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04 Godkendelse af forslag til Mobilitetsplan 2020 

Indstilling 

Administrationen indstiller  

- At bestyrelsen godkender forslag til Mobilitetsplan 2020, inklusiv bilag og høringsmateriale
- At bestyrelsen godkender proces for høring og kommunikation af Mobilitetsplan 2020 samt 

bestyrelsens rolle.  

  

  

  

  

  

  
 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: 

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan sammen med de 
45 kommuner og 2 regioner. Det er tidligere besluttet, at skiftet fra trafikplan til mobilitetsplan er be-
grundet i de erfaringer, som Movia har gjort i de seneste år med strategisk fokus på at forbedre bor-
gernes samlede mobilitet. Gennem en bred tilgang til, hvad der skaber god mobilitet for borgerne, er 
arbejdet med at forbedre den kollektiv transport udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let 
kommer til og fra den kollektive transport på gåben eller med andre mobilitetsformer samt at forbedre 
skift ved stoppesteder og på de større busterminaler og stationer.

Et obligatorisk element i planen er, at der skal tages stilling til et strategisk net af de vigtigste buslinjer. 
Det foreslås, at det nuværende strategiske net af buslinjer fastholdes. Hvis kommuner og regioner er 
enige i dette, vil Movia prioritere trafikinformation, markedsføring og sammenhæng på disse linjer, der 
er særligt vigtige for flest rejsende.

Mobilitetsplanen skal sikre sammenhæng til de beslutninger, som staten tager for det statsligt finansie-
rede banenet. Målet for Mobilitetsplanen er beskrevet i Forretningsplanen, hvor det fremgår, at Movia 
skal skabe en fælles retning for den kollektive mobilitet og skal skabe en bedre planlægning på tværs 
af ønsker og ambitioner i kommuner, regioner og stat med henblik på at sikre fælles politisk vision og 
ansvar for udviklingen og finansieringen af kollektiv mobilitet.

Movias tidligere trafikplaner er effektivt blevet anvendt til at fastsætte fælles ambitiøse klima- og mil-
jømål, blive enige om et sammenhængende strategisk net og tilpasse buslinjerne til Metro Cityringen i 
form af Nyt Bynet.

Mobilitetsplanen adskiller sig fra hidtidige trafikplaner ved at fokusere bredere på ikke alene den kol-
lektive transport, men også andre elementer, som bidrager og nyder godt af velfungerende kollektiv 
transport fx erhvervsudvikling og den kollektive mobilitet uden for de større byer.

Høring og dialog 

Der lægges op til en relativt lang høringsperiode fra november 2019 til marts 2020, der giver mulighed 
for dialog med de politiske udvalg i kommuner og regioner. Det kan f.eks. være i form af besøg af 
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Movia og præsentationer af forslaget til Mobilitetsplan for kommunalbestyrelser, regionsråd og rele-
vante faglige udvalg. Formålet med en lang høring er også at forankre forslaget til Mobilitetsplanen 
lokalt og regionalt samt skabe opbakning til de fire temaers retning, relevans og væsentlighed:  

 
  

  
 

  

  

 
  

  

- Om at styrke det eksisterende strategiske net
- Om en mere ambitiøs klima- og miljømålsætning
- Om at styrke pendling med kollektiv transport samt
- Om at forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer.

 
 
 
 

Kommuner og regioner skal ligeledes godkende det strategiske net og det flerårige budget.

Administrationen planlægger en høringsproces, som på administrativt niveau starter med den årlige 
Trafikbestillerkonference og møder med de tekniske direktører, som har været involveret i processen 
med at udarbejde forslaget til Mobilitetsplan. I hele høringsperiode vil administrationen aktivt stille op til 
præsentationer af planen for kommunalbestyrelser, regionsråd, faglige udvalg og KKR. Herudover 
arrangeres 3-4 møder for kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådspolitikere geografisk fordelt 
i Movias område, hvor det vil være muligt at høre om planen og drøfte denne. På disse møder vil der 
behov for, at bestyrelsesmedlemmer introducerer forslaget til mobilitetsplanen eller er ordstyrere.

Sammen med den politiske styregruppe forbereder Movia en Borgmesterkonference i januar 2020.
Også her kan der sættes fokus på en række af de strategiske temaer fra Mobilitetsplan 2020.

Hertil kommer, at der i høringsperioden skal kommunikeres i pressen med artikler med bestyrelses-
medlemmer eller Movias daglige ledere som afsendere, eller ifm. deltagelse i konferencer mv.
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Det foreslås endvidere, at Transport- og Boligministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Vejdirekto-
ratet, KL, DR, DSB, Metroselskabet, Banedanmark samt relevante organisationer, som Dansk Industri, 
Dansk Erhverv, Dansk Person Transport, 3F blive hørt.  

  

  

 

  

  

  

Bestyrelsen godkender endeligt Mobilitetsplan 2020 i maj 2020.

Kommunikation

I gennem hele af høringsperioden planlægger administrationen, at de fire strategiske temaer skal dan-
ne rammer om fire presseindsatser, hvor temaerne bliver behandlet i artikler, debatindlæg og presse-
meddelelser. I særligt debatindlæggene vil det være relevant, at bestyrelsen eller et bestyrelsesmed-
lem kan stå som afsender

Risici

I løbet af høringsperioden forventes, at regeringen kommer med udspil til eller beslutter både en lang-
sigtet infrastrukturplan samt en klimalov. Begge dele kan have en væsentlig indvirkning på Mobilitets-
planens indhold og indsatser.

Såfremt resultatet heraf ændrer rammerne for Mobilitetsplanens indsatser, vil ændringerne kunne blive 
indarbejdet i den endelige version af planen.
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Tidligere bestyrelsesbehandlinger af Mobilitetsplan 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

16. maj 2018 - Temadrøftelse om mål og målsætninger i mobilitetsplanen 2021

26. juni 2019 – Temadrøftelse om mobilitetsplanen

 

Økonomi:

Ikke relevant.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Se afsnit om proces for høring og formidling af mobilitetsplanen.

