
Politisk dokument uden resume

Trafikselskabet Movia

Dokumentnummer
1357803

Bestyrelsen
Dato 4. maj 2022 

01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 4. maj 2022

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formandskabet 

3. Meddelelser fra direktionen 

Sager til beslutning:  

4. Godkendelse af forudsætninger for Budget 2023 
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04 Godkendelse af forudsætninger for Budget 2023

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender nedenstående budgetforudsætninger som 
grundlag for udarbejdelse af forslag til Budget 2023 til 1. behandling:

Budgetforudsætninger i forhold til indtægter:

 I 2023 forudsættes 98 pct. af indtægterne genetableret efter COVID-19 i 
2023 svarende til et indtægtstab på 37 mio. kr. 

Budgetforudsætninger vedrørende ’andre driftsudgifter’:

 I henhold til den økonomiske politik reduceres budgettet for ’andre drifts-
udgifter for bus og bane’ (eksklusiv udgifter til rejsekort) med 2 pct., og 
der afsættes herudover 0,9 pct. af budgettet til omstillingspuljen.

 Budgetrammen til andre driftsudgifter for flextrafikområdet øges med 1 
mio. kr. til øget kontrol med overholdelse af overenskomster på området i 
Budget 2023 og frem.

 Budgetrammen til andre driftsudgifter for flextrafikområdet øges med 1 
mio. kr. til optimering af håndtering af drift med knap vognkapacitet i 
Budget 2023 og 2024.

Budgetforudsætninger vedrørende indeksregulering af ’andre driftsudgifter’

 Andre driftsudgifter for bus og bane fremskrives med KL’s seneste of-
fentliggjorte satser for pris- og lønudvikling (PL) fra foråret 2022. KL for-
venter pt. en pris- og lønudvikling på 2,7 pct. i 2023. 

 Budgettet til andre driftsudgifter for flextrafik indeksreguleres med KLs 
senest offentliggjorte satser for pris- og lønudvikling fra foråret 2022.

 Såfremt KL hæver forventningen for PL i 2023 væsentligt efter udarbej-
delse af Budget 2023 til førstebehandling og inden udarbejdelse af an-
denbehandlingsbudgettet, benyttes KL’s opdaterede PL-sats fra efteråret 
2022 til andenbehandlingsbudgettet.

Det indstilles, at bestyrelsen endvidere godkender, at:

 Udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af countdown-moduler på 
stoppesteder finansieres ’as a service’ fra og med 2023 ved, at kommu-
ner/regioner betaler et årligt beløb i en aftaleperiode på 10 år, jf. beskri-
velsen i bilag 4.1
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 Målsætningen om en gennemsnitlig likviditet, målt over 360 dage, på 150 
mio. kr. suspenderes i 2023 som følge af et højere omkostningsindeks i 
2022 end budgetteret samt et tidsmæssigt efterslæb i udbetaling af 
statskompensation for reducerede indtægter som følge af COVID-19.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I det følgende gennemgås de enkelte budgetforudsætninger. Tabel 2 viser 
endvidere et skematisk overblik. 

Budgetforudsætninger i forhold til indtægter:
98 pct. af indtægterne forventes genetableret efter COVID-19 i 2023, svaren-
de til et indtægtstab på 37 mio.kr. Der forventes et passagerindeks på 93 ved 
årets start stigende til indeks 97 ved årets udgang, hvor indeks er regnet i 
forhold til det tidligere forventede antal passagerer i budgetoverslagsår 2023 
uden COVID-19. Dette giver et gennemsnitligt passagerindeks på 95 i 2023. 
Samtidig forventes en stigning i indtægt pr. passager som følge af, at den 
gennemsnitlige rejselængde er blevet lidt længere, og at anvendelsen af 
rejsehjemmel er ændret mod gennemsnitligt lidt dyrere produkter. 

For 2024 og frem forventes ingen samlet indtægtseffekt af COVID-19. Der 
forventes i 2024 et gennemsnitligt passagerindeks på 97. Dette indeks for-
ventes at være ’det nye normal’ efter COVID-19 baseret på nye vaner, hjem-
mearbejde osv. Samtidig fastholdes niveauet for indtægt pr. passager som i 
2023.

Tabel 1. Passagerer og indtægter: Forudsætninger i budgetfor-
slag 2023 til 1. behandling

 2023 2024 2025 2026
Indtægter     
Indeks gennemsnit 98 100 100 100
Beløb i mio. kr. BUS 1.622 1.655 1.655 1.655
Beløb i mio. kr. BANE 197 201 201 201
     
Passagerer     
indeks 95 97 97 97
Antal, mio. BUS 165 169 169 169
Antal, mio. BANE 10 10 10 10

Effekter af åbningen af metroforbindelse til Ny Ellebjerg i 2024, åbningen af 
Hovedstadens Letbane i 2025 samt evt. driftspåvirkninger af vejarbejde i 
forbindelse med evt. anlæg af BRT fra 2025 og 2026 er ikke indarbejdet i 
tabel 1.  
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Fremskrivning af prisindeks for operatørudgifter
I Movias budget anvendes prisindeks for løn, diesel, forbrugerpriser, el, gas, 
rente og maskiner fra Danmarks Statistik, som fremskrives med Nationalban-
kens seneste prognoser. Prognoser er altid forbundet med en vis usikkerhed, 
og risikoen er særligt stor pt. både som følge af det seneste års økonomiske 
vækst, men særligt også som følge af den nuværende situation i Ukraine. 
Begge dele har skabt et markant opadgående inflationspres, som øger usik-
kerheden.

Takststigningsloft
Det foreslås, at budgetforslaget udarbejdes med fuld udmøntning af det af 
Trafikstyrelsen udmeldte takststigningsloft for 2023, jf. sædvane.

Budgetforudsætninger vedrørende ’andre driftsudgifter’:

Økonomisk politik bus og bane
Movias økonomiske politik, som bestyrelsen besluttede i april 2018, fastlæg-
ger, at budgettet i 2021-2025 årligt reduceres med en effektivisering på 2 pct. 
eksklusiv udgifter til rejsekort. I perioden 2021-2024 afsættes endvidere en 
omstillingspulje på årligt 0,9 pct. af andre driftsudgifter for bus og bane eks-
klusiv rejsekort, idet driftsudgifterne gradvist skal tilpasses det forventede 
reducerede antal bustimer som følge af større kendte strukturelle ændringer, 
såsom åbningen af Letbanen i Ring 3 og metro til Ny Ellebjerg Station. Om-
stillingspuljen realiseres og bortfalder i 2025.

Der forventes i de kommende år øgede udgifter i forbindelse med ny strategi 
for Rejsekort. Når strategien er besluttet, skal der indarbejdes effekter af 
finansieringen af investeringen, der lægges ind i budgettet. Der er i Regn-
skab 2021 afsat 25 mio. kr. til medfinansiering af investering i ny rejsekort-
strategi. 

