

 De forventede udgifter til ekstrakørsel er 2 mio. kr. lavere end budget 2018. Den forventede eks-

trakørsel estimeres ud fra de realiserede udgifter til ekstrakørsel. Ekstrakørsel, er buskørsel, som 

ikke køres i de almindelige buskontrakter, men udføres i ekstrakørselskontrakter eller efter aftale 

med operatører pga. opstået behov for øget drift – typisk kapacitetsproblemer på enkeltafgange. 

Ekstrakørsel kan både være planlagt og lagt i faste ekstrakørselskontrakter, men kan også have 

mere ad hoc karakter, hvis det er et pludselig opstået behov f.eks. på grund af mange passagerer 

på specifikke afgange. 

 I nogle af Movias kontrakter udgøres en del af betalingen af passagerincitamentsbonus. Da pas-

sagertallet falder i Nyt Bynet, forventes udbetalingerne af passagerincitamentsbonus reduceret 

med 2 mio. kr. 

 Der var i 2018 udgifter på 8 mio. kr. i forbindelse med udfasning af de tidligere busser på linje 5A. 

Da disse udgifter ikke er med i 2019, giver det et fald på 8 mio. kr. 

 I forbindelse med etableringen af Lokaltog A/S blev der i kontrakterne lagt løbende effektivise-

ringsgevinster ind, og i 2019 er reduktionen på 6,4 mio. kr.  

 

Budgetoverslagsår 2020-2022 

 Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen fra august 2019 har helårseffekt fra 2020, 

hvilket betyder færre timer og færre busser. 

o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 3,0 pct. færre timer (helårseffekt af Byt Bynet) -61 mio. kr. 

 Hertil er tillagt fuld effekt af Nyt Bynet og forventningerne til det igangværende udbud A17, hvor 

flere linjer skifter til el eller fossilfri drift. 

Når den procentvise reduktion i timer i overslagsårene er mindre end den procentvise reduktion i pas-

sagerer, skyldes det, at linjer som reduceres, er linjer med mange passagerer. 

  

På lokalbaner er der i henhold til kontrakten med Lokaltog A/S indregnet en effektiviseringsgevinst på 

8,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2022. Der er fsva. Lokaltog tale om en ’trappemodel’, hvor effektivise-

ringer udmøntes i en ’trappe’ og ikke som årlige effektiviseringer.  

 

  



Movia, Budget 2019, 1. behandling 

13/37 

Flextrafik 
 

Budgetforslag 2019 

De samlede kørselsudgifter til flextrafik stiger med 37 mio. kr. svarende til 6 pct., selvom det samlede 

passagertal forventes at falde med 2 pct. Det skyldes - ud over almindelig pris- og lønregulering - en 

forventet forskydning i passagertallet fra flexrute til flexhandicap med en højere udgift pr. passager. 

Flexrute er målt per passager billigere end de øvrige kørselsordninger i flextrafik, fordi der køres med 

flere passagerer pr. bus. 

 

Budgetoverslagsår 2020-2022 

Den budgetterede udvikling i kørselsudgifter følger passagerudviklingen med stigninger på 6 pct. årligt 

for flexhandicap og uændrede udgifter for de øvrige ordninger. 
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Usikkerheder i budget 2019 
I budgetforslag 2019, 1. behandling er der større usikkerheder end normalt pga. de store ændringer i 

forbindelse med indførelsen af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til det nye metronet. I nedenstå-

ende boks om usikkerheder, er en række kendte usikkerheder gennemgået. 

 

Om usikkerheder i budget 2019 

Nyt Bynet 

Åbningen af Metro Cityringen medfører usik-

kerhed om udviklingen i passager- og ind-

tægtsstrømme. I budget 2019 er det forudsat, 

at det tilpassede busnet idriftsættes 18. au-

gust. Ved driftsstart kort tid efter åbningen af 

Cityringen sikres en god sammenhæng i den 

kollektive trafik både før og efter åbningen af 

Cityringen.  

Effekten af kvalitetstillægget for at køre med 

Metroen er svært at estimere og der er ikke 

indregnet særskilte konsekvenser heraf i Mo-

vias Budget.  

Nyt Bynet er i overslagsårene (2020-2022) 

indregnet med fuld effekt. Derudover der 

usikkerhed på de linjer som i overslagsårene 

berøres af udbud A17, da udbuddet endnu 

ikke er afsluttet. 

 

Takst Sjælland 

Effekterne på passageradfærd og indtægter 

af takst Sjællands nye zoner, takster og pro-

dukter er fortsat vanskelige at estimere præ-

cist på kommune- og regionsniveau. De stør-

ste ændringer sker i Takstområde Syd, hvor-

for usikkerheden om passagerer og indtægter 

er størst i Syd. 

 

Letbanen 

Effekten på busdriften fra anlægsarbejderne 

i forbindelse med Letbanen langs Ring 3 er 

forbundet med stor usikkerhed og er ikke 

indarbejdet i budget 2019. Movia har lavet af-

taler med Region Hovedstaden og de direkte 

berørte Ring 3-kommuner for de økonomiske 

rammer i forbindelse med trafikafviklingen. 

Udgangspunktet for aftalerne er, at når bus-

drift økonomien påvirkes i større grad, laves 

der efteropkrævninger, mens mindre ændrin-

ger kommer med i efterreguleringen for regn-

skab 2019 for de berørte Ring-3 kommuner 

og Region Hovedstaden. Movia er derudover i 

dialog med de kommuner, som indirekte på-

virkes. I takt med at planerne for anlægsar-

bejdet ligger klar, vil der blive lavet aftaler 

med disse kommuner.  

   

 Indeks 

Indeks for blandt andet løn, rente og diesel 

bruges til at regulere operatørbetalingen og 

er fastsat ud fra Nationalbankens prognoser. 

Indeks for diesel og rente er på et lavt niveau, 

og der er risiko for, at disse indeks stiger 

mere i 2019 end Nationalbankens prognoser 

forudsiger. Følsomheden for udvalgte indeks 

er beskrevet i tabellen herunder. 

 
Tabel 9.  Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks, bus og bane 

  Ændring Effekt (Mio. kr.) 

Dieselforbrugerpris 20% 103 

Løn 1% 22 

Rente 1 procentpoint 20 
Indtægter 5% 96 
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Andre driftsudgifter 

Budgetoversigten i tabel 2 opererer med budgetposterne ’Øvrige busdriftsudgifter’ og ’Administration 

og løn’. I tabel 1 er disse poster lagt sammen i kategorier, som er sigende for aktiviteterne:  

 

 Kørselssupport omfatter blandt andet chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køre-

planlægning, rådgivning og kontrakter 

 Passagerservice omfatter blandt andet rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markeds-

føring og trafikinformation 

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

 

Budgetforslag 2019 

Budgetforslaget for 2019 er opbygget med udgangspunkt i budget 2018. Budgetrammen er reguleret 

med besparelse i henhold til den økonomiske politik, jf. tabel 10. Der er foretaget pris- og lønregule-

ring med 2,1 pct. Budgetrammen er yderligere teknisk reguleret med udvidelse af billetkontrollen ifm. 

indførelse af frit flow i A-busserne.  

 

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

  2019 

Budget året før 514 

PL-regulering 2,1% til 2019-pris 11 

Økonomisk politik: besparelse -8 

Udvidelse af billetkontrol (delvis effekt i 2019) 6 

Budget 2019 523 

Anm.: Kørselssupport, passagerservice og administration for bane og flextrafik indgår ikke i tabellen, jf. Movias 

økonomiske politik. 

 

Movias økonomiske politik med krav til fortsat effektivisering understøtter udmøntningen af forret-

ningsplanen ved at sikre mest mulig mobilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud. Som led i 

effektiviseringen er etableret en omstillingspulje indenfor budgetrammen. Omstillingspuljen udgør 13 

mio. kr. i 2019. I 2020 er der ingen omstillingspulje, og nulstillingen af puljen bidrager til besparelserne 

i budgetoverslagsår 2020. 

 

Billetkontrol og frit flow i A-busser i hovedstadsområdet. 

Bestyrelsen har i juni 2017 besluttet udvidelse af billetkontrollen i 2018 og 2019 i forbindelse med ind-

førelse af frit flow i alle A-busser. Udvidelsen finansieres af øgede kontrolafgifter. Efter der er høstet 

de første erfaring med frit flow i linje 5C er businesscasen ifm. frit flow genberegnet. Der er fortsat 

samlet set en positiv businesscase. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under passagerind-

tægter og fordeles på alle bustimer, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice 

samt en mindre administrativ del. I 2019 er forøgelsen af udgifterne til billetkontrollen på ca. 6 mio. kr. 

i 2019 og knap 11 mio. kr. i 2020 og frem, mens stigningen i indtægter fra kontrolafgifter er på ca. 6 

mio. kr. i 2019 og godt 12 mio. kr. i 2020 og frem. Udover de direkte indtægter fra kontrolafgifter er der 
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den effekt, at snydeprocenten uden de ekstra kontrollører forventeligt ville stige med indførelsen af 

frit flow. Udvidelsen er indarbejdet i budgetforslag 2019. 

 

 

Budgetoverslagsår 2020-2022 

 Besparelserne i den økonomiske politik implementeres med yderligere 23 mio. kr. i 2020, 8 mio. 

kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 

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

7 mio. kr. i 2022 

 Helårseffekten af udvidelsen af billetkontrollen i 2019 betyder en yderligere udgiftsstigning på 4 

mio. kr. i 2020. 

 

Flextrafik 
 

Den økonomiske politik for andre driftsudgifter for flextrafik er en årlig effektivisering på 2 pct. pr. 

passager målt i faste priser og med udgangspunkt i budget 2018. Forventede udgifter til ny optime-

ringsplatform (NOP) er ikke omfattet af den økonomiske politik. Der er ikke i budget 2019 og over-

slagsår budgetteret med udgifter til fornyelse af flextrafiksystemet. Der kan opstå et behov i løbet af 

budgetåret. En eventuel udvidelse af budgettet vil i så fald blive forelagt bestyrelsen. 

 

 

Tabel 11. Budgetramme flextrafik 2019-prisniveau 

  2019 2020 2021 2022 

Adm./passager 2019-prisniveau (kr.) 19,2 18,8 18,4 18,1 

Antal passagerer (1.000) 3.723 3.768 3.815 3.866 

Budget 2019 (mio. kr.) 71 71 70 70 

 a. Andre driftsudgifter svarer til summen af flextrafiks kørselssupport, passagerservice og administration. Se evt. tabel 15.

  

Effekten af den økonomiske politik med årlige effektiviseringer på 2 pct. betyder, at andre driftsudgif-

ter falder med 2 pct. fra 2019 til 2022 trods en forventet passagervækst på 4 pct. 

 

Andre driftsudgifter pr. passager er forskellig i de forskellige ordninger i flextrafik. Andre driftsudgifter 

pr. passager er opgjort pr. ordning i tabel 16. 

 

 

Øvrige budgetposter 

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

 

Pensioner 

Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension 

efter 1/1-2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har 190 aktive og 

pensionerede tjenestemænd (inkl. enker), heraf budgetteres 123 at være pensionerede ultimo 2019. 

Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor 
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forbundet med usikkerhed. Den samlede pensionsforpligtelse blev senest aktuarberegnet i 2015 og 

genberegnes hvert 5. år i henhold til regnskabspraksis. 

 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån. Heri modregnes modtagne afdrag på an-

svarlig lånekapital i Rejsekort A/S. Ydelserne på lån er i 2018 forøget med et ekstraordinært modtaget 

afdrag fra Rejsekort A/S på 12,5 mio. kr. Ydelserne falder med yderligere 20 mio. kr. i 2019, da et af 

lånene udløber i 2018. 

 

 

Tabel 12. Rejsekort lån. Mio. kr.  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ydelse 75 44 43 43 42 35 35 35 24 24 23 

Restgæld 323 285 246 207 168 135 102 69 46 23 0 

 

 

 

Likviditet 

Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Ud fra 

dette forventes 365-dages gennemsnitslikviditeten ultimo 2019 at være lige under Movias målsætning 

på 150 mio. kr. Prognoserne er dog behæftet med en vis usikkerhed, og bl.a. kommende efterregule-

ringer vil også påvirke likviditeten.   

 

For at reducere risikoen for at Movia ligger inde med en for stor likvidbeholdning indstilles, at à conto 

betaling fra kommuner og regioner i 2019 fortsat sker månedsvis som i 2018. Administrationen vil 

følge likviditetsudviklingen nøje. 

 

Gennemsnitslikviditeten kan hæves ved eksempelvis at opkræve à conto betalinger fra kommuner og 

regioner forud for 2 måneder ad gangen. Hvis à conto betalinger opkræves for 2 måneder ad gangen, 

vil den forventede gennemsnitslikviditet være omkring 220 mio. kr. ultimo 2019, dvs. betragteligt over 

Movias målsætning.  

 

Movias likviditet er også sikret med en kassekredit på 300 mio. kr.  
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Trafikbestillingen viser overordnet, at der sker markante ændringer i Storkøbenhavn som følge af Me-

tro Cityringens åbning i sommeren 2019, hvor der i forbindelse med beslutningen af Nyt Bynet i de 12 

berørte kommuner og Region Hovedstaden er reduceret med 68.000 timer i 2019 svarende til en hel-

årseffekt på 180.000 timer, hvilket svarer til en reduktion på 4% af busdriften i Movia. 