Bilag:

1. Forslag til Mobilitetsplan 2020

2. Bilag 1 til forslag til mobilitetsplan: Forslag til strategisk net 2020-2023

3. Bilag 2 til forslag til mobilitetsplan: Flerårigt budget for strategisk net

4. Høringsbrev

5. Høringsliste.

 

 

 

 

 



Forslag til Movias
Mobilitetsplan



Kære kommunalbestyrelser og regionsråd

Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Movias for-
slag til en ny, fælles mobilitetsplan for alle 45 kommuner 
og begge regioner. Vi ser frem til at høre jeres bemærk-
ninger til forslagene til fælles initiativer, som den nye 
mobilitetsplan indeholder, og vi glæder os til debatten. 

 
 

 

 

 

Movia driver på vegne af kommuner og regioner den 
lokale og regionale kollektive transport. Movia købte 
sidste år for 4,8 milliarder kroner kollektiv transport. Heraf 
betaler kommuner og regioner knap tre milliarder, resten 
dækkes af billetindtægterne. Den kollektive transport bi-
drager til at løfte en væsentlig samfundsopgave. Det ville 
koste samfundet 2,7 milliarder kroner om året, hvis hver 
tredje passager valgte at køre bil i stedet. Flere passage-
rer i den kollektive transport understøtter en bæredygtig, 
ønsket samfundsudvikling og giver både bedre drift, øko-
nomi og miljø over alt på Sjælland.

I Movia har vi gode erfaringer med at arbejde med fælles 
planlægning: Kommunalbestyrelserne, regionsrådene og 
Movia aftalte i Trafikplan 2016, at vi ville sigte på at have 
fossilfri bustransport i 2030. En væsentlig del af den af-
tale er, at Movia bistår med, at omstillingen til fossilfri drift 
kan gennemføres, uden det bliver dyrere for kommuner 
og regioner. Vi har nu de første erfaringer med udbud af 
elbusser anført af Roskilde, København, Frederiksberg, 
Ballerup og Egedal Kommuner: Miljøvenlige busser 
er stadig dyrere at købe, men udviklingen peger kun i 
retning af mere bæredygtig transport.

I Trafikplan 2016 aftalte vi også strukturen i de 33 nye 
buslinjer i Nyt Bynet, som skal sikre, at borgere og virk-
somheder får værdi af den forbedring, som Cityringen 
giver den kollektive mobilitet i vores hovedstad. Der er 
tale om en historisk ændring, hvor vi har vist, at vi i sam-
arbejde kan sikre borgerinddragelse og beslutninger på 

tværs af kommunale og regionale prioriteringer. 
Mobilitet handler både om store strukturer og dagli-
ge problemstillinger. De store omdrejningspunkter er, 
hvordan vi får bugt med trængslen, får flere rejser i den 
kollektive transport og sikrer god sammenhæng og grøn 
omstilling. De mindre tandhjul handler om mobilitet til 
arbejdspladser, og hvordan vi sikrer mobiliteten for de 
mange, der bor uden for de større byer eller ikke har 
egen bil. I dette forslag til en mobilitetsplan tager vi den 
fælles indsats videre og foreslår derfor, at vi i de kom-
mende år fokuserer på fire overordnede temaer:

For det første skal vi satse på et stærkt strategisk net 
med god sammenhæng i den kollektive transport. 
Det betyder, at vi skal arbejde med stabil service, gode 
stationer og busterminaler, og med at få flere til at rejse 
med kollektiv transport, så vi undgår samfundsøkono-
miske tab, når busser og borgere sidder fast i trængsel 
på vejene. Der er behov for – i dialog med staten om de 
kommende års investeringsplaner – at kunne pege på, 
hvordan vi får mere værdi af det, vi allerede har, hurtigst 
muligt.

For det andet skal vi fortsat fokusere på den vigtige, 
grønne omstilling til fossilfri drift og elbusser. Vi skal 
også kigge fremad, så vi kan sikre os, at de nye teknolo-
gier understøtter flex- og lokaltogstrafikken. Det betyder, 
at vi sammen skal arbejde for, at de nye teknologier kan 
købes billigst muligt ind i forbindelse med Movias udbud, 
og at vi deler erfaringerne på tværs.

For det tredje skal vi styrke vores samarbejde med 
virksomhederne. God mobilitet for medarbejdere ligger 
højt på virksomhedernes dagsorden. Det betyder, at vi 
skal fokusere på pendlertransporten og de muligheder, 
der er for at bruge den kollektive transport mere i virk-

somhederne og i kommunernes planlægning og i samar-
bejdet om erhvervsområder og virksomhedsklynger.

Og endelig for det fjerde skal vi knække koden til, 
hvordan vi dækker det mobilitetsbehov, som også er 
stort uden for byerne. Mere end hver femte borger i vo-
res område bor uden for de større byer. Mange husstan-
de har ikke egen bil. Her skal kendte, gode løsninger i 
spil, samtidig med at der skal udvikles nye services, som 
kan understøtte, at de mange unge, som bor her, også 
får ungdomsuddannelse, og som sikrer liv i landsbyerne, 
så det er attraktivt at bo her med sin familie.

De fire temaer indeholder hver tre anbefalinger til ind-
satser i de kommende år, som Movia anbefaler, at vi i 
samarbejde løfter de kommende år.

Vi har valgt at kalde vores forslag til fælles plan for en 
mobilitetsplan. Det er der en god grund til: Mobilitet er 
noget, vi gerne vil have som borgere, og som vi som 
politikere gerne vil sørge for. Teknik, trafik, kroner og 
ører er meget vigtigt. Men først og fremmest arbejder vi 
med en service, som borgerne og virksomhederne med 
god grund går rigtig meget op i. Mobilitet skaber nemlig 
mulighed for at leve gode liv, som ung uddannelses-
søgende, som travl børnefamilie eller som aktiv senior. 
Derfor ser vi frem til en god debat om forslaget til Movias 
ny mobilitetsplan for 2020 og frem.

På vegne af Movias bestyrelse

Formand
Kirsten Jensen

Næstformand
Per Hovmand

_______________ _______________
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Indledning

Kollektiv transport er med til at reducere trængsel, til 
at sørge for mobilitet for de mange, der ikke har egen 
bil, og kollektiv transport er med til at passe på klima 
og miljø globalt og lokalt. Movia samarbejder med 
kommuner og regioner om at sikre sammenhængende 
kollektiv mobilitet lokalt og regionalt. Movia er det største 
trafikselskab i Danmark og køber ind via store udbud for 
alle kommuner og regioner i det sjællandske område. 
Movia sørger for viden om gode kollektive mobilitetsløs-
ninger, når der skal træffes politiske beslutninger og for 
at gennemføre de beslutninger, som politikerne tager, 
og indhøste erfaringer. Movia udarbejder undersøgel-
ser af borgere og passagerers ønsker til den kollektive 
transport. 

Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia og 
kommuner og regioner. Planen viser, hvordan Movia 
sammen med kommuner og regioner vil arbejde for 
at nå fælles mål i de kommende år: Så flere bruger 
den kollektive transport, så den samlede transport 
bliver grønnere, og så vi i hele Greater Copenhagen 
understøtter vækst og udvikling gennem kollektiv grøn 
mobilitet.

Udgangspunktet for Movias mobilitetsplan er, at en 
stærk kommunalt og regionalt forankret kollektiv trans-
port skal understøtte fire centrale politiske mål:

1. Hvis man skal kunne passe et arbejde, skal man
kunne komme hen til det – til tiden. Mange spilder hver
dag tid i trængslen på vejene. Et effektivt, kollektivt,
strategisk net understøtter derfor vækst, uddannelse,
beskæftigelse og bosætning.

2. Klimakrisen er reel, og der er bred politisk opbakning
til et ambitiøst, nationalt klimamål. Transportsektoren står

for knap 30 procent af den samlede CO2-udledning og 
skal give sit bidrag. Den kollektive transport skal være 
fossilfri – og det er nødvendigt, at en væsentlig del af 
den fremtidige trafikvækst sker uden CO2-udledning –  til 
fods, på cykel og med bus, tog og metro.

3. Alle har et mobilitetsbehov, uafhængig af postnum-
mer. Det skal være muligt at bo, arbejde, og uddanne
sig i hele Movias område, også selvom man ikke har bil.

4. Vi har en særlig opgave med at tage vare på de bor-
gere, der har brug for hjælp. Mange børn, unge, ældre
og handicappede er afhængige af kollektiv transport
og flextrafik i dagligdagen, og kravene stiger i takt med,
at der bliver længere til uddannelse, til arbejde og til
hospitalet.

For at nå disse mål kræves stærke partnerskaber, 
hvor Movia vil inddrage kommuner, regioner, staten og 
virksomheder samt Movias samarbejdspartnere DSB og 
Metroselskabet i regi af DOT – Din Offentlige Transport. 
Det er en forudsætning for, at målene kan nås, så det 
både er økonomisk effektivt og attraktivt for borgerne.
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Sammenhæng på tværs

Pendling til og fra arbejdspladser
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INDSATSER
Med dette udgangspunkt har Movia forslag til 12 indsatser, der styrker den kollektive mobilitet i hele vores område.

Sammenhæng på tværs
• Vi forbedrer det strategiske net
• Vi etablerer gode skift på stationer og busterminaler
• Vi sørger for god trafikinformation i realtid

Grøn og bæredygtig omstilling
• Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er mindst halvdelen 

elbusser
• Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
• Vores nye tog er eldrevne

Pendlingen til og fra arbejdspladser
• Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske 

planlægning
• Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
• Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen

Kollektiv mobilitet uden for de større byer
• i optimerer kendte transportløsninger, som sikrer mobiliteten 

uden for de større byer
• Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger
• Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser



Sammenhæng på tværs
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Borgerne transporterer sig dagligt mellem arbejde, ind-
køb, uddannelse og fritidsaktiviteter. På Sjælland leverer 
kommuner, regioner og Movia i samarbejde kollektiv 
transport af høj kvalitet til borgere og virksomheder. 

 

 

 

 

Kommuner og regioner har sammen med Movia etab-
leret og udviklet et strategisk net af busser og lokaltog 
med fokus på kort rejsetid, mange afgange og højt 
serviceniveau. Jernbanerne, metroen og de vigtigste 
buslinjer er rygraden i den kollektive transport, som 
binder Sjælland sammen og hver eneste dag sikrer godt 
470.000 rejser for borgere på vej til og fra hverdagslivets 
gøremål.

Forbedre det strategiske, 
kollektive net
Både i hovedstadsområdet og i købstæderne vil vi de 
kommende år se en vækst i indbyggertal såvel som i 
arbejdspladser. Færdiggørelsen af udbygningen og 
renoveringen af statens banenet vil forkorte rejsetider 
mellem de sjællandske købstæder og hovedstaden 
mærkbart. Det vil forstærke udviklingen i bosætningen 
uden for hovedstaden og øge graden af pendling.

Sjælland er et stort pendlingsområde, og vi kører stadig 
længere for at komme på arbejde.

Det giver trængsel. Den udfordring skal vi håndtere po-
litisk, så det fortsat er muligt at bo og arbejde i hele den 
sjællandske geografi. I og omkring hovedstaden er der 
kritisk trængsel, hvor trafikken går i stå. I byerne og på 
motorvejene omkring de større byer bredt på Sjælland 
er der kødannelser.

Store rejsetidsforbedringer 
med tog på Sjælland
Udvalgte 
rejsetider til og fra 
Københavns 
Hovedbanegård i 
2019 og 2025

Københavns 
Hovedbanegård

Helsingør St.
45 min.

Nakskov St.
148 min. 117 min.

Nykøbing Falster St.
97 min. 66 min.

Vordingborg St.
72 min. 52 min.

Næstved St.
58 min. 39 min.

Rødvig St.
77 min. 63 min.

Haslev St.
59 min. 43 min.

Ringsted St.
42 min. 34 min.

Holbæk St.
46 min. 41 min.

Frederikssund St.
46 min.

Hillerød St.
40 min.

Frederiksværk St.
69 min. 64 min.

Vinge St.
42 min.

Kalundborg St.
89 min. 84 min.

Slagelse St.
53 min. 45 min.

Favrholm St.
37 min.

Hundested St.
83 min. 78 min.

Nykøbing Sjælland St.
102 min. 97 min.

Køge Nord St.
20 min.

38 min.





En væsentlig del af løsningen er, at folk skal vænne sig 
til at transportere sig mere sammen – i bilerne såvel som 
med bus, tog og metro. Det er det modsatte af den ud-
vikling, vi har set de senere år med stigende bilejerskab. 
Hvis den kollektive transport skal være mere konkurren-
cedygtig, skal den gøres attraktiv for endnu flere. Derfor 
skal det strategiske bus- og tognet, som transporterer 
hovedparten af passagererne, for det første fastholdes i 
forhold til de linjer, der nu ligger fast. For det andet skal 
linjerne styrkes med kortere rejsetid, bedre kvalitet og 
sundere økonomi.