Andre driftsudgifter flextrafik
I forlængelse af Budget 2021 og Budget 2022 og i overensstemmelse med 
bestyrelsens beslutning af 25. februar 2020 om finansiering af en ny optime-
ringsplatform til flextrafikken (NOP) videreføres den samlede budgetramme 
til andre driftsudgifter i flextrafik i 2023 uden et effektiviseringskrav. Budge-
trammen pris- og lønreguleres med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent 
uden et effektiviseringskrav. 

Budgetrammen til andre driftsudgifter for flextrafik foreslås øget med en årlig 
ramme på 1 mio. kr. i Budget 2023 og frem, såfremt bestyrelsen beslutter, at 
Movia skal øge kontrol og opfølgning på overholdelse af overenskomster. 
Bestyrelsen vil blive forelagt et oplæg hertil på det kommende bestyrelses-
møde.

Budgetrammen til andre driftsudgifter for flextrafik-området foreslås endvide-
re øget med 1 mio. kr. i 2023 og 2024 med henblik på optimeret trafikstyring 
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og driftsoptimering af vognene i et marked præget af knaphed på chauffør- 
og vognressourcer.

Indeksregulering af ’andre driftsudgifter’
I Movias budget anvendes KL’s satser for pris- og lønfremskrivning (PL) ved 
fremskrivning af andre driftsudgifter. På baggrund af den seneste udvikling 
med stigende priser og prispresset som følge af krigen i Ukraine er usikker-
heden markant større end vanligt, herunder er der risiko for at KL’s næste 
opdatering af PL hæver skønnet for 2023 i forhold til prognosen fra marts 
2022 på 2,7 procent. Såfremt KL hæver skønnet for PL i 2023 væsentligt 
inden udarbejdelse af Budget 2023 til andenbehandling, vil den forhøjede 
PL-sats blive indarbejdet i budgettet.

Tabel 2. Oversigt over budgetforudsætninger i 2022 budgettet og i for-
slag til Budget 2023

Emne Beskrivelse 2022 2023

Takster Udnyttelse af takststigningsloft Fuldt udnyttet Fuldt udnyttet

Indtægter - forventet niveau 91 pct. 98 pct.

COVID-19

Passager-indeks 88 95 

Bus og Bane - 
Operatørudgifter

Indeks: Danmarks Statistik  
Fremskrivning: Nationalbankens 
prognoser

Ja Ja

Flextrafik variabel
Indeks: Danmarks Statistik  
Fremskrivning: Nationalbankens 
prognoser

Nej Ja*

Flexrute
Indeks: Danmarks Statistik  
Fremskrivning: Nationalbankens 
prognoser

Ja Ja

Driftsudgifter - Bus 
og Bane Økonomisk politik til og med 2025

2 pct. effektivi-
sering. 0,9 pct. 
omstilling

2 pct. effektivi-
sering. 0,9 pct. 
omstilling

Countdown
Countdown as a service – ny 
model for countdown skærme på 
stoppestederne

Ingen 
ændringer

Ny ’as-a-servi-
ce-model’ træ-
der i kraft

KL pris- og lønud-
vikling Prognose til fremskrivning Forår Forår og efterår

Økonomisk politik til og med 2026 0 pct. pga. 
NOP

0 pct. pga. 
NOP

Ny – Ramme for ekstra kontrolind-
sats, såfremt bestyrelsen beslutter 
at øge kontrolindsatsen

0 + 1 mio. kr.Driftsudgifter - 
Flextrafik

Ny - Ekstra trafikstyringsindsats 
mhp. øget effektivitet 0 + 1 mio. kr.
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*Note: I 2023 vil kun en mindre del af kontakterne omfattende de 2-årige garantibiler 
være uden indeksregulering.

Busterminal Dybbølsbro
Movia har indgået aftale med Københavns Kommune om drift af ny bustermi-
nal på Dybbølsbro Station. Busterminalen forventes at åbne 1. maj 2023. 
Alle udgifter til drift af busterminalen betales af Københavns Kommune, som 
også modtager brugerbetalingen fra fjernbusvognmændene. Herunder dæk-
kes også alle ressourcer, som Movia leverer til busterminalen. 

Countdown as a service
Countdown moduler er digitale skærme på stoppestederne med nedtælling til 
næste bus, hvormed passagerne får liveopdateret trafikinformation. Som 
følge af udmøntningen af ”udviklingsplan for digitalisering af stoppesteder”, 
godkendt af Movias bestyrelse i november 2019, har alle stoppesteder i det 
strategiske net en digital skærm, hvis stoppestedet betjenes af mere end én 
buslinje og har mere end 85 daglige påstigere. 

Der opsat knap 2.000 countdown skærme i Movias område, og flere af de 
ældre skærme er på grænsen til forældelse og står overfor at skulle udskif-
tes. Countdown skærmene er hidtil blevet betalt af kommuner/regioner ved 
bestilling, mens Movia har afholdt udgifter til drift og vedligeholdelse af skær-
mene. Dermed forventes en større reinvesteringsudgift for kommunerne/re-
gionerne i perioden fra 2023 og frem, såfremt den nuværende model og nu-
værende serviceniveau overfor passagerne opretholdes. Reinvesteringsud-
giften vurderes til ca. 54 mio. kr. i den 10-årige periode fra 2023-2032. 

Hertil kommer drifts- og vedligeholdelsesudgifter for ca. 88 mio. kr. i perioden 
2023-2032, idet det stigende antal skærme medfører en stigende drifts- og 
vedligeholdelsesudgift for Movia. Udgifterne har været afholdt indenfor bud-
getrammerne, men har på grund af serviceforbedringen nu nået et niveau, 
som presser de budgetrammer, som er reguleret af den økonomiske politik. 

Den nye model med countdown as a service skal sikre, at ønsket om god 
trafikinformation via countdown-skærme på stoppesteder kan imødekommes 
fortløbende, uden at kommuner/regioner skal håndtere den kommende rein-
vesteringsudgift som enkeltstående engangsinvesteringer, og uden at Movi-
as økonomi belastes utilsigtet af det højere serviceniveau vedr. digital trafik-
information pga. af stigningen i antal countdown skærme. 

Den nye model beskrives i bilag 4.1 til denne sag. 

Likviditet
Movias finansielle politik, som er bilag 3 til Movias regnskabsregulativ, fast-
lægger en målsætning om, at Movias gennemsnitlige likviditet målt over 360 
dage, skal være 150 mio. kr. af hensyn til, at Movia kan håndtere midlertidige 
udsving. Den gennemsnitlige likvidbeholdning har imidlertid siden COVID-19 
været påvirket af de markant færre passagerindtægter samt efterslæb i ud-
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betalingen af statstilskud vedr. COVID-19. Den finansielle politik er senest 
opdateret i december 2020, hvor målsætningen på 150 mio. kr. er opretholdt.