 

I den øvrige dele af Movias område er der samlet set bestilt reduktioner på 13.000 timer svarende til 

0,3 pct. af Movias drift. Hertil er der et yderligere fald på ca. 20.000 timer fra 2018 til 2020, da der er 

ekstra timer i 2018 pga. vejarbejde i København og pga. helårseffekter af reduktioner i 2018. 

 

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

 

Indførelsen af Nyt Bynet betyder væsentlige linjeændringer. Nyt Bynet har størst effekt i Københavns 

Kommune og Frederiksberg Kommune, men påvirker også drift og økonomi i kommunerne Gentofte, 

Gladsaxe, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Ballerup, Brøndby, Tårnby, Furesø, Lyngby-

Taarbæk, og Region Hovedstaden. 

 

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

alene. 

 

I Faxe Kommune nedlægges linje 276 og 286, mens linje 264 og 265 får mere drift, hertil justeringer af 

flere linjer. Samlet en mindre driftsreduktion i kommunen. 

 

I Fredensborg og Hørsholm Kommune, er linje 383 er reduceret, mens linje 370 i Fredensborg Kom-

mune får mere drift på lørdage 

 

I Frederikssund Kommune får linjerne 311, 315 og 317 reduceret driften, mens linje 846 har mere drift. 

Samlet en reduktion af driften i kommunen. Hertil ændres starttaksten i flextur fra kommunetakst på 

24 kr. til grundtakst på 36 kr. fra 1. juli 2018 

 

I Gribskov Kommune får linje 360R reduceret aftendrift. 

 

Helsingør Kommune, finansierer fra 2019 alene linje 342, som kører i Helsingør Kommune og Gribskov 

Kommune. 

 

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

 

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

fra 1. juli 2018 

 

Ishøj Kommune har besluttet at indføre flextur fra 1. juli 2018. Effekten af dette er ikke indarbejdet i 

budgetforslaget til 1. behandling, da beslutningen er truffet efter d. 1. maj. Den forventede effekt vil 

blive indarbejdet i budgettet til 2. behandling. 

3. Budget for den enkelte kom-
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Holbæk Kommune har bestilt en ny linje 507. 

 

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

 

I Næstved Kommune er der reduktioner på linjerne 601, 604, 607, 609, 611, 615, mens linje 686 og 698 

nedlægges samlet en væsentlig reduktion af driften i kommunen. 

 

I Odsherred Kommune reduceres linje 563, mens linje 567 og 568 delvist sammenlægges og samlet 

reduceres. Der er samlet en væsentlig reduktion af driften i kommunen. 

 

I Stevns Kommune reduceres driften på linje 253 

 

Hertil er der i overslagsårene indarbejdet, at en række linjer i forbindelse med udbud A17 forventes at 

overgå til fossilfri drift eller el fra 2020. 

 

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

 

I budgetforslag 2019 udgør kommuner og regioners betaling til Movia (tilskudsbehovet) 2.878 mio. kr., 

hvilket er 18 mio. kr. lavere end i budget 2018. I tabel 13 og 14 fremgår fordelingen af tilskud i de en-

kelte kommuner og regioner. I forhold til budget 2018 har 30 kommuner og højere tilskud, mens 15 

kommuner og begge regioner har lavere tilskudsbehov. 
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Tabel 13. Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr. 

 

Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

København       
R2017 277.286 56.910 2 19.091 7.564 12.889 373.742 
B2018 284.326 59.157 0 18.980 11.382 14.795 388.639 

B2019 290.133 56.795 0 25.941 10.368 17.584 400.821 

BO2020 326.468 51.662 0 27.365 10.298 17.577 433.370 
BO2021 324.379 50.774 0 28.861 10.229 17.571 431.813 
BO2022 322.538 48.993 0 30.433 10.161 17.564 429.690 

Frederiksberg               
R2017 39.913 8.583 0 4.510 0 2.643 55.649 
B2018 42.762 8.889 0 4.807 0 2.876 59.334 

B2019 45.746 8.826 0 6.091 0 2.965 63.629 

BO2020 58.389 8.696 0 6.425 0 2.965 76.475 
BO2021 58.075 8.547 0 6.776 0 2.964 76.362 
BO2022 57.783 8.247 0 7.145 0 2.963 76.138 

Albertslund              
R2017 9.824 1.480 0 924 2.512 5.091 19.831 
B2018 9.525 1.540 0 970 1.970 5.246 19.251 

B2019 9.599 1.523 0 1.237 3.034 5.515 20.908 

BO2020 10.019 1.535 0 1.304 3.018 5.513 21.389 
BO2021 9.941 1.508 0 1.374 3.002 5.511 21.336 
BO2022 9.881 1.456 0 1.448 2.986 5.509 21.279 

Ballerup          
R2017 20.927 2.431 579 2.941 810 10.975 38.663 
B2018 21.535 2.473 572 3.181 938 11.467 40.165 

B2019 22.070 2.525 746 3.842 1.043 11.222 41.448 

BO2020 23.319 2.478 733 4.052 1.037 11.218 42.837 
BO2021 23.214 2.435 719 4.273 1.031 11.214 42.887 
BO2022 23.140 2.350 707 4.506 1.025 11.210 42.937 

Brøndby               
R2017 13.693 1.776 747 1.768 638 6.605 25.227 
B2018 13.979 1.856 688 2.028 801 6.986 26.337 

B2019 14.252 1.864 726 2.191 677 6.979 26.689 

BO2020 16.042 1.896 713 2.310 672 6.976 28.607 
BO2021 15.566 1.863 700 2.434 667 6.973 28.203 
BO2022 15.522 1.798 688 2.564 662 6.970 28.203 

Dragør               
R2017 4.565 633 37 515 23 1.355 7.127 
B2018 4.775 661 26 556 17 1.700 7.735 

B2019 5.146 739 32 693 0 1.168 7.778 

BO2020 5.797 827 31 730 0 1.168 8.553 
BO2021 5.765 813 30 770 0 1.167 8.545 
BO2022 5.742 784 29 812 0 1.167 8.535 
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

Gentofte       
R2017 31.482 4.328 0 3.932 30 4.411 44.184 
B2018 33.867 4.551 0 4.214 28 4.800 47.460 

B2019 33.833 4.714 0 4.891 26 4.628 48.092 

BO2020 37.612 5.014 0 5.158 26 4.626 52.436 
BO2021 37.428 4.928 0 5.439 26 4.625 52.445 
BO2022 37.300 4.755 0 5.734 26 4.624 52.438 

Gladsaxe               
R2017 27.026 3.746 974 2.689 36 8.141 42.612 
B2018 28.372 3.928 1.069 2.807 19 8.131 44.326 

B2019 29.193 4.202 1.306 3.553 51 9.049 47.354 

BO2020 31.419 4.679 1.284 3.747 50 9.046 50.225 
BO2021 31.232 4.599 1.262 3.951 50 9.043 50.137 
BO2022 31.100 4.437 1.241 4.165 50 9.041 50.033 

Glostrup              
R2017 10.704 1.622 0 678 1.128 4.071 18.202 
B2018 11.151 1.693 0 693 1.068 4.234 18.838 

B2019 11.437 1.740 0 930 1.304 4.272 19.683 

BO2020 12.514 1.804 0 981 1.293 4.270 20.863 
BO2021 12.448 1.773 0 1.034 1.283 4.268 20.806 
BO2022 12.402 1.711 0 1.089 1.273 4.266 20.742 

Herlev           
R2017 13.460 2.073 0 1.227 11 3.812 20.584 
B2018 13.497 2.254 0 1.304 25 4.157 21.237 

B2019 13.221 2.281 0 1.615 9 4.089 21.215 

BO2020 14.321 2.186 0 1.703 9 4.088 22.308 
BO2021 14.213 2.149 0 1.796 9 4.087 22.253 
BO2022 14.131 2.073 0 1.893 9 4.085 22.192 

Hvidovre               
R2017 21.303 3.344 0 2.483 580 8.367 36.078 
B2018 22.232 3.494 0 2.484 594 8.842 37.646 

B2019 21.632 3.431 0 3.390 543 8.404 37.400 

BO2020 23.218 3.328 0 3.574 539 8.400 39.059 
BO2021 23.080 3.271 0 3.766 535 8.397 39.048 
BO2022 22.980 3.156 0 3.969 530 8.394 39.028 

Høje-Taastrup               
R2017 18.984 2.268 608 1.963 49 5.684 29.556 
B2018 20.203 2.369 577 2.048 34 6.151 31.383 

B2019 19.663 2.378 649 2.657 46 5.820 31.214 

BO2020 20.276 2.397 639 2.803 46 5.818 31.978 
BO2021 20.143 2.356 628 2.956 46 5.817 31.946 
BO2022 20.045 2.273 618 3.116 46 5.815 31.913 
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

Ishøj       
R2017 4.357 419 0 1.035 22 3.119 8.952 
B2018 4.438 438 0 1.063 23 3.025 8.987 

B2019 4.506 445 0 1.380 24 3.497 9.852 

BO2020 4.771 449 0 1.455 24 3.496 10.194 
BO2021 4.746 441 0 1.533 24 3.495 10.240 
BO2022 4.729 426 0 1.616 24 3.493 10.288 

Egedal               
R2017 15.433 1.666 580 908 27 9.987 28.601 
B2018 16.846 1.795 575 1.012 3 10.743 30.975 

B2019 16.721 1.810 794 1.127 20 13.093 33.564 

BO2020 17.369 1.827 782 1.190 20 13.088 34.275 
BO2021 17.294 1.795 771 1.255 20 13.084 34.219 
BO2022 17.242 1.732 760 1.325 20 13.080 34.158 
Lyngby-Taar-
bæk              
R2017 29.435 3.265 607 1.564 120 2.984 37.975 
B2018 30.442 3.411 706 1.811 111 2.979 39.459 

B2019 30.183 3.447 643 2.077 110 3.466 39.926 

BO2020 31.024 3.467 631 2.191 110 3.465 40.888 
BO2021 30.856 3.408 620 2.310 109 3.464 40.767 
BO2022 30.730 3.288 609 2.435 109 3.463 40.634 

Rødovre           
R2017 21.523 3.916 0 2.094 33 5.314 32.880 
B2018 22.953 4.038 0 2.279 36 5.569 34.875 

B2019 24.294 4.125 0 2.784 56 5.627 36.885 

BO2020 27.965 4.068 0 2.935 56 5.625 40.648 
BO2021 27.662 3.998 0 3.093 55 5.623 40.431 
BO2022 27.573 3.858 0 3.259 55 5.621 40.365 

Rudersdal               
R2017 34.012 3.372 1.124 1.888 30 5.223 45.648 
B2018 34.829 3.535 1.077 2.415 39 5.739 47.635 

B2019 34.799 3.515 1.342 2.434 45 5.454 47.590 

BO2020 35.661 3.544 1.321 2.568 45 5.452 48.591 
BO2021 35.497 3.483 1.300 2.709 45 5.451 48.484 
BO2022 35.377 3.360 1.280 2.857 45 5.449 48.369 

Tårnby               
R2017 15.667 2.686 0 1.823 46 3.290 23.511 
B2018 15.474 2.790 0 2.149 32 3.475 23.920 

B2019 15.651 2.764 0 2.327 66 3.701 24.509 

BO2020 16.560 2.756 0 2.454 66 3.700 25.536 
BO2021 16.443 2.709 0 2.586 66 3.698 25.502 
BO2022 16.358 2.614 0 2.725 66 3.697 25.460 
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

Vallensbæk       
R2017 3.617 370 0 60 21 777 4.844 
B2018 3.649 387 0 66 42 1.031 5.175 

B2019 3.792 406 0 86 22 759 5.065 

BO2020 3.969 409 0 90 22 759 5.249 
BO2021 3.948 402 0 95 22 758 5.226 
BO2022 3.933 388 0 101 22 758 5.202 

Furesø               
R2017 17.768 1.550 578 1.879 41 3.820 25.636 
B2018 18.625 1.625 575 2.047 32 4.306 27.210 

B2019 18.502 1.634 576 2.458 45 4.130 27.346 

BO2020 19.090 1.647 566 2.594 45 4.129 28.071 
BO2021 19.018 1.619 557 2.736 45 4.128 28.103 
BO2022 18.968 1.562 547 2.887 45 4.127 28.136 

Allerød              
R2017 14.563 1.376 336 692 325 5.383 22.675 
B2018 15.560 1.472 414 573 373 5.891 24.281 

B2019 16.846 1.563 361 992 391 5.896 26.048 

BO2020 17.212 1.575 355 1.047 388 5.894 26.471 
BO2021 17.142 1.548 349 1.104 385 5.892 26.421 
BO2022 17.091 1.494 344 1.165 382 5.891 26.367 

Fredensborg           
R2017 15.008 1.667 1.135 1.665 1.066 13.588 34.129 
B2018 15.934 1.741 1.157 1.711 885 15.126 36.553 

B2019 15.741 1.771 1.132 2.257 1.410 13.747 36.056 

BO2020 16.298 1.785 1.114 2.382 1.402 13.743 36.724 
BO2021 16.209 1.754 1.097 2.513 1.394 13.739 36.706 
BO2022 16.142 1.693 1.081 2.651 1.386 13.735 36.688 