Mere end halvdelen af alle 
beskæftigede arbejder i en anden 

kommune end den, de bor i

Cityringen er åbnet, og i de kommende år åbnes Ho-
vedstadens Letbane, Metroen til Nord- og Sydhavnen, 
og en lang række sjællandske jernbaner udbygges og 
renoveres. Det giver markant kortere rejsetider mellem 
stationsbyerne, rundt i København og på Frederiksberg 
og mellem de centrale store byer og hovedstaden. Det 
er et godt fundament for at styrke den kollektive trans-
ports strategiske net.

Først skal vi og kunderne en hård periode igennem, 
mens der bygges. Rejsetidsforbedringerne kommer 
først i takt med, at baneprojekterne bliver færdige. Indtil 
da vil mange opleve, at deres rejse bliver ændret, for-
styrret af anlægsarbejder og sporspærringer – og også 
forlænget. Derfor skal vi sikre, at kunderne får et godt 
alternativ, mens vi bygger om, selvom togdriften peri-
odevis ikke lever op til forventningerne. Det skal være 
nemt at bruge den kollektive transport, og retvisende, 
liveopdateret trafikinformation i de digitale kanaler, som 
borgerne i forvejen benytter mest, øger muligheden for 
at navigere trygt, også når der er ændringer på rejsen.
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FAKTA
Kommuner og regioner aftaler det strategi-
ske net indbyrdes og med Movia
Statens jernbanetrafik planlægges i flerårige 
kontrakter. 

 

  

 

Kommuner og regioner beslutter hvert år, 
hvilken service borgerne skal have med bus, 
lokaltog og flextrafik. For at sikre forudsigelig-
hed og stabilitet aftaler vi et strategisk net af 
de vigtigste bus- og banelinjer for fire år ad 
gangen. Reglerne om det strategiske net er 
fastlagt i lov om trafikselskaber.

Der er tradition for, at det strategiske net afta-
les i forbindelse med Movias Trafikplan – nu: 
Mobilitetsplan.

Kommuner og regioner beslutter i forbindelse 
med Movias Mobilitetsplan 2020, hvilke linjer 
der er en del af det strategiske net. Det er 
særligt vigtigt, at der planlægges for gode 
korrespondancer for busserne i det strategiske 
net i forhold til jernbanerne, fordi det er her, at 
langt de fleste passagerer er.

Movia understøtter det strategiske net, der 
besluttes, med digital trafikinformation på de 
vigtigste stoppesteder og markedsføring sam-
men med DOT – Din Offentlige Transport.

Det strategiske net består i dag af 91 bus- 
og lokaltogslinjer (A-, C-, S- og R) med høj 
frekvens, betjening i alle dag- og aftentimer og 
direkte linjeføring.

Der er 450 buslinjer og 9 lokaltogslinjer på hele 
Sjælland.

DET STRATEGISKE NET

C-Bus

A-Bus

S-Bus 

R-Bus

Lokale buslinjer 

Jernbaner



FORSLAG TIL BRT-NET I HOVEDSTADEN
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Hurtigere frem med bussen 
For at flest muligt skal få gavn af rejsetidsforbedringer-
ne, skal busserne gøre det nemmere og hurtigere at 
komme til og fra stationerne. Og stationerne og de store 
busterminaler skal indrettes, så det er let at skifte mel-
lem bus, tog og metro i løbet af rejsen – også når man 
ankommer til fods, med cykel eller i bil. 

 

 

 

 

 
 

 

            

Desværre påvirker bilkøerne ikke kun bilisterne, men 
også bustrafikken. Trængslen for busserne er i de se-
neste otte år vokset med cirka 17 procent. Det rammer 
mobiliteten på hele Sjælland og giver et årligt samfunds-
økonomisk tab på mere end 2 milliarder kroner.

Halvdelen af alle rejser med kollektiv transport foregår 
med bus, og busserne sikrer både, at borgerne kommer 
frem til stationerne, og på tværs af banerne. En attrak-
tiv, kollektiv transport forudsætter, at busserne kommer 
smidigt gennem trafikken, og at kommuner og regioner 
kan sikre en god mobilitetsservice ved at investere der, 
hvor det giver størst værdi.
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Halvdelen af alle rejser med kollektiv 
transport foregår med bus

Det betaler sig at investere i, at busserne får bedre 
plads, så rejsetiden bliver kortere: Særlige busbaner på 
korte strækninger, trafiksignaler og tilpassede stoppe-
steder kan i kombination afhjælpe trængslen på korte 
strækninger. For eksempel har en samlet indsats for at 
give busserne på linje 500S bedre plads betydet, at 
turen er seks minutter hurtigere.

Fra S-bus til BRT
S-busserne supplerer S-togsnettet med gode og hurtige 
forbindelser på tværs og mellem stationerne. S-busser-
ne er en succes, og der er potentiale i at forbedre dem, 
så de kan transportere endnu flere. Det er derfor, at den 
populære linje 300S i 2025 bliver erstattet af en letbane 
i Ring 3. Men der er også et skridt mellem letbaner og 
S-busnettet: Bus Rapid Transit (BRT) er en betegnelse 

for busser med ekstra god service. BRT-busserne bliver 
ikke påvirket af biltrafikkens trængsel, fordi de kører i 
egne busbaner. Busserne kører på el eller biobrænd-
stof og har plads til mange passagerer, har niveaufri 
indstigning, som gør det nemt at komme af og på for 
alle borgere og har stoppesteder, som ligner stationer. 
En omlægning af S-busservicen til BRT-service vil have 
stor effekt på både driftsøkonomi såvel som antallet af 
passagerer og rejsehastighed.

Et BRT-net i hovedstaden – der omfatter fire ud af otte 
S-buslinjer – vil få omkring 11 millioner flere passagerer, 
svarende til en vækst på 80 procent. Den første linje 
kan være klar på tre år, efter det er politisk besluttet, og 
hele nettet kan være etableret inden 2030. Kombineret 
med de iværksatte forbedringer af jernbane, letbane 
og metroen vil dette skabe en væsentligt øget kapa-
citet og kvalitet af fossilfri, kollektiv transport. I større 
købstæder og stationsbyer såsom Hillerød, Roskilde, 
Køge, Ringsted og Næstved kan BRT-inspirerede tiltag 
ligeledes være med til at afhjælpe trængslen og binde 

FAKTA
Tænk bane, men kør bus
Bus Rapid Transit (BRT) er:
 
Et højklasset, busbaseret transportsystem med 
højt serviceniveau

Har stationslignende stoppesteder med ni-
veaufri ind- og udstigning

Har busbaner og længere busser, som øger 
kapaciteten i den kollektive trafik

Reducerer trængsel på vejene

Fremmer en bæredygtig, grøn transport

Kan på sigt omstilles til førerløs drift.