I 2023 vil likviditeten være presset af COVID-19, og at omkostningsindeks i 
2022 forventes højere end budgetteret, hvilket giver et ekstra træk på likvidi-
teten, som først vil blive udjævnet med efterreguleringen primo 2024. Så-
fremt indeks i 2023 bliver højere end budgetteret, vil dette også påvirke 
Movias likviditet negativt, idet kommuner og regioner indbetaler efterregule-
ring med et års forsinkelse. Omvendt vil et lavere indeks (end budgetteret) 
tilsvarende forbedre Movias likviditet.  

Movias likviditet påvirkes også i 2023 negativt af tidsmæssig forsinkelse i 
udbetaling af statskompensation for 2022 for manglende indtægter som følge 
af COVID-19. Movias gennemsnitlige likviditet vil gradvist blive øget i takt 
med, at alle indtægter tilføres Movia løbende via passagerernes billetkøb. 

Det forventes på denne baggrund ikke, at den gennemsnitlige likviditet vil 
være genoprettet til 150 mio. kr. i 2023, og der forventes at blive brug for 
ekstraordinær kassekredit også i 2023.

Det indstilles på denne baggrund, at bestyrelsen tager til efterretning, at mål-
sætningen om, at den gennemsnitlige likviditet skal være 150 mio. kr. målt 
over 360 dage, suspenderes i 2023.

Økonomi:
Budgetforudsætningerne indgår i arbejdet med at udarbejde forslag til budget 
2023 til 1. behandling, der fremlægges til bestyrelsens beslutning på møde 
30. juni 2022. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

04.1 Beskrivelse af ”Countdown as a service”.
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04.1 Beskrivelse af countdown as a service 

Countdown-moduler er digitale skærme på stoppestederne med nedtælling til næste bus, hvormed passa-
gerne får liveopdateret trafikinformation.  

Countdown-moduler er efterspurgt af kommuner og regioner, fordi den liveopdaterede trafikinformation ved 
stoppestedet, der tager højde for forsinkelser og ændringer, er tilgængelig for alle borgere – også de ikke 
digitale. Ligeledes er passagererne glade for trafikinformationen på skærmene, fordi den er umiddelbart 
tilgængelig, uden at man skal gøre en aktiv indsats for at opsøge den.  

Der er i dag fem kategorier af countdown-moduler i Movias område: 
1. Moduler, hvor indkøb og opsætning er finansieret af kommuner og regioner, men driftsansvaret og 

finansieringen påhviler Movia 
2. Moduler, hvor Movia som en engangsindsats har finansieret indkøb og opsætning, og ligeledes har 

driftsansvaret 
3. Fælles DOT-skærme på stationer m.v., hvor såvel opsætning som drift betales af det fælles DOT-

budget 
4. Skærme i Københavns Kommune, hvor såvel opsætning som drift er finansieret af en reklameafta-

le mellem kommunen og AFA JCDecaux 
5. Skærme opsat på Lokaltogs stationer, opsætning og drift finansieres af regionerne 

 
Denne indstilling handler om kategori 1 og 2, der samlet udgør knap 2.000 moduler opsat siden 2009. 
Der er to økonomiske udfordringer med countdown-modellen i de kommende år. 

Udgifter til reinvesteringer 
Den ene udfordring er, at modulerne har en levetid på ca. 10 år, hvorfor kommuner og regioner står overfor 
en væsentlig reinvesteringsudgift på samlet set godt 50 mio. kr. over de næste ti år, jf. tabel 1. Hvis mange 
moduler i én kommune skal udskiftes på en gang – eksempelvis fordi de er indkøbt samtidig – kan det blive 
en ikke uvæsentlig udgift i det budgetår, hvor fornyelsen skal gennemføres. Det bør derfor tilstræbes at 
finde løsninger, så udgiften er nemmere at budgetlægge. 

Tabel 1. Reinvesteringsbehov pr år 2023 – 2032, antal moduler og mio. kr. 
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 I alt 

Reinvesteringsbehov, antal moduler 57 140 177 74 148 309 669 52 311 59 1.996 

Investeringsudgift, mio. kr. 1,5 3,8 4,8 2,0 4,0 8,3 18,1 1,4 8,4 1,6 54 
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Udgifter til løbende vedligehold 
Udgiften til løbende vedligehold blev oprindeligt lagt ind i Movias budget, da omkostningerne hertil var be-
grænsede. Men i takt med at antallet af moduler er steget, er de årlige driftsomkostninger fordoblet siden 
2015 og vil ligge på gennemsnitlig ca. 9 mio. kr. årligt fremover, med det nuværende antal moduler. 
Udfordringen er, at Movias budget finansieres i forhold til den samlede trafikbestilling af alle kommuner og 
regioner – men countdown-modulerne er i høj grad fordelt efter, hvilke kommuner og regioner, der løbende 
har bestilt og betalt for indkøb. Eksempelvis har Roskilde i alt 141 moduler opsat og Frederiksberg har 179, 
mens Egedal, Faxe, Halsnæs og Solrød hver kun har 1 og Vallensbæk, Odsherred og Lolland ingen har. 
Københavns Kommune har både egen løsning jf. kategori 4 ovenfor og moduler i kategori 1. I lyset af ud-
giftens størrelse bør driftsomkostningen fordeles efter, hvilke kommuner og regioner der har bestilt – og har 
gavn af – modulerne. 
 
Løsningsforslag: Countdown as a service 
I den foreslåede nye model køber kommuner og regioner countdown moduler ”as a service”. Kommuner/re-
gioner forpligter sig ved bestilling til at betale såvel skærmens indkøbspris og de forventede drifts- og vedli-
geholdelsesudgifter i den forventede levetid på 10 år, men udgiften opkræves løbende med 10 pct om året 
i en 10-årig periode. Dette vil indebære, at drifts- og vedligeholdelsesudgiften vil påhvile den kommune 
eller region, der bestiller modulet.  

Den nye ordning vil også gælde for allerede opsatte skærme på stoppestederne, idet kommuner/regioner 
både skal tage stilling til, om de ønsker en skærm fremadrettet, og hvilken type de ønsker (se boks). De 
skærme, der er betalt og opsat af Movia indenfor de senere år, vil overgå til den nye model, når de skal 
reinvesteres. Det betyder at vedligeholdelses- og driftsudgifter for Movia-betalte skærme vil blive afholdt af 
Movia i perioden frem til reinvesteringen af disse.   

Boks 1. Der bliver mulighed for at vælge mellem to typer countdown skærme 

 
 
En foreløbig opgørelse af kommunes/regionens årlige betaling til reinvesteringen vil ske i forbindelse med 
1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Opkrævning sker via særskilt fakturering i januar i det 
regnskabsår, som indbetalingen vedrører. Bestilling af skærme skal ske til Movia samtidig med kommu-
nens/regionens trafikbestilling for det kommende budgetår i oktober.  