Frederikssund               
R2017 22.261 1.905 1.665 1.700 177 14.602 42.310 
B2018 22.457 1.967 1.487 1.706 142 14.968 42.727 

B2019 22.338 1.919 1.792 2.189 162 15.929 44.329 

BO2020 22.934 1.934 1.767 2.311 162 15.925 45.034 
BO2021 22.845 1.901 1.744 2.440 161 15.921 45.012 
BO2022 22.783 1.834 1.721 2.576 161 15.916 44.991 

Halsnæs               
R2017 7.394 601 723 1.079 493 4.714 15.004 
B2018 7.205 642 652 1.191 522 5.094 15.306 

B2019 7.584 651 770 1.449 436 5.034 15.924 

BO2020 7.921 656 760 1.530 433 5.033 16.333 
BO2021 7.884 645 749 1.615 431 5.032 16.356 
BO2022 7.859 622 739 1.705 429 5.030 16.385 
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

Gribskov       
R2017 18.332 1.543 1.033 1.634 4.094 5.442 32.079 
B2018 18.906 1.609 1.023 1.778 3.995 5.777 33.089 

B2019 18.734 1.562 1.094 2.154 4.558 4.849 32.951 

BO2020 19.245 1.575 1.079 2.275 4.533 4.848 33.556 
BO2021 19.167 1.548 1.065 2.403 4.509 4.846 33.538 
BO2022 19.112 1.494 1.051 2.537 4.486 4.845 33.525 

Helsingør               
R2017 33.044 3.553 3.538 1.957 164 9.825 52.080 
B2018 33.945 3.709 3.426 2.215 141 10.589 54.024 

B2019 34.734 3.839 3.818 2.621 178 10.818 56.008 

BO2020 35.842 3.870 3.768 2.766 178 10.815 57.239 
BO2021 35.643 3.804 3.719 2.919 177 10.812 57.075 
BO2022 35.494 3.670 3.672 3.081 176 10.810 56.903 

Hillerød              
R2017 28.313 3.077 0 1.730 1.685 12.855 47.661 
B2018 28.352 3.219 0 1.879 1.551 14.226 49.226 

B2019 27.246 3.330 0 2.264 1.806 15.224 49.869 

BO2020 28.090 3.357 0 2.390 1.794 15.219 50.850 
BO2021 27.905 3.299 0 2.522 1.783 15.215 50.724 
BO2022 27.764 3.183 0 2.661 1.773 15.211 50.591 

Hørsholm          
R2017 13.818 1.567 484 1.272 141 2.821 20.102 
B2018 14.345 1.650 498 1.370 182 3.173 21.219 

B2019 13.520 1.478 540 1.669 146 4.107 21.459 

BO2020 13.866 1.490 531 1.761 145 4.106 21.899 
BO2021 13.805 1.464 523 1.858 144 4.105 21.899 
BO2022 13.762 1.413 516 1.960 143 4.103 21.897 

Lejre               
R2017 18.700 2.253 675 1.001 1.441 1.029 25.099 
B2018 19.561 2.363 626 1.093 1.433 1.272 26.348 

B2019 18.783 2.357 785 1.384 1.635 1.160 26.104 

BO2020 18.718 2.266 774 1.460 1.626 1.159 26.004 
BO2021 18.665 2.227 764 1.541 1.618 1.159 25.974 
BO2022 18.667 2.149 754 1.626 1.609 1.159 25.964 

Greve               
R2017 12.519 1.455 0 1.668 0 1.155 16.797 
B2018 12.814 1.525 0 1.492 0 1.319 17.150 

B2019 13.149 1.501 0 2.299 0 973 17.922 

BO2020 13.241 1.443 0 2.424 0 972 18.080 
BO2021 13.201 1.418 0 2.555 0 972 18.147 
BO2022 13.176 1.369 0 2.693 0 972 18.210 
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

Roskilde       
R2017 49.286 5.967 2.357 3.586 0 932 62.128 
B2018 49.845 6.276 2.524 3.557 0 1.220 63.422 

B2019 46.889 6.349 2.759 4.650 0 1.049 61.695 

BO2020 46.596 6.104 2.715 4.902 0 1.049 61.365 
BO2021 46.419 5.999 2.672 5.166 0 1.048 61.305 
BO2022 45.800 5.789 2.630 5.443 0 1.048 60.711 

Køge               
R2017 37.486 5.027 1.759 2.262 0 2.549 49.084 
B2018 37.093 5.209 1.801 2.132 0 2.795 49.030 

B2019 36.123 5.220 2.026 3.123 0 2.803 49.294 

BO2020 36.695 5.018 1.994 3.295 0 2.802 49.805 
BO2021 36.524 4.932 1.964 3.476 0 2.802 49.698 
BO2022 36.397 4.759 1.934 3.666 0 2.802 49.557 

Solrød              
R2017 3.677 443 529 489 0 480 5.618 
B2018 3.924 464 607 457 0 605 6.057 

B2019 3.564 473 579 694 0 680 5.990 

BO2020 3.414 455 569 732 0 680 5.850 
BO2021 3.404 447 560 772 0 680 5.863 
BO2022 3.396 432 551 814 0 680 5.873 

Stevns          
R2017 12.665 1.489 575 890 1.326 0 16.945 
B2018 14.091 1.559 573 831 1.217 0 18.272 

B2019 13.442 1.457 580 1.189 1.407 0 18.074 

BO2020 13.522 1.401 571 1.255 1.399 0 18.148 
BO2021 13.489 1.377 562 1.325 1.392 0 18.145 
BO2022 13.469 1.328 554 1.398 1.384 0 18.133 

Kalundborg               
R2017 31.460 3.614 2.284 2.096 1.623 297 41.374 
B2018 30.639 3.834 2.023 1.994 1.597 317 40.404 

B2019 31.599 3.886 2.439 2.822 1.518 236 42.500 

BO2020 31.864 3.736 2.406 2.980 1.509 236 42.731 
BO2021 31.777 3.671 2.373 3.146 1.501 236 42.704 
BO2022 31.789 3.543 2.342 3.322 1.493 236 42.723 

Sorø               
R2017 12.441 1.444 719 795 395 256 16.051 
B2018 13.740 1.710 751 939 425 302 17.869 

B2019 13.390 1.698 677 1.091 503 11.147 28.505 

BO2020 13.489 1.632 666 1.152 500 11.144 28.583 
BO2021 13.445 1.604 655 1.216 497 11.141 28.558 
BO2022 13.306 1.548 645 1.284 494 11.138 28.414 
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

Odsherred       
R2017 18.415 2.055 881 1.544 1.847 8.476 33.217 
B2018 18.958 2.180 942 1.560 1.817 9.604 35.061 

B2019 17.783 1.978 908 2.119 1.872 8.631 33.290 

BO2020 17.846 1.901 895 2.237 1.862 8.628 33.369 
BO2021 17.804 1.869 882 2.361 1.853 8.625 33.394 
BO2022 17.698 1.803 869 2.492 1.844 8.622 33.328 

Næstved               
R2017 34.229 4.702 1.069 4.315 0 2.377 46.693 
B2018 38.344 4.998 1.178 4.068 0 3.045 51.633 

B2019 35.328 4.424 1.183 5.750 0 2.448 49.133 

BO2020 37.000 4.253 1.165 6.069 0 2.448 50.935 
BO2021 36.864 4.180 1.148 6.405 0 2.448 51.044 
BO2022 36.750 4.033 1.131 6.758 0 2.448 51.120 

Slagelse               
R2017 35.148 5.038 2.029 2.836 1.921 21.519 68.492 
B2018 34.519 5.392 2.027 2.641 2.118 1.038 47.736 

B2019 35.401 5.207 2.228 3.876 1.818 158 48.687 

BO2020 36.811 5.006 2.192 4.090 1.806 157 50.063 
BO2021 36.662 4.920 2.157 4.316 1.795 157 50.006 
BO2022 35.875 4.747 2.123 4.553 1.783 157 49.239 

Faxe          
R2017 10.548 846 1.636 1.336 1.719 702 16.788 
B2018 11.162 907 1.683 1.413 1.862 820 17.845 

B2019 9.772 858 1.865 1.812 1.916 438 16.662 

BO2020 9.866 825 1.836 1.913 1.905 438 16.781 
BO2021 9.844 811 1.808 2.018 1.893 438 16.812 
BO2022 9.829 782 1.780 2.130 1.882 437 16.840 

Holbæk               
R2017 24.773 3.179 2.010 2.236 3.927 1.618 37.741 
B2018 23.453 3.361 2.111 2.386 3.943 2.154 37.408 

B2019 25.130 3.541 2.034 3.005 4.017 1.774 39.501 

BO2020 25.767 3.405 2.004 3.172 3.993 1.774 40.115 
BO2021 25.665 3.346 1.974 3.348 3.971 1.773 40.077 
BO2022 26.134 3.229 1.945 3.533 3.948 1.773 40.562 

Ringsted               
R2017 17.349 2.383 939 1.001 1.420 9.408 32.499 
B2018 16.338 2.504 909 860 1.353 9.428 31.392 

B2019 16.502 2.464 1.254 1.339 1.944 9.756 33.259 

BO2020 16.823 2.369 1.235 1.412 1.932 9.753 33.524 
BO2021 16.750 2.328 1.216 1.489 1.920 9.751 33.454 
BO2022 16.471 2.246 1.198 1.570 1.909 9.748 33.143 
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger   

  Lokale Fælles- Flex- Flex- Flex- Flex-   
Kommune busruter udgifter tur handicap kommune rute I alt 

Lolland       
R2017 32.417 3.146 1.924 2.169 7.970 111 47.735 
B2018 31.910 3.329 1.983 2.353 8.265 0 47.841 

B2019 31.579 3.268 1.993 2.779 8.278 0 47.897 

BO2020 32.191 3.142 1.965 2.935 8.234 0 48.467 
BO2021 32.116 3.088 1.939 3.098 8.192 0 48.433 
BO2022 32.063 2.980 1.913 3.271 8.150 0 48.377 

Vordingborg               
R2017 21.414 3.098 2.594 1.936 4.349 0 33.391 
B2018 22.684 3.163 2.640 2.239 5.263 0 35.989 

B2019 20.508 3.114 2.891 2.562 4.774 19 33.867 

BO2020 21.758 2.993 2.853 2.706 4.749 19 35.078 
BO2021 21.671 2.942 2.817 2.857 4.725 19 35.030 
BO2022 21.603 2.839 2.782 3.017 4.701 19 34.960 

Guldborgsund               
R2017 19.834 2.904 3.538 2.851 913 600 30.639 
B2018 21.795 3.050 3.328 3.100 1.223 664 33.159 

B2019 20.311 3.036 3.875 3.681 838 713 32.454 

BO2020 22.257 2.919 3.821 3.886 833 713 34.430 
BO2021 22.171 2.868 3.769 4.103 829 713 34.454 
BO2022 22.104 2.768 3.719 4.331 824 713 34.459 

Flexkøbing          
R2017 0 0 0 0 0 0 0 
B2018 0 0 0 0 1.410 12.193 13.603 

B2019 0 0 0 0 0 0 0 

BO2020 0 0 0 0 0 0 0 
BO2021 0 0 0 0 0 0 0 
BO2022 0 0 0 0 0 0 0 

Kommuner i alt               
R2017 1.176.074 170.770 40.269 98.709 50.713 229.298 1.765.833 
B2018 1.211.053 178.717 40.231 102.453 56.911 237.869 1.827.234 

B2019 1.210.368 176.107 44.396 131.469 57.097 239.006 1.858.443 

BO2020 1.295.071 169.779 43.735 138.708 56.761 238.932 1.942.985 
BO2021 1.288.020 166.860 43.094 146.315 56.431 238.859 1.939.580 
BO2022 1.282.009 161.006 42.474 154.313 56.110 238.788 1.934.700 
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Tabel 14. Tilskudsbehov fordelt på regioner. 1.000 kr. 

  Regionale Fælles- Patient- Lokal-   

Region busruter udgifter befordring baner I alt 

Hovedstaden       
R2017 191.545 157.013 25.196 115.674 489.427 
B2018 240.232 163.520 27.635 121.630 553.016 
B2019 201.559 162.422 25.905 122.701 512.587 

BO2020 211.396 157.714 25.753 120.740 515.604 
BO2021 209.248 155.305 25.604 120.083 510.240 
BO2022 207.642 151.215 25.458 116.022 500.337 
Sjælland       
R2017 149.052 28.874 127.470 191.201 496.597 
B2018 152.764 29.467 136.179 197.075 515.485 
B2019 136.823 29.329 130.657 202.639 499.448 

BO2020 142.727 28.702 130.187 207.285 508.900 
BO2021 141.938 28.208 129.727 206.937 506.811 
BO2022 141.752 27.219 129.278 201.487 499.736 
Regioner i alt       
R2017 340.597 185.887 152.666 306.874 986.025 
B2018 392.995 192.987 163.813 318.705 1.068.501 
B2019 338.381 191.752 156.562 325.340 1.012.036 

BO2020 354.123 186.416 155.940 328.026 1.024.504 
BO2021 351.186 183.513 155.331 327.020 1.017.050 
BO2022 349.395 178.433 154.736 317.509 1.000.073 
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4.Bilag 
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Flextrafik 

 

 
 

  

Kørselsordningerne i flextrafik 

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kør-

selsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges 

som variabel kørsel, hvor der køres efter individuelle behov, eller som mere rutelagt kørsel. I flextrafik findes 

følgende fem kørselsordninger: 

1. Flexhandicap (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Bor-

gerne visiteres af bopælskommunen til op til 104 ture årligt og betaler selv en andel af kørslens pris 

samt et årligt abonnement. Movia fastsætter taksten for flexhandicap. Fra 1. juli 2018 kan blinde og 

svagtseende også visiteres til ordningen. 

2. Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ord-

ningen mod en egenbetaling. Movias fastsætter takststrukturen for flextur. Hver kommune beslutter, 

om taksten skal være kommunetakst eller grundtakst. Taksterne for kommunetaksten i flextur følger 

prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner. Kommunetaksten er på 24 kr. i 2018 og dækker kør-

sel op til 10 km. Herudover betales 6 kr. pr. kørt kilometer. Grundtaksten er 36 kroner for de første 10 

km. og 6 kr. for de efterfølgende.  Taksten for ture, som passerer en eller flere kommunegrænser, er 36 

kr. for de første 10 km., 6 kr. for de km. som ligger mellem 10 og 20 km. samt 12 kr. pr. km. ud over 20 

km. Fra foråret 2018 gennemføres i Kalundborg og Roskilde Kommuner et forsøg, hvor flextur er blevet 

en del af Rejseplanen, således at passageren automatisk bliver tilbudt flextur, hvis bus og tog ikke 

rækker hele vejen. På sigt er det tanken, at ordningen skal gælde i alle 33 kommuner på Sjælland, der 

tilbyder flextur. 

3. Flexkommune (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der fx skal til læge eller speciallæge og ikke kan 

benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen. 

4. Flexpatient (variabel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersø-

gelse på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regio-

nerne. Flexpatientbus er Region Sjællands egne buskørsler, hvor operatøren afregnes direkte af regio-

nen, men hvor passagerernes kørsler administreres af Movia. 

5. Flexrute (rute, lukket) er kørsel af fysisk og psykisk handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af 

specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO. 

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

flexrute. 
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Øvrige tabeller 

Tabel 15 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommuners og 

regioners betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fælles-

udgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane som i tabel 2 i budgetforslaget. 

Det er tabel 2, der er bevillingsniveauet i budgettet. I bilag 1 tabel 15 er budgettet yderligere specifice-

ret i kørselssupport, passagerservice og administration. Herved kan ses sammenhængen til budget-

præsentationen i tabel 1. 
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Tabel 15. Budget opdelt på områder. Mio. kr. 
              B2018 - B2019 B2019 - BO2020 BO2020 - BO2021 BO2021 - BO2022 
  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % ∆  % ∆  % ∆  % 

Bus                             
Indtægter -1.721 -1.727 -1.741 -1.571 -1.577 -1.583 -14 0,8 170 -9,8 -6 0,4 -6 0,4 
Operatørudgifter 3.041 3.123 3.088 3.027 3.024 3.022 -36 -1,1 -61 -2,0 -2 -0,1 -2 -0,1 
Øvrige busdriftsudgifter 197 207 202 194 192 192 -5 -2,6 -8 -4,0 -2 -0,8 0 0,0 
 - Heraf kørselssupport 34 37 26 25 24 24 -11 -29,7 -1 -4,0 0 -0,8 0 0,0 
 - Heraf passagerservice 163 171 176 169 168 168 5 3,2 -7 -4,0 -1 -0,8 0 0,0 

Bus i alt 1.517 1.604 1.549 1.649 1.639 1.631 -55 -3,4 100 6,5 -10 -0,6 -8 -0,5 

                              
Flextrafik                             
Indtægter -49 -47 -56 -59 -62 -64 -9 19,1 -2 4,4 -3 4,4 -3 4,5 
Operatørudgifter 556 577 614 622 631 641 37 6,3 9 1,4 9 1,5 10 1,5 
Andre driftsudgifter 64 72 71 71 70 70 0 -0,4 -1 -0,8 -1 -0,8 0 -0,7 
 - Heraf kørselssupport 37 27 36 36 36 36 9 32,1 0 -0,8 0 -0,8 0 -0,7 
 - Heraf passagerservice 12 13 14 14 14 13 1 5,8 0 -0,8 0 -0,8 0 -0,7 
 - Heraf administration 15 31 21 21 21 21 -10 -31,6 0 -0,8 0 -0,8 0 -0,7 

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

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

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

                              
Fællesudgifter                             
Andre driftsudgifter 292 304 321 311 305 297 17 5,6 -11 -3,3 -6 -1,9 -7 -2,5 
 - Heraf kørselssupport 81 29 77 74 73 71 48 163,4 -3 -3,3 -1 -1,9 -2 -2,5 
 - Heraf passagerservice 80 77 79 76 75 73 2 2,7 -3 -3,3 -1 -1,9 -2 -2,5 
 - Heraf administration 131 198 165 160 157 153 -33 -16,6 -5 -3,3 -3 -1,9 -4 -2,5 
Pensioner 22 23 25 26 27 29 1 5,7            1  4,2 1 4,7 2 8,0 
Finansielle poster 42 44 22 20 19 13 -22 -50,5 -2 -9,2 -1 -5,1 -6 -29,8 

Fællesudgifter i alt 357 372 368 356 350 339 -4 -1,0 -12 -3,2 -6 -1,6 -11 -3,1 

                              

Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.870 2.967 2.957 2.935 -25 -0,9 97 3,4 -11 -0,4 -22 -0,7 
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Tabel 16. Flextrafik andre driftsudgifter pr. passager. Kr. 

              B2018 - B2019 B2019 - BO2020 BO2020 - BO2021 BO2021 - BO2022 

  R2017 B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 ∆  % ∆  % ∆  % ∆  % 

Flextrafik gennemsnit 17,9 19,1 19,2 18,8 18,4 18,1 0,1 0,4 -0,4 -2,0 -0,4 -2,0 -0,4 -2,0 
 - Heraf Flextur 34,7 38,1 35,6 34,0 32,4 30,9 -2,5 -6,5 -1,6 -4,5 -1,6 -4,6 -1,5 0,0 
 - Heraf Flexhandicap 40,4 43,1 39,1 38,3 37,5 36,6 -4,0 -9,3 -0,8 -2,1 -0,8 -2,2 -0,9 0,0 
 - Heraf opkrævning Flexhandicap 27,8 29,0 24,7 23,9 23,0 22,1 -4,4 -15,0 -0,8 -3,3 -0,8 -3,6 -0,9 0,0 
 - Heraf Flexkommune 24,4 25,7 24,5 23,5 22,5 21,6 -1,2 -4,6 -1,0 -4,0 -1,0 -4,1 -0,9 0,0 
 - Heraf Flexpatient 24,4 25,7 24,5 23,5 22,5 21,6 -1,2 -4,6 -1,0 -4,0 -1,0 -4,1 -0,9 0,0 
 - Heraf Flexpatientbus 5,8 9,9 9,5 9,1 8,7 8,4 -0,4 -4,3 -0,4 -4,0 -0,4 -4,1 -0,4 0,0 
 - Heraf Flexrute 2,4 2,9 2,4 2,3 2,3 2,2 -0,5 -18,7 0,0 -2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 
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Trafikplannøgletal 

Ved udarbejdelsen af Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på de to nøgletal ”passagerer pr. 

bustime” og ”tilskud pr. passager”. I det strategiske busnet er der hovedsageligt fokus på høj udnyt-

telse af bustimerne, og derfor passagerer pr. bustime, der måles på, mens det på linjer i det øvrige 

busnet, der løser en offentlig serviceopgave i bredere forstand, er tilskud pr. passager. 

 

 

Tabel 17 viser efter ønske fra kommuner og regioner passager pr. bustime både indenfor og udenfor 

det strategiske net.  

 

Tabel 17. Passagerer pr. bustime 

  Strategisk busnet  Strategisk busnet  Øvrige busnet Øvrige busnet 
  B2018 B2019 B2018 B2019 

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 72 68 38 38 

Regionale bussera) 54 53 35 41 

Centralb) 86 80 44 43 

Omegnc) 81 74 40 40 

København Nord (KKN)d) 75 75 36 37 

Norde) 53 49 28 27 

Kommuner og region i  
Region Sjælland 30 30 19 18 

Regionale busserf) 26 26 17 16 

Østg) 43 43 21 21 

Vesth) 32 31 19 18 

Sydi) 27 27 16 15 

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

a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. 

b. Københavns og Frederiksberg kommuner. 

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

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

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

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. 

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

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

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

 

Det fremgår af tabel 17, at antal passagerer pr. time i det strategiske busnet i 2019 forventes reduce-

ret i forhold til budget 2018. Hovedårsagen til faldet er bustilpasningen til Metro Cityringen, som bety-

der, at en del af de linjer med flest passagerer pr. time, ændres eller nedlægges. 
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Tabel 18 viser efter ønske fra kommuner og regioner tilskud pr. passager både uden for og inden for 

det strategiske net.  

 

Tabel 18. Tilskud pr. passager. kr.  

  Strategisk busnet  Strategisk busnet  Øvrige busnet Øvrige busnet 

  B2018 B2019 B2018 B2019 

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 3 3 13 13 

Regionale busser 6 5 14 10 

Central 2 2 11 12 

Omegn 2 3 11 10 

København Nord (KKN) 4 4 13 13 

Nord 9 9 20 21 

Kommuner og region i  
Region Sjælland 13 12 31 31 

Regionale busser 16 14 27 29 

Øst 10 10 26 25 

Vest 11 11 29 31 

Syd 12 12 41 41 

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

 Inddelingen af kommunegrupperne fremgår af tabel 17. 

 

 

Det fremgår af tabel 18, at tilskud pr. passager generelt budgetteres på niveau med budget 2018. 

Den største niveauændring er på de regionale buslinjer i det øvrige busnet i Region Sjælland. Her sti-

ger tilskud pr. passager, hvilket hovedsageligt skyldes lavere passagertal på 3 linjer i Faxe, Guldborg-

sund og Vordingborg. I det strategiske busnet falder tilskud pr. passager på de regionale linjer, fordi 

de nyeste rejsehjemmelundersøgelser betyder øgede indtægter pr. passager på særligt S-busserne. 
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05 Godkendelse af estimat 2, 2018 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller,  

 at bestyrelsen godkender estimat 2 for 2018 som gældende forventning til Movias regnskab 2018. 
 at bestyrelsen godkender ekstraordinært afdrag på 12,5 mio. kr. på rejsekort lån, som udmøntes 

ved en reduktion af restløbetiden på det pågældende lån, så lånet er udbetalt i 2025 i stedet for i 
2028. 

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

I estimat 2 for 2018 er forventningerne til årets resultater på niveau med estimat 1 for 2018 med en 
forventet stigning i tilskudsbehovet på 0,1 pct., De væsentligste ændringer hertil er dels en forventning 
om øgede udgifter til flextrafik, hvilket blandt andet skyldes udvidelse af flexhandicap-ordningen, så 
den omfatter blinde og svagtsynede fra 1. juli 2018, mens tilskud til bus er reduceret lidt pga. 
forventning om højere passagerindtægter. 

Movia udarbejder tre årlige økonomiestimater, som viser kommunernes og regionernes budgetterede 
og løbende tilskudsbetalinger til Movia i 2018 samt de tendenser i Movias økonomi, der kan få 
betydning for resultatet for 2018. Forskellen mellem årets løbende betalinger og årsresultatet for 2018 
efterreguleres primo 2020. Estimat 1 for 2018 blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet i maj, 
mens estimat 2 forelægges sammen med 1. behandlingen af budgettet for det kommende år i juni. På 
bestyrelsesmødet i oktober 2018 forelægges estimat 3, inden årsregnskabet forelægges til 
godkendelse i februar 2019. Den løbende opfølgning sikrer implementering af Movias økonomiske 
politik og understøtter således udmøntningen af forretningsplanen med krav til fortsat effektivisering, 
og at der sikres mest mulig mobilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud. 

I nedenstående tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. 
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Kommuner og regioners forventede betaling til Movia i 2018 

Der er i 2018 budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og regioner til Movia på 2.787 mio. kr. 
Den forventede betaling i 2018 opgjort ved E2/2018 udgør 2.792 mio. kr. svarende til en stigning på 4 
mio. kr. eller 0,1 pct. i forhold til budgettet. Den forventede samlede stigning i betalingerne i forhold til 
budget 2018 skyldes: 

 Betalingen til flextrafik forventes at stige med 4 mio. kr. Der er en stigning i efterspørgslen efter 
flextur i enkelte kommuner, og antallet af passagerer i flexhandicap forventes at stige, bl.a. fordi 
en ny bekendtgørelse giver blinde og svagtseende adgang til at blive visiteret i ordningen fra 1. 
juli 2018. Modsat ses der et fald i regionernes anvendelse af patientbefordring. 

 À conto betalingerne i 2018 er efter aftale med kommuner og regioner øget med samlet 0,6 mio. 
kr. (0,02 pct.) i forhold til budget 2018. Ændringerne i a conto betalingerne skyldes ændret 
driftsomfang i forhold til det budgetterede fx flere timer eller indførsel af biodiesel.  