CASE
Tre eksempler på erfaringer med 
BRT i udlandet  

 

 

  

 

 

 

I Sverige har både Helsingborg og Malmø 
arbejdet med BRT-inspirerede løsninger.

• 

 

 

I Helsingborg har man med anlæggelsen 
af BRT-linjen HelsingborgsExpressen formået 
at sætte gang i salget af tidligere usælgelige 
grunde til både bolig og erhverv.
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• I Malmø er anlægget af den BRT-inspirerede 
linje Malmø Expressen, som åbnede i 2014, en 
del af strategien for at fordoble antallet af rej-
sende med kollektiv transport fra 2006 til 2020. 
På det første år gav det en stigning i passager-
tallet på 20 procent.

 

• Den franske by Metz har siden 2013 haft et 
BRT-system med to linjer. BRT-systemet har 
siden åbningen oplevet en passagervækst på 
40 procent.

Den kvikke vej

byer og baner sammen. Sådanne tiltag vil være nødven-
dige for, at den kollektive transport kan tage sin del af 
den forventede trafikvækst – og dermed bidrage til at nå 
klimamålene på transportområdet.

BRT-linjer vil også være oplagte til fremtidig førerløs 
busdrift, fordi de har helt egen busbane, adskilt fra den 
øvrige trafik. Tidsperspektivet afhænger af den tek-
nologiske udvikling, men en ekspertgruppe nedsat af 
transportministeren konkluderede i 2018, at BRT-linjer vil 
være først med førerløs vejtrafik i byerne. Det vil give en 
mere fleksibel og komfortabel bustrafik, og det vil ikke 
mindst gøre driften billigere, fordi omkring halvdelen af 
driftsudgifterne i dag går til løn til chaufføren. Sammen 
med Ballerup Kommune og Transportministeriet plan-
lægger Movia et forsøg med en mulig førerløs BRT-linje 
fra Malmparken St. til erhvervsområdet i Lautrupgård.

Med Fingerplan 2019 har kommunerne i hovedstads-
området fået en ny mulighed for byudvikling med BRT. 
Fingerplanen åbner som forsøg for, at udvalgte stoppe-
steder på op til tre BRT-linjer giver stationsnærhed inden 
for 600 meter. Internationale erfaringer viser, at BRT 
understøtter byomdannelse og vækst og sikrer en effek-
tiv arealanvendelse, fordi arealer ved BRT-stoppesteder 
bliver attraktive at investere i og udvikle.

Gode skift på stationer 
og busterminaler
Det skal være nemt at komme hen til stationer og bus- 
terminaler og smidigt at skifte mellem transportmidler. 
Når rejsen med tog bliver mere attraktiv på grund af de 
forbedrede rejsetider, skal vi i højere grad sørge for, at 
borgerne kan komme hen til stationer og busterminaler. 
Det vil øge antallet af skift, men det vil samlet være en 
fordel for passagererne og en effektiv udnyttelse af de 
store investeringer. For at understøtte dette skal statio-
nerne indrettes, så busserne holder tæt på perronerne, 
hvor folk stiger af og på toget. På større stationer skal 
alle busser holde samme sted på faste pladser med 
tydelige skilte, så det bliver nemt for borgerne at skifte 
og orientere sig om, hvor de skal gå hen.

Langt de fleste, der skal med bussen, går til og fra 
stoppestedet, og mange cykler eller kører bil til statio-
nerne. Derfor skal gangvejene være gode til og omkring 
stoppested og stationer, ligesom der skal være plads til 
cykel- og bilparkering og p-pladser til samkørsel.

Flere skift sikrer bedre rejsetid
Når nye baner åbner, som for eksempel Cityringen og 
Letbanen i Ring 3, skal flere skifte i løbet af deres rejse 
for at komme hurtigere frem. Stationer og busterminaler 

CASE
Skift er vigtige for borgerne
Når flere skal bruge kollektiv transport, 
handler det både om at sikre gode kollektive 
løsninger, men i lige så høj grad om at ændre 
menneskers vaner.

Mobilitetsadfærden er nemlig baseret på et 
komplekst samspil mellem tre forhold: Vores 
opfattelser, vores kompetencer og service-
udbuddet i kollektiv transport. Det viser 
Movias antropologiske analyse af borgernes 
transportvalg fra 2018. Skift peges på som 
en særlig udfordring.

Derfor er der et potentiale i at arbejde med at 
give borgerne kontrollen i skiftesituationerne 
– så der kommer fuld værdi af investeringer-
ne i den kollektive transport.

skal derfor indrettes overskueligt med korte gangveje, 
god, ensartet information og skiltning, som giver overblik 
og tryghed.

Gode skift handler også om, at der er noget at skifte 
imellem. Kunderne efterspørger, at bussen venter, hvis 
toget er forsinket. Derfor skal buslinjerne korrespondere 
med togafgangene, hvis borgerne skal satse på den 
kollektive transport hele vejen. Der planlægges allerede 



CASE
Haslev station 
Stationsbyen Haslev i Faxe Kommune får en 
direkte forbindelse mellem Haslev og Køben-
havn med en rejsetid på 43 minutter, mod 59 
minutter i dag. Faxe Kommune arbejder der-
for sammen med Movia, DSB og Banedan-
mark for at understøtte de nye muligheder 
ved at forbedre stationen og busterminalen.
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Skitseforslag til Haslev Station, COWI

i dag for tæt sammenhæng mellem bus og tog i regi 
af DOT, når køreplanerne fastlægges. Men der er ikke 
samme planlægning, når toget eksempelvis er forsinket. 
Derfor skal det via samarbejdet i DOT undersøges, om 
det inden for de eksisterende kontrakter med opera-
tørerne er muligt at sikre, at bussen venter på toget, 
hvis det er forsinket – på udvalgte stationer, i udvalgte 
geografier eller på særlige afgange.