Første indbetaling vil være i 2023 med foreløbig opgørelse af årets betaling pr. kommune/region i juni 2022 
og revidering af opgørelsen ud fra kommuner/regioners tilbagemeldinger ultimo november 2022.  
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10 Godkendelse af afvikling af elektriske ure ved busterminaler o.lign.

Indstilling

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender, at Movia afvikler sit driftsansvar for elektri-
ske ure opsat ved trafikale knudepunkter, busterminaler og lignende.

 Movia retter henvendelse til berørte kommuner og tilbyder, at kom-
munerne frit kan overtage ejerskab og driftsansvar for urene. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I en årrække før Movias etablering i 2007 blev der i forbindelse med et antal 
større faciliteter for buspassagerer, busterminaler og tog/bus-terminaler op-
sat elektriske ure. Som hovedregel blev urene sat op i forståelse med ved-
kommende kommune, men indgik under trafikselskabets driftsansvar. I årene 
1997-2005 blev der opsat ca. 25 ure.

Urene har ikke længere en funktion i forhold til bustrafikken, da der er opsat 
count-down-skærme ved større stoppesteder og knudepunkter, og de fleste 
kunder har mobiltelefon med ur.

Det er administrationens samlede vurdering, at det fortsatte driftsansvar for 
busterminal-urene ikke er en aktivitet, som hænger naturligt sammen med 
Movias informationsindsats til passagererne i den offentlige transport. 
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Afviklingen af urene falder i tråd med tidligere afvikling af andre utidssvaren-
de engagementer. Eksempler herpå er driftstilskuddet til Sporvejsmuseet 
Skjoldenæsholm, som blev afviklet over en kort årrække 2019-2021 og afvik-
lingen af tilskuddet til HT-orkesteret omkring 2010. 

Urenes placering fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Placering af ure

Kommune Lokation
København Brønshøj Torv
 Emdrup Torv
 Husum Torv, 2 stk.
 Svanemøllen Station
 Tingbjerg/Terrasserne
Fredensborg Fredensborg station
Gladsaxe Gladsaxe Trafikplads, 2 stk.
Helsingør Helsingør Station
Lejre Kirke Hyllinge
 Hvalsø Station
Roskilde Jyllinge Centeret
 Roskilde Station
Hørsholm/Fredensborg Kokkedal Station
Dragør Nøragersmindevej
Guldborgsund Nykøbing F. Station
Rødovre/Hvidovre Rødovre Station
Vordingborg Stege Rutebilstation

Movia afholder i dag udgifter til urenes drift. I femårs-perioden 2017-2021 har 
Movia haft direkte udgifter for ca. 75.000 kr. i alt til vedligeholdelse af ure på 
fem lokationer samt direkte eludgifter på ca. 15.000 kr. Det er usikkert, hvor 
længe urene kan holde. En fortsat drift af urene vil derfor på et tidspunkt føre 
til udgifter til mere gennemgribende renovering eller indkøb af nye ure.

Selvom urene har mistet deres funktion i forhold til buspassagererne, kan de 
fortsat have lokal betydning ved at give pladser og torve identitet, ligesom et 
ur kan være til gavn for øvrige borgere, der bruger området. Det foreslås 
derfor, at Movia tilbyder beliggenhedskommunerne med svarfrist ved årets 
udgang at overtage ejerskabet og det tilhørende driftsansvar. 

Hvis kommunen ikke ønsker dette, vil uret blive taget ned i løbet af 2023. 
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Økonomi:

Indstillingen har ikke budgetmæssig konsekvens for Movia. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Beliggenhedskommunerne orienteres umiddelbart efter bestyrelsens be-
handling af sagen.

Bilag:

Ingen bilag. 
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14 Orientering om håndteringen af kundeklager i flextrafik

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om håndteringen af kunde-
klager i flextrafik til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bad på sit møde 25. februar 2022 om en uddybende, skriftlig 
orientering vedr. Movias håndtering af kundeklager i flextrafikken. Indled-
ningsvis gennemgås kort, hvordan den generelle kundetilfredshed følges i 
flextrafikken med afsæt i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse. På bag-
grund heraf gennemgås, hvordan udviklingen har været i antallet af kunde-
klager i flextrafikken, hvordan Movia håndterer klagerne og hvorledes den 
viden, som klagerne giver om driften i flextrafikken, anvendes.

Movias kundeundersøgelse
Movia gennemfører én gang årligt en kundeundersøgelse i flextrafikken, der 
baserer sig på 1.000 telefoninterviews. Kundeundersøgelsen har været gen-
nemført siden 2010, normalt i oktober måned, og der har været målt på en 
række enslydende serviceparametre. På den måde kan Movia bruge kunde-
undersøgelsen til at følge og identificere udsving i kundernes tilfredshed fra 
år til år. Movias bestyrelse modtager hvert år en orientering om resultatet af 
den årlige kundeundersøgelse, og hvorvidt der på den baggrund tages initia-
tiv til ændringer eller nye tiltag i flextrafikken. Den seneste kundeundersøgel-
se fra 2021 blev forelagt Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet i december 
2021. 

Langt de fleste kunder (83 pct.) var overordnet tilfredse eller meget tilfredse 
med Movias flextrafik. Alle syv kørselsordninger under flextrafik lever op til 
målsætningen om, at mindst 80 pct. af brugerne skal være tilfredse eller 
meget tilfredse. Den årlige undersøgelse ligger på niveau med resultaterne i 
2018 og 2019, hvor andelen af tilfredse/meget tilfredse kunder lå på hen-
holdsvis 82 og 84 pct. Sammenligner man med 2020, hvor kundetilfredshe-
den var ekstraordinær høj, er der sket et fald på fem procentpoint fra 2020 til 
2021. Ordningen flexpatient i Region Hovedstaden skiller sig positivt ud med 
hele 88 pct. tilfredse eller meget tilfredse kunder. Andelen af utilfredse/meget 
utilfredse kunder steg samlet for alle ordninger fra 5 pct. i 2020 til 7 pct. i 
2021.  
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Antal klager i flextrafikken
Antallet af klager som, Movia har modtaget fra passagererne i flextrafikken 
de seneste tre år, er angivet nedenfor, og er suppleret med udviklingen i det 
samlede antal passagerer, hvilket gør det muligt at sammenligne klageande-
len i procent fra år til år:

Tabel 1: Antal klager i flextrafikken i årene 2019, 2020 og 2021
Årstal Antal passagerer Antal klager Klageandel i pct. ift. passagerer
2019 3.704.000 2.030 0,055
2020 3.114.000 1.510 0,048
2021 3.401.000 1.966 0,058