 

Tabel 1. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2018. Mio. kr. 

          B2018 - E2/2018 

 R2017 B2018 E1/2018 E2/2018 ∆  % 
A conto fakturering a) -2.300 -2.294 -2.295 -2.295 -1 0,0 
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik -578 -601 -584 -605 -4 0,6 
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane 0 0 0 0 0   
Fakturering efterregulering, tidligere år b) -67 108 108 108 0 0,0 
Årets kommune/regions fakturering/betaling -2.945 -2.787 -2.771 -2.792 -4 0,1 

Anm.: Et negativt fortegn viser betaling for kommune/region mens et positivt fortegn viser en indtægt for kommune/region. 
a. Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørt kommune/region. 
b. Tidligere års efterregulering sker altid med to regnskabsårs forskydning. De 108 mio. kr., der blev afregnet i januar 

2018, er således efterregulering i henhold til regnskab 2016. 
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Tendenser i Movias økonomi i 2018 med betydning for kommuners og regioners betaling i 2020 

Tabel 2 viser Movias budgetoversigt opdelt på bus, flextrafik, bane og fællesudgifter. 
 

Tabel 2. Budgetoversigt. Mio. kr. 

          B2018 - E2/2018 

 R2017 B2018 E1/2018 E2/2018 ∆  % 
Bus             

Indtægter -1.721 -1.727 -1.761 -1.787 -61 3,5 
Operatørudgifter 3.041 3.123 3.103 3.112 -11 -0,4 
Øvrige busdriftsudgifter 197 207 207 207 0 0,0 
Bus i alt 1.517 1.604 1.549 1.532 -72 -4,5 
              
Flextrafik             
Indtægter -49 -47 -48 -51 -4 7,6 
Operatørudgifter 556 577 562 583 6 1,1 
Administration og løn 64 72 72 72 0 0,0 
Flextrafik i alt 572 601 585 604 3 0,4 
              
Lokalbane             
Indtægter -180 -186 -176 -174 12 -6,5 
Udgifter til togdrift 486 504 502 502 -3 -0,5 
Anlæg 1 0 0 0 0   
Lokalbane i alt 307 319 326 328 9 3,0 
              
Fællesudgifter             
Administration og løn 292 304 304 304 0 0,0 
Pensioner 22 23 23 23 0 -0,1 
Finansielle poster 42 44 44 43 -1 -1,8 
Fællesudgifter i alt 357 372 372 371 -1 -0,2 
              
Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.832 2.835 -61 -2,1 

 

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2018 viser en reduktion i det samlede tilskudsbehov på 61 
mio. kr. Da kommuner og regioners betaling til Movia i 2018 er øget med 4 mio. kr., jf. tabel 1, udløser 
det lavere tilskudsbehov en forventet tilbagebetaling (efterregulering) til kommuner og regioner på 65 
mio. kr. svarende til 2,2 pct.  

Forklaringerne på ændringerne er stabile og svarer til estimat 1 2018. Se tekstboks 1 for nærmere 
beskrivelse af datagrundlaget.  
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Flextrafik 

Flextrafik afregnes i løbet af året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Det fremgår af tabel 3 
nedenfor, at tilskudsbehovet forventes at blive 3 mio. kr. højere end budget 2018. Dette er en dog 
stigning på 19 mio. kr. i forhold til forventningen ved estimat 1, som beror på forventede stigninger i 
udgifterne til flexhandicap og flexrute. 

Flexrute er på niveau med det budgetterede, men stiger med 10 mio. kr. ift. estimat 1. Det skyldes, at 
der i estimat 1 var forventet en indeksregulering af udgifterne på niveau med pris- og 
lønfremskrivningsprocenten. Den faktiske udvikling i indeks har vist sig højere, bl.a. fordi indeks 
opdateres hvert kvartal. 

Tekstboks 1: Data til estimat 2 2018 

Indtægter bus og bane: Forventningerne til indtægter er baseret på realiserede 
indtægter til og med marts 2018, tillagt ny viden om 2018, f.eks. øgede indtægter på 
grund af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf. bekendtgørelse 456 om deling af 
billetindtægter i hovedstadsområdet. 

De forventede passagertal er baseret på tællinger frem til og med marts 2018 tillagt 
kendte effekter af eventuelle linjeændringer.  

Udgifter bus og bane: Movia anvender Nationalbankens prognoser for de prisindeks, 
der regulerer betalingerne til operatørerne. I estimat 2/2018 anvendes prognosen fra 
marts 2018. 

Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i estimat 2/2018 baseret på køreplanerne 
for 2018, mens det i budget 2018 var baseret på køreplanerne for 2017 tillagt effekten 
af bestilte linjeændringer. 

Udgifter til øvrige operatørudgifter er baseret på bogføringer frem til marts 2018 samt 
forventningerne til forbruget i hele 2018. 

Andre driftsudgifter: For andre driftsudgifter forudsættes udgifterne at svare til 
budgetrammen i budget 2018. 

Flextrafik: Den forventede udvikling i passagertallet er baseret på realiserede 
passagertal til og med marts 2018. De forventede omkostninger er baseret på en 
forventning om uændrede omkostninger pr. passager. 
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Flexhandicap forventes at stige med 11 mio. kr. ift. budget 2018. Stigningen skyldes primært et 
stigende antal medlemmer i handicapordningen og øget mobilitet blandt dem, der er visiteret til 
handicapordningen. Fra 1. juli 2018 kan blinde og svagtseende endvidere benytte flexhandicap, 
hvilket medfører en forventet stigning i passagertallet i resten af 2018 og dermed en stigning i 
tilskudsbehovet på 4 mio. kr. som følge af lovændringen. Kommunerne vil få udgiften kompenseret via 
DUT. 

Udgiftsudviklingen på flextur i 2018 i forhold til 2017 forventes at udgøre 1 mio. kr. svarende til en 
stigning på 2 pct. To af kommunerne – Frederikssund og Halsnæs - hvor der opleves stigninger, har 
besluttet at indføre den højere grundtakst på 36 kr. inklusiv 10 km kørsel fra 1. juni 2018. Endvidere 
har Ishøj besluttet at indføre flextur fra 1. juli 2018. Sidstnævnte er ikke indarbejdet i estimat 2. 

Omvendt forventes en reduktion på 10 mio. kr. på regionernes patientkørsel. Der var i budget 2018 
budgetteret med en stigning i regionernes efterspørgsel på flexpatient baseret på den historiske 
udvikling. Denne stigning forventes nu ikke realiseret.  

 

Tabel 3. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2018. mio. kr. 

          B2018 - E2/2018 
 R2017 B2018 E1/2018 E2/2018 ∆  % 

Flexhandicap 99 102 105 114 11 10,9 
Flextur 40 40 44 43 3 7,1 
Flexkommunal 51 57 56 56 -1 -1,0 
Flexpatient 153 164 152 154 -10 -6,0 
Flexvariabel i alt 342 363 358 367 4 1,0 
Flexrute 229 238 227 237 -1 -0,5 
Flextrafik i alt 572 601 585 604 3 0,4 

Anm.: Forskellen imellem den forbrugsafhængige betaling til flextrafik og tabel 3’s tilskudsbehovet er, at i Tabel 1 er opregnet 
kommunernes betalinger i 2018, mens det i tabel 2 er udviklingen i tilskudsbehovet, der vises. Da 
administrationsbetalingerne til flextrafik betales efter budget, og en eventuel afvigelse fra budget først afregnes i 
efterreguleringen i henhold til årets regnskab, kan der være forskel på forventede betalinger og forventet tilskudsbehov. 

 

Likviditet 

Det er en målsætning i Movias likviditetspolitik, at 365-dages gennemsnitslikviditeten udgør 150 mio. 
kr. Ultimo april 2018 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 231 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten 
forventes at falde i løbet af 2018 til omkring 200 mio. kr. ved udgangen af 2018, idet likviditeten primo 
2018 var relativt høj.  

Rejsekort lån 

Movia modtog primo 2018 et ekstraordinært afdrag fra Rejsekort A/S på 12,5 mio. kr. på ansvarlige 
lån, som Movia har ydet til Rejsekort A/S i forbindelse med investeringen i rejsekortprojektet. Afdrag 
på ansvarlige lån modregnes i Movias regnskab under de finansielle poster i ydelser på lån i 
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Kommunekredit. Det indstilles, at der foretages et ekstraordinært afdrag på 12,5 mio. kr. på lån i 
Kommunekredit i 2018, herunder at afdraget teknisk udmøntes via en reduktion i restløbetiden på det 
pågældende lån, så lånet er udbetalt i 2025 i stedet for i 2028. Afdrag fra Rejsekort A/S på de 
ansvarlige lån forventes at være tilendebragt i 2025, og ved at øge ydelserne på lån i Kommunekredit 
frem til 2025 sikres øget stabilitet i de finansielle poster i de kommende år. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 

 

Kommunikation: 

Estimat 2 2018 offentliggøres på Movias hjemmeside, ligesom kommuner og regioner kan finde 
kommune/regionsspecifikke opgørelser af estimatet. Herudover kontakter Movia kommuner og 
regioner ved større ændringer i økonomien. 

 

Bilag: 

1. Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet. 
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05.1 Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet 

Ved udarbejdelsen af Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på de to nøgletal ”passagerer pr. 
bustime” og ”tilskud pr. passager”. I det strategiske busnet er der hovedsageligt fokus på høj 
udnyttelse af bustimerne, og derfor passagerer pr. bustime, der måles på, mens det på linjer i det 
øvrige busnet, der løser en offentlig serviceopgave i bredere forstand, er tilskud pr. passager. 

Tabellerne viser samme udvikling, som ved E1/2018. 

Tabel 1 viser passager pr. bustime inden for og uden for det strategiske net i henholdsvis budget 2018 
og Estimat 2 2018.  
 

Tabel 1. Passagerer pr. bustime 

  
Strategisk 

busnet  
Strategisk 

busnet  
Øvrige 
busnet 

Øvrige 
busnet 

  B2018 E2/2018 B2018 E2/2018 

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 72 70 38 38 
Regionale bussera) 54 54 35 39 
Centralb) 86 83 44 44 
Omegnc) 81 80 40 39 
København Nord (KKN)d) 75 74 36 36 
Norde) 53 49 28 26 

Kommuner og region i  
Region Sjælland 30 30 19 18 
Regionale busserf) 26 25 17 16 
Østg) 43 43 21 21 
Vesth) 32 31 19 19 
Sydi) 27 27 16 15 
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Anm.: Tabellens tal er budget 2018’s og Estimat 2 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. 

a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. 

b. Københavns, Frederiksberg Kommuner. 

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

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

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

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. 

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

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

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

 

Det fremgår af tabel 1, at antal passagerer pr. bustime viser et mindre fald i forhold til det 
budgetterede antal.  

I kommunegrupperne ’central’ og ’nord’ er der et fald i antal passagerer pr. time i det strategiske net. 
Hovedårsagerne til reduktionen i passagerer pr. time i centralkommunerne er øget drift i Københavns 
Kommune pga. omfattende vejarbejde samt øget køretid på særligt linje 5C, men også passagertallet 
på linje 5C ligger under budget. I kommunegruppe Nord er hovedårsagen primært lavere passagertal 
på bylinjerne i Hillerød og Helsingør. 

Tabel 2 viser tilskud pr. passager uden for og inden for det strategiske net i budget 2018 og Estimat 2 
2018.  

Tabel 2. Tilskud pr. passager. Kr. 

  Strategisk 
busnet  

Strategisk 
busnet  

Øvrige 
busnet 

Øvrige 
busnet 

  B2018 E2/2018 B2018 E2/2018 

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 3 3 13 13 
Regionale busser 6 5 14 11 
Central 2 2 11 11 
Omegn 2 2 11 11 
København Nord (KKN) 4 4 13 13 
Nord 9 9 20 21 

Kommuner og region i  
Region Sjælland 13 12 31 31 
Regionale busser 16 15 27 29 
Øst 10 10 26 26 
Vest 11 11 29 31 
Syd 12 13 41 41 
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Anm.:  Tabellens tal er budget 2018’s og Estimat 2 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.  

Inddelingen af kommunegrupperne fremgår under forrige tabel. 

 

Det fremgår af tabel 2, at tilskud pr. passager generelt er på niveau med det budgetterede. 
Den største niveauændring er på de regionale buslinjer i det øvrige busnet i Region Sjælland. Her 
stiger tilskud pr. passager, hvilket hovedsageligt skyldes lavere passagertal på 3 linjer i Faxe, 
Guldborgsund og Vordingborg. 
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06 Godkendelse af udmøntning af omstillingspuljen 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at 

 bestyrelsen godkender udmøntning af omstillingspuljen til understøttelse af forretningsplanen på 
tre indsatsområder  

1. Effektiv kontraktstyring og samarbejde med operatører, herunder forberedelse af evt. drift af 
fjernbusterminal 

2. Task force til fremme af kollektiv mobilitet overalt på Sjælland 
3. Styrket dataanvendelse 

 bestyrelsen tager orientering om status på omstillingspuljen til efterretning. 
 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Omstillingspuljen i Movia følger af den økonomiske politik og skal bruges til at finansiere projekter, der 
kan effektivisere Movias drift eller omstille virksomheden til nye forretningsområder. Den første 
omstillingspulje er baseret på den økonomiske politik for årene 2016-2020. I 2020 bortfalder denne 
omstillingspulje, hvilket resulterer i en besparelse i Movias budget. Dette sker sideløbende med en 
reduktion af antallet af bustimer i forbindelse med ikrafttrædelsen af Nyt Bynet i 2020. Hermed sikres, 
at andre driftsudgifter pr. bustime holdes konstant, selvom antallet af bustimer falder. Fra 2021 
prioriteres en andel af budgettet til en ny omstillingspulje, der er baseret på den økonomiske politik for 
årene 2021 – 2025.  