Stationerne og busterminalerne bliver mere attraktive, 
når de planlægges som en del af byen og hænger 
sammen med omgivelserne, såsom butikker, cafeer, 
arbejdspladser og biblioteker. Integrerede løsninger er 
forudsat af et tæt samarbejde mellem kommuner, trafik-
selskaber og andre aktører, som har forskellige interes-
ser i udviklingen. Dette samarbejde sker bedst på oplyst 
grundlag, og Movia vil sammen med de andre parter i 
DOT kortlægge, hvilke stationer og terminaler der fun-
gerer godt for kunderne, og hvilke der fungerer mindre 
godt, som basis for et samarbejde om en prioriteret plan 
for forbedringer. 

 

 

Løsningerne skal gennemføres i et tæt samspil med 
kommunerne. Stationsområderne rummer mange men-
nesker og er derfor centrale elementer i den kommunale 
fysiske planlægning, ligesom stationsforpladser og cy-
kel- og gangforbindelser oftest er et kommunalt ansvar.

Trafikinformation skal være 
til at stole på
Et sammenhængende, kollektivt transportsystem afhæn-
ger af, at borgerne får den information, de har brug for. I 
Movia arbejdes der for at sikre tilgængelig og troværdig 
information både før og under rejsen. Movia vil forbedre 
Rejseplanen, så informationen på mobilen styrkes, lige-
som flere stoppesteder i det strategiske net vil få digitale 
skærme de kommende år.

Direkte digital information på mobilen
Ni ud af ti danskere har en smartphone, og de danske 
ældre er de mest digitale i Europa. Hovedparten af 
dem, der bruger den kollektive transport, bringer derfor 

FAKTA
DOTs strategi for 2020
DOT – Din Offentlige Transport – varetager 
kundevendte opgaver for DSB, Metroselska-
bet og Movia. DOTs strategi fra 2020 har fem 
strategiske indsatsområder:

• Bedre trafikinformation – særligt ved drifts-
forstyrrelser – med inddragelse af mange
aktører uden for DOT

• Etablering af korrespondancegaranti i
særlige geografier, på særlige tider af døgnet
eller på udvalgte skiftsteder.

• Priser og billetter, kunderne kan forstå

• Gode skift herunder bedre og mere sam-
menhængende information og fælles design
på stationer og skiftesteder.

• Strategisk prissætning med fælles nye
billetprodukter eksempelvis med abonne-
mentsløsninger på tværs af individuelle og
kollektive transportformer.



egen skærm med til stoppestedet. Det giver i princippet 
mulighed for at give liveopdateret trafikinformation på 
alle Movias godt 14.000 stoppesteder og hele vejen 
hjem i stuerne. Movia har derfor sammen med de 
øvrige trafikselskaber i Danmark satset på udviklingen 
af rejseplanen, som den største digitale distributør 
af trafikinformation. Den strategi fortsætter nu, hvor 
Rejseplanen og Rejsekortet er lagt sammen ved lov og 
blevet en offentligt forpligtende digital infrastruktur. Der 
foretages over en million opslag i rejseplanen hver dag, 
og fordelene for den enkelte ved at få trafikinformation 
på sin egen mobil er, at man kan få præcis information 
om rejsen hele vejen uanset, hvor man er.
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Ni ud af ti danskere 
har en smartphone

Movias tilgængelighedsforum og Movias nye borgerpa-
nel bidrager til at fremtidssikre den digitale trafikinfor-
mation. Desuden er både ældre og unge engagerede 
i udviklingen. Movia har eksempelvis god dialog med 
kommuner og deres ældreråd om muligheden for at lave 
uddannelsesforløb. Nye løsninger baseret på eksempel-
vis beacons – små enheder, som kan målrette trafikin-
formationen til det stoppested, hvor man venter – har 
potentiale til at løse en del af fremtidens behov for digital 
trafikinformation. Beacon-teknologien er i efteråret 2019 
testet på stoppesteder i Næstved Kommune sammen 
med borgerne.

Trafikinformation på digitale skærme
40 kommuner i Movias område har allerede stoppeste-
der med digitale skærme, og 76 procent af buspas-
sagererne bruger et stoppested med digital skærm. 
Dækningsniveauet er således allerede højt, men der er 
også stoppesteder, hvor der mangler digitale skærme. 
I den kommende periode vil Movia opsætte digitale 
skærme på de største stoppesteder i det strategiske net, 
som endnu mangler. Herudover arbejder Movia sammen 
med de øvrige parter i DOT med en samlet plan for at 
styrke den digitale trafikinformation på centrale stationer 
på tværs af transportformerne.

INDSATSER
For at sikre sammenhængen på tværs i den 
kollektive transport anbefaler vi, at kommu-
ner, regioner og Movia i de kommende år 
fokuserer på følgende indsatser: 

 

   

 

  

 

       

 

 

1. Vi forbedrer det strategiske net
Få mere værdi ud af det eksisterende net og 
bidrag til at løse trængselsudfordringen ved 
at binde banerne sammen og styrke busser-
nes vej gennem trafikken.

2. Vi etablerer gode skift på stationer og 
busterminaler
Borgerne skal skifte mere for at få udbytte af 
investeringerne i kollektiv transport. Derfor 
skal stationer og busterminaler være nemme 
at komme til og overskuelige at navigere 
i, også når man ankommer til fods eller på 
cykel.

3. Vi sørger for god trafikinformation i 
realtid
Realtidsinformation giver den mest præcise 
information om den enkeltes rejse og giver 
tryghed og overblik, hvis rejsen gør knuder.





Grøn og bæredygtig omstilling
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Klimakrisen er reel, og der er opbakning politisk, folkeligt 
og blandt virksomhederne til en ambitiøs klimaindsats. 
Det gælder ikke mindst i kommunerne og regionerne, 
der i Movias Trafikplan 2016 gav hinanden hånd på, at 
Movias busdrift skal være fossilfri i 2030.

Siden dette ambitiøse klimamål blev aftalt, har flere 
kommuner investeret i klimavenlig busdrift, der kører 
elbusser på vejene, og København og Frederiksberg 
Kommuner har sat konkrete mål om, at alle busser skal 
være eldrevne i henholdsvis 2025 og 2030, lige som fle-
re kommuner har truffet principbeslutninger om elbusser.