Som det fremgår, er klageandelen lav i forhold til antallet af passagerer, der 
rejser i flextrafikken, og der er ikke sket en væsentlig ændring i de seneste 
tre år. Stigningen fra 2020 til 2021 kan tilskrives, at aktiviteten i flextrafikken 
igen var tiltagende og, som det fremgik af kundeundersøgelsen for 2021, var 
der en lille stigning i andelen af utilfredse eller meget utilfredse kunder. Ikke 
alle kunder har været glade for, at Movia i 2021 gik tilbage til samkørsel efter 
en periode med solokørsel som følge af COVID-19 smitten og myndigheder-
nes retningslinjer, hvilket vurderes at være årsagen til, at flere angiver at 
have oplevet et fald i serviceniveau generelt, og lidt flere derfor også har haft 
en oplevelse på rejsen, der har givet anledning til at sende en klage til Movia

Movias klagesagshåndtering i flextrafik
I administrationen behandles og foretages en opfølgning på alle kundeklager 
efter en fast sagsbehandlingsprocedure, som bl.a. sikrer, at relevante parter 
høres. Derfor er der en række trin i processen som går igen i sagsbehandlin-
gen:

 Kunden modtager en kvittering på, at klagen er modtaget.
 Der anmodes om en udtalelse fra den operatør/chauffør, som har fore-

stået den pågældende rejse, der bliver klaget over. 
 Det vurderes, om klagesagen er af en karakter, som kræver at operatø-

ren/chaufføren indkaldes til samtale med Movia. Dette kan også være til-
fældet, såfremt der har været gentagne klagesager på samme opera-
tør/chauffør.

 Movia tilbyder alle kunder, der henvender sig med et opkald til Movia, at 
telefonsamtalen kan blive optaget. På den måde kan klager over den le-
verede kundeservice fra Movias side, uenigheder om telefonbestilte rej-
ser mv. blive gennemgået, og i sidste ende blive brugt i et svar på en 
kundeklage.

 Kunden modtager et svar på sin klage.

Generelt er samarbejdet med operatørerne omkring at bidrage med oplysnin-
ger i en konkret klagesag velfungerende. I de få tilfælde, hvor en operatør 
ikke responderer på en klagesag, har administrationen mulighed for at tildele 
en såkaldt kvalitetsbrist, der er en økonomisk bod som indenfor de indgåede 
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kontrakter kan pålægges operatøren at betale. 

Ud fra de klagesager, som Movia modtager, sikres også en løbende opfølg-
ning og i nogle tilfælde en egentlig kontrol af en specifik vogn, der udfører 
kørsel i flextrafikken, og dermed hvorvidt en operatør overholder de kontrakt-
mæssige forpligtigelser, som er aftalt med Movia. 

Hvad klager kunderne over i flextrafikken?
Klagesagerne fordeler sig mellem 34 forskellige klagepunkter. En oversigt er 
vedlagt sagen som bilag 1, hvor fordelingen af klager i 2021, 2020 og 2019 
fremgår. 

Topscoreren i forhold til antal kundeklager har de seneste tre år været chauf-
førernes adfærd og opførsel (manglende service).  På samme vis har forsin-
kelser på rejser i flextrafikken og chaufførernes kørsel/hastighed indtaget 
anden og tredjepladsen i både 2019 og 2021, hvilket fremgår af nedenståen-
de tabel.

Tabel 2: Antal klager fordelt på top 3 klagepunkter i årene 2019, 2020 og 
2021 og øvrige klagepunkter
Årstal Chauf-

føradfærd 
og service

Forsinkelse Chaufførens 
kørsel/hastig-
hed

Øvrige 
klage-
punkter

Antal klager i 
alt

2021 481 203 170 1.112 1.966
2020 369 142 179 820 1.510
2019 513 240 192 1.085 2.030

Udviklingen i antal klager og hvilke klagepunkter der er flest henvendelser 
på, er vigtigt parameter for Movia at følge løbende, og bliver samtidig holdt 
op imod den generelle tilfredshed med den service og den kørsel, som Movia 
i samarbejde med operatører og chaufførerne i flextrafikken leverer, hvilket 
der, som nævnt indledningsvis, hvert år spørges ind til i Movias flextrafik 
kundeundersøgelse.

Hvordan bruges viden fra klagerne i flextrafik?
Den viden, som kan trækkes ud af de kundeklager, Movia modtager om flex-
trafik, anvendes til flere formål: 

 Vurdering af om de krav Movia stiller i sine udbudsbetingelser er de rigti-
ge, dvs. hvorvidt specifikke krav skal ændres eller nye føjes til.

 Om de operatører, der kører flextrafik, skal have yderligere information 
om den kundeservice, som forventes leveret i flextrafikken.

 Hvorvidt Movia kan forbedre sin kundeservice og den information, som 
kunderne tilbydes af Movia, herunder gældende rejseregler.

Et eksempel på et konkret indsatsområde har været brugen af trappemaski-
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ner, hvor klager over brugen af disse og konkrete uheld har ført til, at Movia 
har indskærpet gældende regler og sikkerhedsprocedurer overfor operatø-
rerne for at sætte fokus på området. Et andet eksempel er chaufførernes for-
pligtigelse til at koncentrere sig om kørslen og ikke foretage private gøremål, 
eksempelvis private telefonopkald med passagerer i vognen, hvilket ligele-
des er blevet kommunikeret tydeligt til operatører i flextrafikken fra Movias 
side.

Økonomi:

Orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Orienteringen giver ikke anledning til kommunikationstiltag. 

Movia har i en pressemeddelelse fra 5. januar 2022 orienteret om resultatet 
af flextrafik kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2021.

Bilag:
Bilag med oversigt over klagesagernes fordeling. 
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14.1 Oversigt over klagesagernes fordeling 

I nedenstående tabel fremgår klagesagernes fordeling i 2021, 2020 og 2019. Klagepunkterne er sorteret fra 
klagepunkt med det højeste antal, til klagepunkt med det laveste antal klager i 2021, hvilket gør det muligt 
at sammenligne om top tre af klagepunkter er ens i 2021, 2020 og 2019. Punktet hygiejne vedrørte siden 
2020 også de krav, der blev indført i forbindelse med COVID-19, og klagerne går på manglende brug af 
mundbind, håndsprit mv. 

Det bemærkes, at i de klagesager, hvor Movia bliver gjort bekendt med, at der muligvis er foregået et straf-
bart forhold, fx hvis en chauffør efter klagers mening har udsat vedkommende for sexchikane, tyveri eller i 
øvrigt overtrådt lovgivningen, bliver klager bedt om at anmelde sagen til politiet. Politianmeldelsen skal 
sikre, at strafbare forhold, der kan føre til en domfældelse, bliver anmeldt og behandlet korrekt.