Det er bestyrelsen, der beslutter, hvilke indsatser, der kan finansieres af omstillingspuljen. I 2017 er 
det besluttet, at to projekter finansieres af omstillingspuljen: Flytning og ombygning af Movias 
hovedkontor og forsøg med førerløse busser. 
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Tabel 1. Status på omstillingspuljen 2017-2019 (1.000 kr.) 

  2017 2018 2019 

Årets budget inkl. overførsel 4.246 11.823 13.383 
Disponeret:       

Flytning om ombygning hovedkontor 1.236 6.064   
Førerløse busser   1.500   

Overført til næste år 3.010     
Ledige midler til rådighed 0 4.259 13.383 

Administrationen vurderer, at udmøntningen af omstillingspuljen med fordel kan fokuseres på tre 
indsatsområder, der væsentligt vil bidrage til, at Movia både kan håndtere kravene i den økonomiske 
politik og sideløbende udmønte retningerne i Movias forretningsplan. 

 

1. Effektiv kontraktstyring om samarbejde med operatørerne, herunder forberedelse af drift af evt. 

fjernbusterminal 

Der foreslås en samlet indsats for at styrke kontraktstyringen i Movia og sikre et mere effektivt 
samarbejde med operatørerne. Forslaget er bl.a. baseret på budgetanalysen fra 2017, som viser, at 
Movia har en effektiv busdrift i sammenligning med andre nordeuropæiske trafikselskaber, men at der 
sammenlignet med de andre danske trafikselskaber bruges mange ressourcer på kontraktopfølgning. 
Kontrakterne med operatørerne skal i fremtiden tillige kunne rumme de teknologiskift, som omstilling til 
fossilfri og eventuel førerløs drift vil skabe. I forbindelse med en effektiviseret kontraktopfølgning 
forventes også at kunne afdækkes, om der kan realiseres en besparelse, som budgetanalysen 
indikerer. I projektet vil også kunne indgå forberedelse af Movias kommende samarbejde med 
fjernbusoperatørerne i forbindelse med den planlagte fjernbusterminal i København, idet Movia 
forudsættes kompenseret for udgifter ved eventuel drift af en kommende fjerbusterminal.  

En effektiviseret kontraktstyring vil samlet understøtte forretningsplanens forventning om, at Movia 
skal arbejde innovativt, effektivisere driften og understøtte virksomhedens økonomiske politik. 

Det foreslås, at der afsættes en pulje på i alt 4 mio. kr. i 2018-2020. 

 

2. Task force til fremme af kollektiv mobilitet overalt på Sjælland 

Til understøttelse af arbejdet om at fremme kollektiv mobilitet overalt på Sjælland, som besluttet i 
forretningsplanen, foreslås en indsats rettet mod mobilitetsprojekter, jf. også dagsordenens punkt 9 
om evaluering af Movias mobilitetsindsats. 

Indsatsen skal gøre Movia i stand til at bistå med teknisk bistand og rådgivning uden for de større 
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byer, herunder med finansiering af mindre tekniske installationer, der bidrager til lokale 
mobilitetsprojekter, vækst og byudvikling.  

I hovedstadsområdet og de større provinsbyer skal indsatsen sikre, at Movia kan arbejde med 
implementering af 1-3 BRT-løsninger, koble investeringer i kollektiv infrastruktur med vækst og 
byudvikling, samt forbedre Movias rådgivning på området, herunder bistå kommunerne i den 
strategiske planlægning.  

Det foreslås, at der af omstillingspuljen afsættes 5 mio. kr. i 2018-2020. 

 

3. Styrket dataanvendelse 

I henhold til forretningsplanen skal Movia dele åbne data og viden. Der foreslås derfor en indsats 
finansieret af omprioriteringspuljen, som kan gøre Movias data klar til effektivt at kunne bruges 
sammen med eksterne data – til gavn for kommuner og regioners og virksomheders mobilitetsarbejde, 
og for at kunne inddrage ny viden i Movias egne analyser.  

Indsatsområdet fokuserer på, at data kan understøtte ambitionen om mere mobilitet for pengene og 
identifikation af ”de smarte løsninger” via styrket dataanvendelse. 

Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. i 2018-2020 til indsatsområdet. 

 

Økonomi: 

Indstillingen sikrer, at de afsatte midler i budgettet til omstillingspuljen udnyttes mest effektivt. Det 
bemærkes, at ikke-udmøntede midler i 2018 kan overføres til 2019 og 2020. Budgettet i henholdsvis 
2018 og 2019 påvirkes ikke heraf, idet overførsel af disponerede ikke-forbrugte beløb i 
omstillingspuljen udgiftsføres i året, hvor udgiften disponeres. 

 

 Tabel 2. Forslag til udmøntning af omstillingspuljen, mio. kr. 2018-2020 

Ledige midler til rådighed 2018 - 2020  17,6 
Forslag til udmøntning:   

Effektiv kontraktstyring og samarbejde med operatører 4,0 
Task force til fremme af kollektiv mobilitet overalt på Sjælland 5,0 
Styrket dataanvendelse 3,0 

Ikke disponerede midler 5,6 
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Kommunikation: 

Sagen offentliggøres på Movias hjemmeside.  

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 
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07 Forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde 6. september 2018 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til dagsorden for repræsentantskabsmødet 6. 
september 2018.  

Beslutning: 

Sagsfremstilling: 

Der afholdes møde i Movias repræsentantskab 6. september 2018, kl. 13 - 15 i Movia. 

I umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet udsendelse påmindelse om at afsætte tid i kalenderen 
sammen med foreløbig dagsorden for mødet. Den tidlige varsling skal sikre, at der afsættes tid i en 
travl tid med budgetforhandlinger til deltagelse, da der er centrale emner på dagsordenen.  

Der vil også blive udsendt påmindelser efter sommerferien. Endelig dagsorden udsendes som 
foreskrevet i vedtægten.  

Der stilles følgende forslag til dagsorden 

Kl. 13.00 Valg af mødeleder (Næstformand Per Hovmand foreslås) 

Kl. 13.05 Konstatering af fremmødte v/bestyrelsesformand Kirsten Jensen 

Kl. 13.10 – 13.30 Direktionens beretning v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen 

Kl. 13.30 – 13.45 Orientering om Movias budget 2019 v/økonomichef Linda Drengsgaard 
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Kl. 13.45 – 14.15 Præsentation af rapporten ”Mobilitet for fremtiden” v/mobilitetschef Anette 
Enemark 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nedsatte i juni 2017 
en ekspertgruppe, hvor Anette Enemark mobilitetschef i Movia deltog. 
Gruppen havde til formål at rådgive om automatisering og digitaliseringens 
påvirkning på transporten. Resultatet er rapporten ”Mobilitet for fremtiden”. 

Kl. 14.15 – 14.55 Oplæg om fase 2 i takstreformen samt evaluering af Takst Sjælland fase 1 
/ressourcedirektør Eskil Thuesen 

Kl. 14.55 Eventuelt 

Kommunikation: 

Der forberedes ikke en særskilt kommunikationsindsats for repræsentantskabsmødet. 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 
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10 Orientering om status for resultat af trafikbestillingen 2019 og Nyt Bynet 

Indstilling: 

Det indstilles: 

 At orienteringen tages til efterretning

Beslutning: 

Sagsfremstilling:

Trafikbestillingsprocessen drives af Movia i samarbejde med kommuner og regioner og har 
som formål at sikre en velfungerende og sammenhængende kollektiv transport indenfor de 
økonomiske rammer kommuner og regioner afsætter. Resultaterne af processen er central 
for løbende at tilpasse busbetjeningen og fastholde en høj mobilitet overalt på Sjælland, så-
ledes som Movia, i henhold til sin forretningsplan, arbejder for.  

Kommunerne og regionerne har afgivet trafikbestilling for 2019 til Movia senest 1. maj 2018. 
For kommuner udenfor Storkøbenhavn er bestillingerne afgivet med implementering i de-
cember 2018, mens bestillingerne for kommuner i Storkøbenhavn er afgivet med implemen-
tering i sammenhæng med metro Cityringens åbning i sommeren 2019, som del af indfasnin-
gen af Nyt Bynet. 

Den samlede effekt af trafikbestillingerne er en reduktion på 90.000 timer i 2019 sammenlig-
net med estimat 2 for 2018. I og med at ændringerne i Storkøbenhavn først implementeres i 
sommeren 2019, vil helårseffekten af ændringerne i 2020 være knap 180.000 køreplantimer. 
Dertil kommer reduktioner på ca. 13.000 køreplantimer i Movias øvrige område samt effekter 
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af ændringer i løbet af 2018 og midlertidige udvidelser i forbindelse med anlægsarbejder. I alt 
en reduktion på 213.000 timer sammenlignet med estimat 2 for 2018. 

Trafikbestillinger udenfor Storkøbenhavn 

I Allerød Kommune er der oprettet en ny linje 338 mellem Lynge og Hillerød Station, der 
alene finansieres af Allerød Kommune. Linjen kører kun på skoledage i alt ca. 700 timer om 
året. 

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

I Fredensborg og Hørsholm Kommune, er linje 383 er reduceret, mens linje 370 i Fredens-
borg Kommune får mere drift på lørdage. Samlet en reduktion på ca. 3.200 køreplantimer om 
året. 

I Frederikssund Kommune får linjerne 311, 315 og 317 reduceret driften, mens linje 846 har 
mere drift. Samlet en reduktion af driften i kommunen med ca. 2.600 køreplantimer om året. 

I Gribskov Kommune får linje 360R reduceret aftendrift, og linje 342 finansieres fra 2019 kun 
af Helsingør Kommune. 

I Hillerød Kommune udvides driften på linje 301 og 302 i aftentimerne mellem 18 og 20, som 
forventes at øge passagertallet med ca. 100.000 passagerer årligt. Samlet en udvidelse med 
ca. 1.000 køreplantimer om året. 

Holbæk Kommune har bestilt en ny linje 507, linjen vil køre ca. 4.100 køreplantimer om året. 

I Kalundborg Kommune udvides linje 551 med ca. 1.500 køreplantimer årligt i forbindelse 
med ny station. 

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

I Odsherred Kommune reduceres linje 563, mens linje 567 og 568 delvist sammenlægges og 
samlet reduceres. Der er samlet en væsentlig reduktion af driften i kommunen på ca. 2.400 
køreplantimer om året. 

I Stevns Kommune reduceres driften på linje 253. 

Trafikbestillinger i Storkøbenhavn – Nyt Bynet 

Den nye busbetjening i hovedstadsområdet er fastlagt i Nyt Bynet, som omfatter ændringer 
på 33 eksisterende buslinjer i 12 kommuner. Omlægningen er historisk stor. 
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I København, Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe, hvor de største ændringer i busruterne 
foretages, har borgerne været inviteret til dialog om Nyt Bynet. Resultaterne fra høringerne 
indgik i kommunernes politiske behandling. Movia har derudover faciliteret dialogen mellem 
kommunerne, så trafikbestillingerne blev indbyrdes afstemt. I alle fire kommuner er der på 
baggrund heraf truffet politiske beslutninger om udvidelser i forhold til det oprindelige forslag. 
Justeringerne har medført tilkøb af ekstra drift på ca. 40.000 bustimer pr. år ift. forslagene i 
trafikbestillingsgrundlaget der blev udsendt ved årsskiftet. 

Seks andre kommuner har valgt at udvide den økonomiske ramme til busdrift for at sikre en 
fortsat god busbetjening for borgere og virksomheder. 

Alle involverede kommuner samt Region Hovedstaden har den 1. maj afgivet en sammen-
hængende trafikbestilling af Nyt Bynet. Trafikbestillingen medfører en samlet reduktion i bus-
driften på 180.000 bustimer og 42 busser med fuld effekt fra 2020. 

Kontraktmæssige forhold med busoperatørerne 

Movia indgik i januar i år en Tillægsaftale 1 med de operatører, der bliver berørt af ændrin-
gerne i Nyt Bynet. Tillægsaftalerne definerede overordnet set, hvilke operatører der skal køre 
de fremtidige buslinjer. Linjerne i Nyt Bynet er tildelt efter saglige og objektivt konstaterbare 
kriterier, som følger kontrakterne og opfylder udbudsreglerne.  

Der arbejdes lige nu på en Tillægsaftale 2, som vil indeholde det endelige omfang af timer og 
busser på linjerne i Nyt Bynet samt engangsudgifter til at omstille driften. Tillægsaftalerne for-
ventes indgået i august/september 2018. 