Omstilling til fossilfrihed 
og elbusser
Movia er godt i gang med at nå de aftalte miljømål for 
2030. Reduktionen i udledningen af NOx og partikler går 
hurtigere end forventet, og i forhold til udvendig støj er 
målet fra Trafikplan 2016 nået.

Da buskontrakter løber over mange år, skal kommuner 
og regioner ved fremtidige udbud som minimum stille 
krav om fossilfrihed, hvis 2030-målet skal indfries. 
Der sker i disse år en stor teknologisk omstilling. Særligt 
elbusser med batterier er nu klar til ordinær drift, men 
også elbusser på brint er på vej. En så stor omstilling er 
ikke uden udfordringer og dilemmaer. Den teknologiske 
udvikling går stærkt, og elbusser bliver for hvert år mere 
effektive og fleksible. Kommuner og regioner skal derfor 
overveje, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at skifte 
til elbusser, så man balancerer ambitioner, teknologisk 
udvikling og godt købmandskab.

Movia anbefaler, at kommuner og regioner aftaler med 
Movia, at der indkøbes på kortere kontrakter, når det 
handler om busser, som kører på diesel.

Med kortere kontraktlængder er det muligt at tage højde 
for den teknologiske udvikling og derved nå Trafikplan 
2016-målet om fossilfri busdrift i 2030. 

 
 

 

 

 

 

 

- Nye krav til omstillingen – og den nødvendige finan
siering
Kommuner og regioner er allerede i gang med at tage 
handsken op og med grønnere trafikbestillinger at om-
stille busdriften i bæredygtig retning. 

Elbusser er dog i dag mellem seks og 22 procent dyrere 
brutto for kommuner og regioner end dieselbusser, og 
selv dieselbusser er bedre for klimaet end benzinbiler. 
Det er derfor ikke en god idé at betale for elbusser ved 
at indskrænke det kollektive transporttilbud til borgerne. 
Derfor anbefaler Movia ikke, at omstillingen til el finan-
sieres ved at det kollektive transporttilbud reduceres.

Det grønne valg får dog hjælp fra EU og fra statens side.

Nye statslige regler betyder, at kommunerne fra 2020 
kan etablere miljøzoner i de største byer med nye og 
skrappere krav til alle køretøjer. Det gør det mere attrak-
tivt at skifte til elbusser.

Fra 2021 vil nye EU-regler betyde, at det offentlige i sine 
udbud skal stille krav om, at 45 procent af busserne 
skal være fossilfri, heraf må 22,5 procent ikke udlede 
emissioner overhovedet. Staten dækker kommuner og 
regioners merudgifter som følge af ændrede EU-regler.

Herudover er forventningen, at den kommende klimalov 
vil understøtte det politiske mål om, at Danmark skal 
reducere sin CO2-udledning med 70 procent i 2030 –
og sikre finansiering til initiativerne.

FAKTA
Klima- og miljøvenlige busser er fremtiden

Klima handler om den globale dagsorden
Fossilfri busser kører på biobrændstof og bela-
ster derfor ikke klimaet under kørslen.

Miljø handler både om den globale og den 
lokale dagsorden
Elbusser kører på brint eller elektricitet og udle-
der ikke emissioner, dvs. at de både er CO2-fri 
og fri for partikler og NOx. Hertil kommer, at de 
er støjsvage. Elbusser giver derfor både plus på 
miljøkontoen lokalt og på klimakontoen globalt.

Bussernes klima- og miljøbelastning fordelt på 
funktionskrav

Diesel Fossilfri El

Reducerer lokal 
luftforurening
(Partikler og NOx)

Reducerer global  
luftforurening 
(CO2)

Reducerer støj

Note: Baseret på tank-til-hjul-betragtning. Movia stiller krav til 
biobrændstoffers bæredygtighed i henhold til EU’s direktiv for 
vedvarende energi.



FAKTA
CO2-udledning ved kørsel med el og diesel

  

  

 

El

30 gram CO2
En gennemsnitlig elbus med 8 passagerer 
udleder (i produktionen af el) 30 gram CO2 per 
passager.

33 gram CO2
En elbil med 1,1 person per bil i myldretiden  
udleder (i produktionen af el) 33 gram CO2 per 
passager. 

30

33

D
ie

se
l

88 gram CO2
En gennemsnitlig dieselbus (8 passagerer)  
udleder 88 gram CO2 per passager.

109 gram CO2
En gennemsnitlig benzinbil udleder 109 gram 
CO2 per passager (1,1 person per bil i myldre- 
tiden).

88

109

Beregning: På baggrund af det gennemsnitlige antal passagerer 
i bus og bil. Elbusser og biler udleder ikke CO2 under kørsel, men 
produktionen af el kan udlede CO2 (baseret på dansk el-mix). 
Udledningen fra elbussen inkluderer opvarmning af bussen i 
vintermånederne. Elbiltesten er fortaget om sommeren i 30 grader 
med ”normal brug af aircondition.” Aircondition og opvarmning om 
vinteren vil tilsvarende påvirke elbilens rækkevidde.



Det vil også være en nødvendig forudsætning, når det 
skal sikres, at kommuner og regioner kan gennemføre 
den grønne omstilling uden at skulle skære i den kollek-
tive transport eller andre borgernære serviceområder. 
Movia arbejder sammen med de andre trafikselska-
ber for at modernisere reglerne, både på EU-plan og i 
dansk lovgivning. For at holde fast i skiftet til elbusser 
er det vigtigt, at elafgiften til busdrift gøres permanent 
lav – ligesom for jernbanerne. Det vil give den rette 
afgiftsstruktur for kommuner og regioner til at vælge de 
bæredygtige løsninger. 

 

 

   

Bæredygtigt indkøbsfællesskab
I de kommende fire år skal hver tredje af Movias busser 
på Sjælland udskiftes. Beslutningen om, hvilken type 
bus der skal køre på vejene, skal i mange tilfælde findes 
på tværs af kommuner. Ud over de 53 regionale og 
tværregionale linjer er cirka en tredjedel af busserne i 
vores område tværkommunale og kører gennem mere 
end én kommune. Derfor skal vi i fællesskab fortsat 
arbejde med at udvikle modeller for, at indkøbene kan 
give den bedste service, de bedste busser og de bed-
ste priser i Movias område.