Klagepunkt top 3 (i parentes) Antal 2021 Antal 2020 Antal 2019

1. Chaufføradfærd + Chaufføropførsel/Manglende servi-
ce overfor kunden

481 (1) 369 (1) 513 (1)

2. Forsinkelse 203 (2) 142 (3) 240 (2)

3. Chaufførens kørsel/hastighed 170 (3) 179 (2) 192 (3)

Øvrige klagepunkter (sorteret efter antal i 2021)
4. Movias drift/regelsæt 140 88 138

5. Regningsspørgsmål/Uretmæssig opkrævning af be-
taling

131 116 131

6. Manglende afhentning 127 72 114

7. Aflyt af samtale/Bestillingsfejl 125 88 103

8. Opfølgning på tilsynssager 69 9 30

9. Uheld/Personskade 60 43 97

10. Chaufførens brug af telefon under kørsel/SMS 48 57 66

11. Trappemaskineproblemer 47 22 56

12. Omvejskørsel 40 21 45

13. Refusion af taxaudlæg 35 10 24

14. Uheld/Tingskade 33 14 25
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15. Chaufførens hygiejne 31 72 1

16. Uheld/Ingen personskade 31 12 20

17. Færdselsuheld med personskade 30 30 19

18. Klage over borger 24 15 19

19. Manglende korrekt fastspænding 23 33 53

20. Færdselsuheld uden personskade 21 14 14

21. Bilens standard 14 19 12

22. Sexchikane 14 13 12

23. Sprogproblemer 14 13 16

24. Julebestilling/kørsel 12 16 32

25. Ros til chaufføren 12 5 7

26. Klage over medarbejder 9 14 12

27. For tidlig afsætning 8 13 20

28. Landsdækkende kørsel 5 3 2

29. Anklage om tyveri 4 2 3

30. Ventetid på telefonen 2 0 1

31. Religion 2 2 4

32. Liftproblemer 1 2 8

33. Uniformering 0 0 0

34. Manglende brug af trappemaskine 0 2 1
I alt 1966 1510 2030
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15 Orientering om afvikling af busdrift og kundeinformation under Tour 
de France i København og Sjælland

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias afvikling af bus-
drift og kundeinformation under Tour de France til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Starten på cykelløbet Tour de France med første og anden etape i Køben-
havn og på Sjælland 1. og 2. juli indebærer omfattende afspærringer og om-
lægninger af bustrafikken i de områder, der berøres af cykelløbet. Der er tale 
om en stor begivenhed, der stiller krav til den trafikale håndtering hos Movia 
samt kundeinformationen. Movia har betydelig rutine i håndtering af såvel 
små som store events, og på årsbasis foretager Movia flere tusinde trafikom-
lægninger som følge af events, vejarbejder etc. Movias erfaringer med store 
sportsbegivenheder omfatter eksempelvis VM i cykling i 2011, EM i fodbold i 
2021, Copenhagen Marathon og Ironman.

Håndteringen af bustrafikken kræver et tæt samarbejde på tværs af Movias 
organisation, ligesom der er eksternt samarbejde med politiet, Trafikstyrel-
sen, DSB, Metroselskabet, vejmyndighederne, beredskabstjenester samt 
Tour de France’ eget sekretariat. 

Rejseplanen vil indeholde alle planlagte omlægninger ca. 2 dage før arran-
gementets afholdelse. 

DOT etablerer et informationssite med:  

 Links til mere information om afspærringer, køreplaner og lignende på 
dinoffentligetransport.dk og hos de øvrige trafikselskaber.

 Hvordan man lettest rejser med kollektiv transport fra A til B under eta-
perne. 

 Anbefalinger til rejsehjemmel. 

På bestyrelsesmødet gennemgås Movias arbejde og opgaver vedrørende 
cykelløbets trafikale konsekvenser.

Økonomi:

På buslinjer, som indstilles i perioder, vil der være passagertab, men de bus-
linjer, som kører til Metro- og S-togstationer forventes at have flere passage-
rer, blandt andet grundet tilskuere til arrangementet. Det er ikke muligt at 
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skønne nettoeffekten for passagertallet og dermed indtægterne.

Arrangementet medfører en del ændrede køreplaner, men det er aftalt med 
operatørerne, at de vil modtage uændret betaling. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

Ingen. 
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16 Orientering om Movias it-projektportefølje 1. kvartal 2022

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektporteføl-
je til efterretning. 

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Administrationen orienterer halvårligt om status på Movias it-projektporteføl-
je, herunder om de fælles systemer hos henholdsvis Rejsekort & Rejseplan 
A/S og FlexDanmark. 

Nedenfor gives en oversigt over status for igangværende (tabel 1) og afslut-
tede projekter (tabel 2). 

Beskrivelse af status for de enkelte projekter fremgår af bilag 16.1 (Lukket 
bilag).

Tabel 1: Oversigt over den igangværende it-projektportefølje

Projektnavn og 
formål

Ansvar-
lig Start Slut Status

Udbud af system 
til trafikstyring 
(bustrafik)

Movia 01.01.
2020

31.12.
2024

Projektet er forlænget med 
et år til 31.12.2024 pga. 
afhængigheder til andre 
projekter i forretningen.  
Udbud forberedes.

Test af billigere 
teknologi til digita-
lisering af stoppe-
steder  

Movia 19.05.
2021

31.12.
2023

Følger planen.

NOP-implemente-
ring i Movia: Nyt 
IT-system til fle-
xtrafikken 

Movia 01.10.
2021

30.06.
2023

Følger planen.

Forbedring af 
trafikinformation 
om Lokaltog via 
Rejseplanen

Movia 01.01.
2021

30.06.
2022

Der er i 2021 implemente-
ret sporvisning for Lokalt-
og med undtagelse af 
enkelte stationer. Løsning 
vedrørende visning af 
aflysninger er implemente-
ret i løbet af 1. kvartal 
2022.

Handlingsplan for 
anvendelse af 
cloudløsninger i 
Movia 

Movia 01.08.
2021

31.12.
2022

Følger planen.

BI datarapporter til 
driften

Movia 01.01.
2021

30.06.
2022

Manglende BI-ressourcer 
har skubbet sluttidspunk-
tet til 2. kvartal 2022.

Etablering af It- Movia 01.11. 01.06. Følger planen.
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Projektnavn og 
formål

Ansvar-
lig Start Slut Status

løsning for buster-
minal ved 
Dybbølsbro med 
udbud for it-løs-
ning og efterføl-
gende implemen-
tering og ibrugtag-
ning.

2020 2023

Cybersikkerhed Movia Løbende Løbende Se bilag.
Ny selvbetjening – 
Mit Rejsekort

Rejse-
kort & 
Rejse-
plan 
A/S

Se bilag.

Modernisering af 
flextrafiksystemet 
(Ny optimerings-
platform NOP)

Flex-
Dan-
mark

26.02.
2021
(fase 3 
ud af 5)

01.02.
2023
(fase 3 
ud af 5)

Følger planen.

Ny selvbetjening Flex-
Dan-
mark

01.05.
2019

10.05.
2022

Slutdato er ændret til 10. 
maj 2022, hvor Ny selvbe-
tjening sættes i drift til 
kunderne. 