Økonomi: 

Ingen. 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 

Kommunikation: 

Som opfølgning på kommunikationsindsatsen i januar og frem, blandt andet med inddragelse 
af borgerne via høringer i en række kommuner, planlægges udsendelse af en pressemedde-
lelse medio juni. Pressemeddelelsen fungerer som en endelig afmelding på resultatet af hø-
ringsprocessen og markerer overgangen til den borgervendte informationsindsats, som Mo-
via løfter sammen med de involverede kommuner og Region Hovedstaden i regi af DOT. 
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Informationskampagnen indledes i august og varer frem til efter Nyt Bynets ikrafttræden. In-
formationskampagnen effektueres i 3 faser med stigende kampagneintensitet op mod Nyt 
Bynets ikrafttræden i august 2019. Informationskampagnen afvikles med DOT som afsender 
og bygger videre på de bærende budskaber fra kommunikationsindsatsen i høringsfasen. 
Kampagnen indledes med foldere i de 33 buslinjer, som indgår i Nyt Bynet, og som berøres 
af ændringer, når Cityringen åbner. Samtidig åbnes en særlig hjemmeside under DOT – nyt-
bynet.dk. På nytbynet.dk kan borgerne få mere information om nye ruter, stoppesteder, antal 
afgange og oversigtskort over de ændrede buslinjer. I første kvartal 2019 vil en beta-version 
af rejseplanen blive tilgængelig på samme site, så borgerne kan se, hvordan den rejse de fo-
retager i dag, skal foretages, når Nyt Bynet er åbnet.  

Som led i informationsindsatsen vil borgerne via nytbynet.dk blive inddraget aktivt i arbejdet 
med at finjustere den nye køreplan, blandt andet gennem opfordringer til dialog med Movias 
køreplanafdeling om stoppesteder, som man synes mangler osv. Informationsindsatsen in-
tensiveres op mod ikrafttrædelsen af Nyt Bynet med kampagneaktiviteter, informationsbus-
ser, stoppestedsværter mv. Informationsindsatsen gennemføres i tæt samarbejde med de 
berørte kommuner og Region Hovedstaden, og indsatsen evalueres for at sikre, at budska-
bet om ændrede linjeføring er nået bredt ud til de ca. 100 mio. passagerer, som vil blive be-
rørt af Nyt Bynet.   
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11 Orientering om større projekter i Lokaltog A/S 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i Lokaltog A/S til efterretning. 

Beslutning: 

Sagsfremstilling: 

Lokaltog A/S, som både er operatør og infrastrukturforvalter, er i disse år inde i en spændende – men 
også udfordrende udvikling. Det stiller store krav til ledelse og til specielle kompetencer indenfor 
jernbanesektoren. Udviklingen påvirkes af egne beslutninger, men også udefra kommende 
påvirkninger, herunder Banedanmarks signalprogram, som blandt andet kræver installation af særligt 
elektronisk udstyr i Lokaltogs materiel, der fremover vil være nødvendigt for at kunne køre på 
Banedanmarks strækninger og stationsområder i bl.a. Helsingør og Køge. 

I det følgende gives et overblik over og en kort beskrivelse af de væsentligste projekter, Lokaltog A/S 
er direkte involveret i de kommende tre – fem år. 

Aktiviteter i Region Hovedstaden. 

Anlæg af en fælles station for S-banen og Lokaltog A/S i Favrholm, syd for Hillerød. 

I forbindelse med etablering af det nye Nordsjællands Hospital i bydelen Favrholm, syd for Hillerød, er 
det besluttet at anlægge en ny station – ”Favrholm” – som skal være fælles for S-banen og Lokaltog 
(Frederiksværkbanen). Stationen får desuden bil- og cykelparkering, samt bus- og taxiholdepladser, 
og der anlægges en stibro forbindelse fra stationen til hospitalet. Projektet udføres som et 
samarbejdsprojekt mellem Banedanmark, Lokaltog A/S og Hillerød Kommune, og stationen forventes 
ibrugtaget ved årsskiftet 2021/2022. 

Eventuel ombygning af Hillerød station. 

Region Hovedstaden og de nordsjællandske kommuner arbejder på at få indgået an aftale med Staten 
om at ombygge Hillerød station, så det bliver muligt for togene fra Tisvildeleje, Gilleleje og Helsingør at 
køre gennem Hillerød station og ad Frederiksværkbanens spor frem til den nye station, Favrholm. Hvis 
denne ombygning gennemføres, vil størstedelen af det nye hospitals optageområde kunne kollektiv 
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trafikbetjenes med tog – det er estimeret, at det vil betyde op mod 700.000 nye passagerer årligt i 
lokalbanernes tog. Hillerød station er i dag blandt landets 10 største stationer. 

Etablering/flytning af standsningssteder på lokalbanerne. 

Region Hovedstaden bad i efteråret 2017 Lokaltog A/S og Movia om at udarbejde konkrete 
projektforslag på etablering/flytning af tre standsningssteder på banerne i Nordsjælland, som anbefalet 
i ”Visioner for Lokalbanen”: 

 Nørre Herlev på Frederiksværkbanen til erstatning for Brødeskov
 Helsinge Nord på Gribskovbanen til erstatning for Laugø
 Kulturværftet på Hornbækbanen, nyt standsningssted mellem Grønnehave og Helsingør

stationer.

Projektforslagene er udarbejdet i april 2018 og sendt til Region Hovedstaden. 

Analyse af forskellige driftsmuligheder for Nærumbanen efter etablering af Letbanen i Ring 3. 

Movia har anbefalet at gennemføre en analyse af de fremtidige driftsmuligheder for Nærumbanen efter 
etableringen af Letbanen i Ring 3. Analysen gennemføres efter aftale med Region Hovedstaden og 
skal være færdig i efteråret 2018. Analysen udarbejdes af Movia i samarbejde med Hovedstadens 
Letbane, Lokaltog, Region Hovedstaden, samt Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Aktiviteter i Region Sjælland. 

Overtagelse af togdriften på den statslige strækning Køge – Roskilde fra december 2019. 

I henhold til politisk aftale mellem Staten og Region Sjælland, skal Lokaltog A/S med virkning fra 
december 2019 overtage togdriften fra DSB på den statslige strækning Køge – Roskilde, så togene fra 
Stevns og Faxe fremover kører direkte videre fra Køge til Roskilde.  

Forberedelser hertil er godt i gang, og der er etableret en koordineringsgruppe, som har til opgave at 
sørge for en succesfuld forberedelse og gennemførelse af opgaven med at få overdraget togdriften fra 
DSB til Lokaltog A/S. Movia er formand for gruppen, som har deltagelse fra Transport, Bygnings- og 
Boligministeriet, Region Sjælland, Lokaltog A/S, DSB og Banedanmark. 

Driftsovertagelsen afstedkommer nogle afledte større projekter, hos Lokaltog A/S: 

a) Udvidelse af depotfunktionerne på Hårlev station til at kunne rumme 12 togsæt mod
nuværende 7 togsæt. Projektforslag er afleveret til Region Sjælland i april 2018.Til politisk
behandling i regionsrådet 4. juni 2018 besluttede regionsrådet at tiltræde indstillingen og har
givet anlægsbevilling til udvidelse af depotet på Hårlev St.

b) Anskaffelse af to-tre supplerende togsæt til nuværende materielpark. Movia og Lokaltog A/S
har igangsat udarbejdelse af et grundlag for en samlet materielstrategi for hele Lokaltog A/S
for perioden frem mod 2030.
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Materielstrategien forelægges Movias bestyrelse og Regionsrådene. 

Nødvendig sporrenovering på Østbanen. 

I løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 er der gennemført analyser af sporets tilstand og restlevetid 
på strækningerne Køge – Faxe Ladeplads og Hårlev – Rødvig, i alt ca. 50 kilometer jernbane. 

Disse analyser viser, at der er behov for en renovering, hvis banens funktionalitet og hastighed skal 
kunne opretholdes. Der er på den nuværende infrastruktur af jernbanesikkerhedsmyndighederne 
fastlagt en aksellastbegrænsning, der betyder, at på de togsæt der kører på Østbanen, er der lukket af 
til dele af togsættet for at begrænse antallet af passagerer og dermed vægten. Det betyder, at 
Lokaltog A/S på Østbanen ikke kan indsætte togsæt fra andre lokalbanestrækninger. 

Analyse af evt. flytning af Rødvig station på Østbanen. 

I forbindelse med udarbejdelse af en byudviklingsplan for Rødvig by, har Stevns Kommune og Movia 
udarbejdet en analyse over mulige fremtidige placeringer af Rødvig station, så stationen fremover har 
en så central beliggenhed som muligt i forhold til byens udvikling.  

Ønske om deltagelse i et byfornyelsesprojekt i Odsherred Kommune. 

Odsherred Kommune arbejder i disse år på forskellige byfornyelsesprojekter, herunder for Nykøbing 
Sjælland, og i den forbindelse er der udtrykt ønske om, at Lokaltog A/S og Movia indgår i et 
samarbejde med kommunen med henblik på at modernisere terminalforholdene omkring Nykøbing 
Sjælland station. Movia har meddelt kommunen, at et samarbejde først kan igangsættes i 2020 af 
hensyn til projektporteføljen hos Lokaltog A/S. 

Teknisk udredning om evt. midlertidig trafikering af Holbæk – Kalundborg mv. 

Der har i foråret 2018 pågået en teknisk undersøgelse af mulighederne for, at Lokaltog midlertidigt – 
ca. 2 år - kan overtage togdriften på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg. Det er sket på 
baggrund af planerne for udrulning af signalprogrammet og risikoen for midlertidig mangel på egnet 
DSB materiel. Arbejdet gennemføres i en arbejdsgruppe med deltagelse af Movia, Region Sjælland, 
Kalundborg kommune under ledelse af Transport, Bygge- og Boligministeriet. 

Der er opstillet mulige køreplaner og økonomioverslag for en evt. midlertidig trafikoverdragelse, som i 
givet fald kunne finde sted fra 2025.   

Økonomi: 

Ingen 



Side 4 / 4 

Trafikselskabet Movia

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent 

Bilag: 

Ingen 
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12 Orientering om evaluering af Takst Sjælland 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om evaluering af Takst Sjælland til efter-

retning. 

Beslutning: 

Sagsfremstilling: 

I januar 2017 gennemførte Movia sammen med DSB og Metroselskabet den største reform af priserne 

i den kollektive transport siden 1970erne. Reformen skulle sikre gennemsigtige og ensarterede priser i 

den kollektive transport. Som led i arbejdet med implementering af reformen, er der gennemført en 

samlet evaluering i forhold til kundernes tilfredshed, efterkalkulation af provenu, og passagereffekter.  

Evalueringen vil blive gennemgået på mødet. 

Kundeundersøgelser 

Passagerernes opfattelse af Takst Sjælland er målt tre gange: I november 2016, før reformen trådte i 

kraft, ved en midtvejsmåling i marts 2017 og en tredje måling i november 2017. Målingerne omfatter 

passagerernes holdning til zoner, priser og billetter. Helt generelt er der forholdsvis små udsving mel-

lem de tre målinger. I marts efter implementeringen af reformen faldt kundernes tilfredshed på en lang 

række målepunkter. Ved sidste måling i november 2017 er tilfredsheden tilbage på samme niveau 

som før Takst Sjælland, idet der er en mindre stigning i tilfredsheden med gennemskueligheden af zo-

nesystemet og sammenhæng mellem pris og rejselængde.  

Efterkalkulation af provenuet 

Takst Sjælland skulle være provenumæssigt neutralt for de tre trafikvirksomheder Movia, DSB og Me-

troselskabet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu efterkalkuleret billetindtægterne for 2017. Resul-

tatet er, at indtægterne i 2017 var 0,5 pct. højere end forudsat. Som følge heraf, bliver det statsligt 

fastlagte takststigningsloft reduceret med 0,5 pct. fra 2019, således at passagererne samlet ikke beta-

ler mere som følge af Takst Sjælland. Set i lyset af, hvor omfattende en reform Takst Sjælland var, er 



Side 2 / 2 

Trafikselskabet Movia 

der tale om en lille afvigelse. 

Passagereffekter af Takst Sjælland 

Det var forventningen, at de største passagereffekter ville være i de områder, hvor taksterne blev æn-

dret mest. Bestyrelsen gav på repræsentantskabsmødet i efteråret 2016 tilsagn om, at opfølgningen 

på passagersiden ville have særlig fokus på dels de nordsjællandske kommuner og Stevns, som med 

bortfaldet af alle zoners princippet oplevede de største prisstigninger, dels Takstområde Syd 

(Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn), som med ændring af zonestrukturen med 13 flere zoner var 

det område, hvor der var flest ændringer.  

Sammenfattende har der været passagerfald i de undersøgte områder. Men bortset fra omlægningen 

af pensionistrabatten i Takstområde Syd, er der ikke ændringer, der dokumenterbart kan henføres til 

Takst Sjælland. Såvel S-togsnettet som Kystbanen har været plaget af dårlig regularitet og sporluknin-

ger i 2017, hvilket vurderes at have en væsentlig større betydning for passagertallet end takstændrin-

gerne. 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 
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13 Orientering om introduktion af nyt skolekort på rejsekort fra skoleåret 2018-2019 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Sagsfremstilling: 

Movia lancerede medio maj et nyt skolekort på rejsekort med tilhørende nyt bestillingssystem 
(mitrejsekort.dk) for kommunerne/skoleforvaltningerne. Det nye skolekort erstatter det tidligere 
manuelt udstedte skolekort, som Movia har udstedt til skoleelever hvert år efter aftale med 
kommunerne/skolerne. 