Tabel 2: Afsluttede projekter siden sidste bestyrelsesrapportering, 
december 2021

Projektnavn Resultat

Forberedelse og 
implementering af 
nyt passagertællesy-
stem 
(Movia)

Projektet er overtaget fra leverandøren 30. november 
2021. Projektet blev afsluttet den 31. december 2021.
Projektet er succesfuldt afsluttet:

 Det nye tællesystem er leveret til tiden og til den 
rette kvalitet

Effekter af projektet er, at:
 Data kommer i realtid
 Der er en langt højere dataudnyttelse (93% af 

data) end det tidligere system (ca. 70% af data)
 Samarbejdet fungerer godt – internt som ekster-

nt (leverandører og operatører)

Nyt design, indhold 
og teknisk løsning til 
moviatrafik.dk
(Movia)

December 2021 blev der implementeret en ny løsning til 
moviatrafik.dk med nyt design, opdateret og revideret 
indhold samt sikring af, at alle informationer på siden 
lever op til kravene om tilgængelighed for alle. Den tekni-
ske løsning er ligeledes opgraderet.

Mobilitetsbånd på 
Rejseplanen
(Rejseplan & Rejse-
kort)

Brugergrænsefladen for Rejseplanen på web og app er 
ændret grafisk, så de enkelte mobilitetstyper (kollektiv 
trafik, delebil/samkørsel og delecykler) let kan vælges i 
toppen af søgeresultatet. Kollektiv trafik er standard-vis-
ningen. Der er anvendt et standard-modul, der følger 
best practice og er på linje med sammenlignelige mobili-
tetstjenester som GoogleMap, AppleMap, Citymapper 
m.fl., der også tilbyder såvel kollektiv trafik som øvrig 
mobilitet i deres løsninger.
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Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

16.1. Movia it-projektportefølje: Beskrivelse af status for igangværende pro-
jekter. LUKKET BILAG
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17 Orientering om status for Movias klima- og miljøindsats

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og 
miljøindsats til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse orienteres hvert halve år om den aktuelle status for Movi-
as klima- og miljøindsats. 

Movias miljøregnskab

Movias miljømål er fastlagt i Mobilitetsplan 2020. Administrationen følger op 
på udviklingen af miljømålsætningerne gennem Movias Miljøregnskab. Miljø-
regnskabet omfatter data for alle Movias busruter, flextrafik og Lokaltogs 
toglinjer, hvor udledning af CO2, NOx, partikler og støj beregnes. Hver enkelt 
kommune og regions udledninger fremgår af nøgletal vedr. miljø og klima, 
der indgår som en del af Movias årlige rapport om samfundsansvar, der se-
nest blev forelagt bestyrelsen på mødet i februar.

Miljørådgivning af kommuner og regioner 

Administrationen rådgiver løbende kommuner og regioner om muligheder for 
at udvikle busdriften samt omkostninger forbundet hermed. Administrationen 
udarbejder bl.a. roadmaps for omstilling af busdriften, hvor den mulige om-
stillingstakt fastlægges for hver enkelt buslinje.

De mest omfattende ændringer af bussernes miljøydelse kan opnås i forbin-
delse med genudbud af busdriften. Ved udbud af bustrafikken kan kommu-
ner og regioner vælge mellem tre forskellige udledningsniveauer: fossil, fos-
silfri og emissionsfri: 

 Fossil drift: Hvis der vælges fossil drift betyder det, at Movia ingen 
krav stiller til bussernes CO2-udledning. Fossil busdrift indebærer 
normalt dieseldrift. Kommuner og regioner har mulighed for at tilkøbe 
fossilfrihed i løbet af kontraktperioden.

 Fossilfri drift: Hvis der vælges fossilfri drift stiller Movia krav til, at der 
ikke sker en nettoudledning af CO2 fra bussens motor. Fossilfri drift 
indebærer normalt anvendelse af HVO-biodiesel, om end biodiesel 
og biogas er andre muligheder.

 Emissionsfri drift: Ved dette valg stiller Movia krav om, at driften er 
fossilfri, og at der ikke udledes lokal luftforurening fra bussens motor. 
Der stilles desuden krav til lavere grænseværdier for udledning af 
støj i forhold til fossil og fossilfri drift. Emissionsfri drift indebærer nor-
malt elbusser men brintbusser er også en mulighed.
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Movia stiller krav til bussernes miljøydelse og ikke til specifikke tekniske løs-
ninger. Frem for f.eks. at stille krav til elbusser, stilles krav til emissionsfrihed. 
Dette indebærer, at operatørerne kan tilbyde den tekniske løsning, som ope-
ratøren vurderer mest fordelagtig.

Ved anvendelse af biobrændstoffer stiller Movia krav til, at biobrændstoffet 
indfrier de krav til bæredygtighedskriterier som fremgår af Energistyrelsens 
Bekendtgørelse om CO2e-fortrængningskrav og bæredygtighed m.v. (BEK 
2520, 2021). Det indebærer en række begrænsninger i, hvilke råmaterialer, 
som må anvendes til fremstilling af brændstoffet.

Som beslutningsgrundlag for kommunerne og regionernes valg af miljøydel-
se, beregner administrationen de forventede omkostninger for trafikejerne 
ved omstilling af de enkelte buslinjer til emissionsfrihed, og hvis relevant 
også til fossilfrihed.

For hvert udbud af almindelig rutekørsel udarbejder administrationen et ud-
budsgrundlag, som omfatter de buslinjer, der udbydes, og Movias anbefaling 
til miljøydelse. Administration går herefter i dialog med de berørte kommuner 
og regioner om deres ønsker til kørselsomfang, miljøydelse og andre særlige 
krav til busdriften med henblik på, at trafikejerne beslutter det endelige ud-
budsgrundlag. For buslinjer, som finansieres af flere kommuner og/eller re-
gioner, er det nødvendigt at opnå enighed om de krav, som stilles til buslinj-
en.

Elleve kommuner og de to regioner har indgået Klimasamarbejdsaftaler med 
regeringen, hvoraf det fremgår, at alle bybusser i nye udbud vil blive betjent 
med emissionsfri busser. En række kommuner og Region Hovedstaden har i 
tillæg besluttet, at al busdrift i nye kontrakter skal betjenes med emissionsfri 
busser, hvis der kan opnås enighed  herom, og hvis det er muligt inden for 
det økonomiske råderum.

Rammevilkår ved udbud af busdriften

Movia tilbyder forskellige kontraktlængder afhængig af den ønskede miljøy-
delse:

Fossil drift: Movia anbefaler alene udbud af udbudsenheder med krav om 
fossil drift i de tilfælde, hvor udbudsenheden ønskes udbudt i en kort kontrakt 
(typisk 2-4 års varighed). Det kan være tilfældet i forbindelse med udbud af 
buslinjer, hvis drift senere ønskes tilpasset f.eks. i forbindelse med åbning af 
Hovedstadens Letbane, eller hvor det vurderes, at en udskydelse af omstil-
ling til emissionsfrihed vil kunne medføre signifikante besparelser som følge 
af markedsmæssig og/eller teknologisk modning.

Fossilfri drift: Siden udbud A19 (gennemført i 2020) har Movia udbudt fossilfri 
enheder med en kontraktperiode, som senest udløber i 2029. Tidligere ud-
bød Movia fossilfri kontrakter med en kontraktperiode, inkl. optioner, på tolv 
år. Bevæggrunden for ikke at tillade kontraktudløb efter 2030 er den tidligere 
regerings Klima- og luftudspil fra oktober 2018. Det fremgik nemlig af udspil-
let, at den tidligere regering ønskede, at fra 2030 skulle ingen busser i byer-
ne udlede luftforurening eller CO2. Det var desværre ikke klart, hvordan ”by-
er” skulle forstås, og om det f.eks. ville omfatte regionale linjer, som kører i 
og mellem byer. Udspillet vakte bekymring i trafikselskaberne, da regulerin-
gen vil medføre, at trafikselskaberne ikke længere ville kunne benytte eksi-
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sterende fossile eller fossilfri busser i byerne efter 2030. Transportministeriet 
har oplyst, at et krav om emissionsfri busser i 2030 stadig indgik i ministeri-
ets arbejde. I forbindelse med forberedelse af udbud A22, har administratio-
nen også forespurgt Transportministeriet , og der afventes fortsat svar herpå.

En kortere kontraktperiode for fossilfri drift er i sig selv med til at fordyre fos-
silfri løsninger (HVO-biodiesel og biogas), idet operatøren har en kortere 
afskrivningsperiode på busser og tankinfrastruktur (særligt for gasbusser). 
Restværdien for fossile busser og deres tankinfrastruktur er faldende, som 
følge af at trafikselskaber på tværs af Europa foretrækker emissionsfri bus-
drift. I takt med at 2030 nærmer sig, reduceres den mulige længde af kon-
traktperioden for fossilfri drift. Det kommende udbud af almindelig rutekørsel, 
A22, har driftsstart hhv. efterår/vinter 2024 og forår 2025. Den mulige kon-
traktperiode for fossilfri drift vil da være 5½-6 år.

Emissionsfri drift: Movia har siden udbud A16 (gennemført i 2017) udbudt 
emissionsfri drift med en maksimal kontraktperiode på 12 år. Der er tale om 
en 10-årig garanteret kontraktperiode med option på en 2-årig forlængelse. 
Operatøren er garanteret forlængelsen af kontrakten, hvis operatøren leverer 
det aftalte kvalitetsniveau. Der redegøres uddybende herfor i  status for ud-
bud, jf. pkt. 9.

I de tilbud, som Movia gennem de seneste år har set for hhv. emissionsfri 
drift med 12-årige kontrakter og fossilfri 7-årige kontrakter, er prisniveauet for 
emissionsfrihed (elbusser) på samme niveau eller billigere end fossilfrihed 
(HVO-biodiesel). På baggrund heraf vurderes det, at fossilfrihed i de fleste 
tilfælde ikke er et relevant alternativ, og administrationen anbefaler derfor 
primært, at omstilling af busdriften sker til emissionsfrihed. En medvirkende 
årsag til den relativt høje pris for fossilfrihed vurderes at være de rammevil-
kår, som Movia tilbyder i forhold til kontraktens mulige løbetid.

Projekt om styrket rådgivning om nulemission til kommuner og regioner 

Som led i udmøntningen af mobilitetsplanens målsætning om den grønne 
omstilling af busdriften arbejder administrationen med at udvikle et oplæg 
vedrørende en styrket rådgivning om emissionsfrie busser til kommuner og 
regioner. Movia forventer 474 emissionsfrie busser i drift i 2023.

Overgangen til en busflåde med en høj andel af emissionsfrie busser går 
langt hurtigere end forventet, og det stiller bl.a. krav til rådgivningen til kom-
muner og regioner, der skal kende til de muligheder og begrænsninger, der 
er i rutekørsel med emissionsfrie busser.

Movias administration har særligt siden 2017 arbejdet målrettet med udvik-
ling af udbud med nulemissionskrav bl.a. med støtte fra EU’s ELENA-pro-
gram. Den økonomiske støtte til både interne og eksterne medarbejderres-
sourcer har været med til at løfte Movias arbejde med at udvikle udbudsbe-
tingelserne for busdrift og havnebusdrift til at kunne håndtere krav om emis-
sionsfri busdrift, og sideløbende er der blevet opbygget en organisatorisk 
viden og erfaring med emissionsfri busdrift. Den viden og indsigt, som er 
blevet opbygget blandt de involverede medarbejdere i udviklingsarbejdet, er 
vigtig at få udbredt systematisk til resten af organisationen, der hvor det vur-
deres at være relevant.

Som led i udmøntningen af Movias omstillingspulje planlægger administratio-
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nen derfor at gennemføre et projekt, der har til formål at styrke Movias råd-
givning om emissionsfrihed til kommuner og regioner ved at øge vidensni-
veauet hos Movias rådgivere om den grønne omstilling af bustrafikken. End-
videre er formålet at forbedre kommuner og regioners beslutningsgrundlag 
ved at øge deres forståelse af udbudsprocessen, de tekniske løsninger, kon-
sekvenser for fleksibiliteten i kontrakterne mv. forud for udbud af busdriften. 

Initiativet blev godkendt af bestyrelsen på mødet 17. september 2019 og har 
et budget på ca. 800.000 kr., og forventes afsluttes ved udgangen af 2022.

Strategi for omstilling af flextrafikken

Det følger af Mobilitetsplan 2020, at flextrafikken ønskes omstillet til elbiler 
senest i 2030, og at omstillingen vil være markedsdreven. Herved forstås, at 
flextrafikken omstilles i takt med at elbiler bliver et økonomisk attraktivt alter-
nativ til dieselbiler og uden meromkostning for trafikejerne.

Administrationen er ved at undersøge, om ovenstående målsætning for fle-
xtrafikken fortsat er relevant og realistisk. Blandt andet vurderes om udviklin-
gen af elbiler i minibussegmentet sker tilstrækkeligt hurtigt, og om der vil 
blive udrullet en tilstrækkelig ladeinfrastruktur, som sikrer hurtig og effektiv 
opladning af elbiler i flextrafikken. I den forbindelse kortlægges udviklingen i 
elbilsmarkedet og den offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur Administrationen 
undersøger i den forbindelse, om der med fordel kan iværksættes forsøg, og 
der er i den forbindelse muligheder for at hjemtage støttemidler fra statslige 
puljer. 

Der sigtes mod, at bestyrelsen får forelagt oplæg herom ved bestyrelsesmø-
det i juni 2022.

Miljøsyn

Se særskilt lukket orientering, se bilag 1.

Økonomi:

Ingen. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

Orientering om miljøsyn. LUKKET BILAG
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