Det nye bestillingsmodul er betydeligt mere brugervenligt for kommunerne end det gamle. Hvis 
kommunen/skolen anvender elevadministrationssystemerne KMD eller Tabulex, kan eleverne 
indlæses automatisk herfra, herved spares en del tastearbejde i kommunen. Kommunen/skolen kan 
også oprette elever med et excel-ark eller oprette eleverne enkeltvis ved at indtaste CPR-nr., hvorefter 
elevens adresse hentes fra CPR-registeret. Det nye system finder desuden automatisk de zoner, der 
er mellem elevens hjem og skolen, hvor kommunen/skolen tidligere manuelt skulle finde disse og 
indtaste dem for hver enkelt elev.  
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Tabel 1: Fordele ved det nye skolekort på rejsekort 

Kommune/skole Movia 

Automatiseret indtastning af elevernes adresser Automatiseret regnskab 

Automatiseret indtastning af zoner mellem skole 
og hjem 

Mulighed for selv at oprette skoler (skal ikke 
bede en leverandør om dette) 

Mulighed for selv at kunne spærre/lukke 
skolekort – og de skal ikke længere indsendes 
til Movia 

Systemet skal ikke lukkes i nogle dage som 
forberedelse til kommende skoleår 

Mulighed for at vælge præcis start- og slutdato 
for skolekortets gyldighed 

Ingen indkøb af nye råkort og brevpapir 
(udsendelse sker fra Rejsekort A/S) 

Ingen opgaver ifm. spærring/lukning af 
skolekort 

Kommuner og skoler er i gang med at bestille skolekort til næste skoleår. Det nye skolekort er endnu 
en milepæl i at gøre rejsekortet til den bærende billetplatform. Dermed bidrager nyt skolekort til Movias 
forretningsplan vedrørende innovation i form af digitalisering samt til retningen om data og viden, fordi 
Movia fremadrettet vil kunne opsamle data om skoleelevernes rejser, der bl.a. kan bruges i 
planlægningen af den kommunale busbetjening. 

Det nye skolekort er baseret på rejsekortløsningen for pendlerkort. Det betyder, at det nye skolekort er 
en rejsehjemmel, der kan bruges til transport mellem hjem og skole. Når eleven skal foretage rejser på 
andre strækninger, skal eleven benytte et andet rejsekort eller en billet. Rejsereglerne for det nye 
skolekort svarer til rejsereglerne for pendlerkort på rejsekort, dvs. eleven behøver ikke at foretage 
check ind og ud i toget, men der skal checkes ind ved påstigning i busserne. 

Gyldigheden af det nye skolekort er den samme som på det gamle skolekort (på plastik). Kortet 
gælder på hverdage indtil kl. 19, men ikke i weekender, på søn- og helligdage samt i juli og mellem jul 
og Nytår. Prisen for skolekortet i skoleåret 2018/19 svarer til skoleåret 2017/18. 

Alle skoler og kontaktpersoner, typisk skolesekretærer, er oprettet i rejsekortsystemetets 
bestillingssystem (mitskolekort.dk). Det er skolen og ikke eleverne, der oprettes som kunde i rejsekort-
systemet. 

Samtykke fra forældre til behandling af elevernes navn og adresser skal ikke indhentes fra folkeskoler, 
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da de er dækket af interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7. For privatskoler er 
der særlige regler. Privatskoler skal indhente samtykke fra forældrene til at systemerne må behandle 
persondata. Skolen er ansvarlig for at indhente de underskrevne samtykker, men Movia har udsendt 
forslag til samtykke-tekst til privatskolerne, som kan bruges, når skolerne skal sende brev til 
forældrene. 

Movia har gennemført forsøg med det nye bestillingssystem (mitskolekort.dk) i Frederikssund 
Kommune samt med en enkelt privatskole i Kalundborg siden januar 2016. Forsøget har givet 
værdifulde erfaringer og god indsigt, der bl.a. er brugt til informations- og undervisningsmateriale til 
brugerne af systemet hos kommuner såvel som i Movia. 

Trafikselskaberne Fynbus og Sydtrafik lancerede skolekort på rejsekort et skoleår tidligere end Movia 
(maj 2017), inden de sidste leverancer til systemet blev leveret (oktober 2017). Trafikselskaberne har 
under hele projektforløbet samarbejdet og delt erfaringer på tværs. Erfaringer fra Fynbus og Sydtrafik 
har betydet, at Movia har undgået nogle af de børnesygdomme, som de andre trafikselskaber har 
måtte håndtere under lanceringen af det nye skolekort. 

Rejsekort A/S, som er den tekniske leverandør af skolekort på rejsekort, har meddelt, at 
implementeringen af produktet er forløbet fint. Der er ønsker om forbedringer til skolekortets 
brugervenlighed, som Rejsekort A/S i øjeblikket er i gang med at planlægge.  

Økonomi: 

Selve skolekortet koster 50 kr. og opkræves hos skolen / kommunen. Til gengæld kan det nye 
skolekort anvendes i op til 5 år ved genbestilling.  

Det tidligere skolekort indebar en årlig udgift i Movia på 600.000 kr. Med overgangen til det nye 
skolekort på rejsekort følger en årlig besparelse på 300.000 kr. Det betyder, at den årlige udgift 
fremadrettet bliver 300.000 kr. I 2018, hvor det nye skolekort på rejsekort sættes i drift, har 
besparelsen ikke sin fulde effekt, da der er implementeringsomkostninger forbundet med indførelsen, 
herunder særligt uddannelse af brugerne i kommunerne og på skolerne. I 2018 er udgiften til det nye 
skolekort i alt 475.000 kr. 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent punkt. 

Kommunikation: 

I forbindelse med introduktionen har Movia udarbejdet informationsmateriale, der kan lette 
kommunernes/skolernes brug af det nye bestillingssystem: 
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 Animationsvideo med en overordnet introduktion til det nye skolekort på rejsekort
 Fakta-ark der beskriver de vigtigste ændringer
 Manual der er opbygget efter pædagogiske principper for undervisning i IT-systemer
 Movia har ekstra assistance til at håndtere henvendelser og spørgsmål fra skolerne og

kommunernes medarbejdere i perioden maj, juni og august for at sikre en god overgang til det
nye system.
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Indstilling 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Beslutning: 

Sagsfremstilling: 

De nye EU-regler for persondata og den danske databeskyttelseslov trådte i kraft 25. maj 2018. Det er 
en forudsætning i Movias forretningsplan, at driften af Movia skal være effektiv. Dette indebærer også, 
at Movia bringer sig i stand til at kunne efterleve reglerne om beskyttelse af borgernes data. 
Tilsvarende gør sig gældende for de tilknyttede selskaber, som Movia er medejer af. 

Rammerne for efterlevelse af de nye regler er på plads i Movia 

Movia har forberedt implementeringen af det nye regelsæt siden efteråret 2016 med fokus på 
tilpasning af Movias IT-systemer og implementering af de mange juridiske krav i organisationen. 
Forberedelsen har været gennemført med interne ressourcer. Afsættet for at blive i stand til at 
efterleve de nye regler til 25. maj har været godt, da Movias IT-område har arbejdet målrettet efter ISO 
27001-standarden gennem flere år.  

Ved de nye persondatareglers ikrafttræden 25. maj 2018 var alle processer med håndtering af 
personoplysninger kortlagt, og der var udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Charlotte Bagger 
Tranberg, Bech-Bruun) foreløbig for en 1-årig periode.  

Movias IT-systemer var tilsvarende kortlagt, risikovurderet og i nødvendigt omfang tilpasset teknisk, 
udskiftet eller opgraderet, herunder med slettefunktionalitet. Dette gjaldt f.eks. Movias lønsystem og 
ESDH-systemer.  

Der var indgået nye databehandleraftaler med Movias leverandører, og der var fastsat de fornødne 
interne retningslinjer, som sikrer klarhed over roller, ansvar og arbejdsprocesser i forbindelse med 
behandling af personoplysninger. Endvidere var der fastlagt planer for håndtering af evt. brud på 
persondatasikkerhed, herunder indberetning til Datatilsynet m.v. og på at sikre opfyldelse af de 
registrerede borgeres rettigheder til f.eks. indsigt, sletning m.v. 
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Endelig havde Movia på tidspunktet for de nye reglers ikrafttræden implementeret en række 
privatlivspolitikker til understøttelse af oplysningspligten i Databeskyttelsesforordningen, ligesom der 
var iværksat awareness-aktiviteter for medarbejderne, herunder med en særlig side om persondata på 
Movias intranet. Efter sommerferien planlægges undervisning målrettet de enkelte områder i Movias 
organisation. Movia var endvidere på plads med systemunderstøttelse af arbejdet med at opnå og 
bevare overblik og dokumentation for behandlingen af personoplysninger.  

Arbejdet med persondata er komplekst, både juridisk og teknisk. Ved udsendelsen af 
bestyrelsesmaterialet udestår endnu enkelte databehandleraftaler mv., som administrationen fortsat 
arbejder på at få på plads. Administrationen vurderer imidlertid, at alle identificerede, nødvendige 
aktiviteter er sat i værk og er i god fremdrift.  

Databehandling og databeskyttelse er et område i konstant forandring. De juridiske rammer 
fastlægges og præciseres de kommende år, ligesom de teknologiske muligheder for at indsamle, 
anvende og beskytte data vil udvides yderligere. Movia vil også fremadrettet arbejde med 
databeskyttelse som et fokusområde og forventeligt bruge flere ressourcer på området. Som led heri 
har Movias IT-område blandt andet udpeget en intern informationssikkerhedsrådgiver. 

Status FlexDanmark 

Som trafikselskabernes fælles leverandør af de IT-systemer, der understøtter driften af flextrafik, 
spiller FlexDanmark en væsentlig rolle i behandlingen af borgernes persondata. FlexDanmark har 
gennem de seneste år arbejdet målrettet med persondata og IT-sikkerhed. Herunder har FlexDanmark 
fået udarbejdet en revisionserklæring (ISAE 3000) for 2017 til dokumentation for overholdelse af 
persondatareglerne. FlexDanmark har under trafikselskabernes instruks arbejdet fokuseret med 
implementeringen af det nye regelsæt og var på plads med dette 25. maj i år. Blandt fokusområderne 
har været oprydning og sletning i data, indgåelse af databehandleraftaler, gennemgang og forbedring 
af IT-sikkerheden og udpegning af Bech-Bruun som databeskyttelsesrådgiver.  

Status Rejsekort A/S 

Rejsekort A/S har siden selskabets etablering arbejdet med at opfylde, blandt andet den da gældende 
persondatalovgivning. Det betyder, at selskabet har haft et godt udgangspunkt i forhold til at leve op til 
de nye krav. Kammeradvokaten vurderede Rejsekort A/S’ behandling af personoplysninger allerede i 
2015, på anmodning fra Transportministeriet, og gav en positiv tilkendegivelse.  

Rejsekort A/S har til Movias administration oplyst, at man var i mål med implementeringen af 
databeskyttelsesforordningen pr. 25. maj 2018. En intern databeskyttelsesrådgiver er udpeget, og der 
arbejdes fortsat med enkelte emner, såsom fysisk sikkerhed i forhold til selskabets lokaler, samt en 
endelig implementering af systemunderstøttelse af rettigheden ”dataportabilitet”.  
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Status Rejseplanen A/S 

Rejseplanen har arbejdet aktivt med implementeringen siden efteråret 2017. Selskabet oplyser overfor 
Movias administration, at Rejseplanen lever op til kravene i det nye regelsæt. Rejseplanen har blandt 
andet haft opmærksomheden rettet mod opdatering af privatlivs- og cookiepolitikker, sletning af data, 
og interne processer, herunder for brud på persondatasikkerheden.  

Status DOT – Din Offentlige Transport I/S 

DOT har i foråret 2018 fået ekstern advokatbistand til implementeringen af det nye regelsæt. Arbejdet 
er i god fremdrift og har været fokuseret på at få overblik over processer og afklaring af 
rollefordelingen i forhold til ejerne: Metroselskabet, DSB og Movia. Databehandlingsoversigt, 
databehandleraftaler og politikker er på plads, og DOT vil være endeligt på plads med 
procesbeskrivelser m.v. inden sommerferien. 

Økonomi: 

Movia har primært anvendt interne ressourcer til implementering af databeskyttelsesreglerne. Der er 
afholdt eksterne omkostninger til systemleverandører på cirka 2,9 mio. kr. til tilpasning af en række IT-
systemer. Økonomisk effekt af initiativet fremadrettet vil være en løbende udgift til Movias 
Databeskyttelsesrådgiver med et grundbeløb på 300.000 kr. eksklusiv moms, hvortil kommer 
eventuelle yderligere rådgivningsomkostninger. Det kan blive behov for at udvide medarbejderstaben 
til håndtering af løbende drift relateret til persondata og håndtering af henvendelser fra borgere, der 
ønsker viden om deres registrerede data.  

Kommunikation: 

Movia planlægger ikke en særlig kommunikationsindsats i forlængelse af implementeringen af det nye 
regelsæt. På Movias hjemmeside under ”om os” er der oprettet et punkt om persondata, hvor 
offentligheden har adgang til Movias privatlivspolitikker og kontaktoplysninger.  

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 
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