Når kommuner og regioner køber ind sammen, giver det 
mulighed for at sammensætte udbudspakker i et bære-
dygtigt indkøbsfællesskab, som skaber skarp konkur-
rence. Et stærkt, fælles signal til markedet er sammen 
med reguleringen med til at præge udviklingen, så de 
private virksomheder også har tillid til, at der fortsat skal 
leveres på den grønne dagsorden. 
Movia forventer, at 30 procent af busserne allerede i 
2025 er fossilfri og yderligere 30 procent er elbusser. 
Derfor foreslår Movia, at kommuner og regioner sætter 
et fælles mål om, at alle busser i 2030 er fossilfri, hvoraf 
halvdelen som minimum er elbusser eller andre nulemis-
sionsbusser.
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FAKTA
Kommunernes og regionernes beslutninger 
sætter skub i udviklingen
I 2020 kører Movia med 177 fossilfri busser på 
Sjælland, inklusiv 76 elbusser, ud af 1.392 bus-
ser. Elbusserne alene reducerer CO2-udlednin-
gen med 6.000 ton om året. Elbusserne kører i 
Roskilde, København, Frederiksberg, Ballerup 
og Egedal Kommuner. Alle havnebusser i Kø-
benhavns Havn vil fra foråret 2020 sejle på el. 
I 2020 er 12,5 procent af busserne i Movia fos-
silfri. El- og hybridbiler udgjorde i januar 2019 
0,6 procent af alle personbiler i Danmark, viser 
tal fra Danmarks Statistik.

Integrerede, grønne deleløsninger som 
alternativ til biltrafik
Mobility as a Service (MaaS) integrerer rejse-
planlægning, booking, betaling og billettering 
af forskellige former for transportservices til én 
mobilitetsservice som kan tilgås on-demand. 
Udført rigtigt og med udgangspunkt i kollek-
tiv transport kan kombinationen af tog, bus, 
delecykel og samkørsel blive et attraktivt og 
miljøvenligt alternativ til biltrafik. Movia arbejder 
med landets øvrige trafikvirksomheder i regi 
af Rejsekort og Rejseplanen for at udvikle én 
landsdækkende, digital mobilitetsløsning som 
en dansk MaaS-løsning på tværs af private og 
offentlige transportudbydere.

Fordeling af busser, som kommuner og regioner har bestilt
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Flextrafik køres i elbiler senest i 2030
Det er ikke kun på busområdet, at den bæredygtige om-
stilling er i gang. Også flextrafikken skal i de kommende 
år nedbringe miljøbelastningen og blive grønnere.

Flextrafik vinder frem og udgør mange steder et solidt 
og fremtidssikret supplement til den traditionelle buskør-
sel. Flextrafik koordinerer forskellige lovpligtige kørsler 
på tværs af kommuner og regioner, hvilket i sig selv er 
miljøvenligt, fremfor at hver enkelt borger blev kørt ale-
ne. Mere end 20 procent af alle de kilometer, som Movia 
tilbagelagde i 2018, blev kørt af en flextrafik-bil, som 
samtidig tegnede sig for godt fem procent af CO2-udled-
ningen i Movia.

21 procent af de kilometer, 
som Movia tilbagelagde i 2018, 

blev kørt af en Flextrafik-bil

De nye EU-regler gælder også for flextrafikken. Ifølge 
direktivet skal 37,4 procent af alle personbiler indkøbt af 
offentlige myndigheder have en CO2-udledning på højst 
50 gram CO2 per kilometer i perioden fra august 2021 til 
udgangen af 2025 og fra 2026 må der ikke være nogen 
udledning. Det er Movias forventning, at trafikselskaber-
nes indkøb af flextrafik vil være omfattet af de nye regler.

I 2020 tester Movia med to elbiler for at undersøge 
rækkevidde, opladning og ventetid ved opladning, samt 
hvordan køretøjets egenskaber håndteres bedst i flextra-
fikkens planlægningssystem.

Det er Movias overordnede forventning, at reguleringen 
og den teknologiske udvikling vil styrke markedet for el-
biler, der er egnede til flextrafikken. Men det vil være en 
stor opgave at sikre det høje serviceniveau og den lave 
pris i flextrafikken, når den skal omstilles til elbilernes 
mindre rækkevidde og mere tidskrævende opladning.

Da Movia i flextrafikken forventer at udbyde kontrakter 
på op til fire år og for at holde fokus på den grønne om-
stilling foreslås et ambitiøst mål om, at alle flextrafik-kø-
retøjer er eldrevne senest i 2030. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nye lokaltog kører på el
Kun DSB har flere togpassagerer end Lokaltog, som 
kører på kontrakt med Movia. Lokaltogs materiel kører i 
dag alene på diesel, og det er ikke samfundsøkonomisk 
rentabelt at elektrificere infrastrukturen på lokaltogs-
strækningerne. Derfor skal andre togmaterielløsninger i 
spil.

De første togtyper, der står over for udskiftning, er 
RegioSprinter, der alene betjener Nærumbanen, og 
IC2-togene, der betjener flere strækninger på Vestsjæl-
land og Lolland. Der regnes normalt med at tog har en 
levetid på 25 år, men på lokaltogstrækningerne har man 
sat levetider på materiellet på 30 år.

Hvis Movias lokaltog skal være emissionsfri i forbindel-
se med investering i nyt materiel, skal der igangsættes 
indkøb, når de ældste tog skal udskiftes.

Forsøg med partikelfiltre, katalysatorer og batteritog
Når der i de kommende år skal ske en udskiftning af en 
række togsæt, er der gode argumenter for at erstatte de 
eksisterende dieseltog med eltog på batterier eller brint.
 
Movia arbejder sammen med DSB og Transport- og 
Boligministeriet om at analysere mulighederne for bat-
teritog på strækningerne fra Holbæk til Kalundborg og 
Nykøbing Sjælland - med potentiale for hele Movias om-
råde. Analysen afsluttes i efteråret 2019, og resultaterne 
vil kunne danne baggrund for politiske beslutninger, 
for eksempel i forbindelse med en kommende statslig 
investeringsplan. Der er behov for at indhente erfaringer 
for at sikre, at der kan opretholdes en stabil og pålidelig 
drift, mens omstillingen er i gang.

I 2020 starter Lokaltog efter planen et forsøgsprojekt, 
som er finansieret af Region Hovedstaden, hvor et tog 
opgraderes med partikelfilter og katalysator. I forsøget 

skal det testes, om det er muligt at opgradere og derved 
reducere udledningen af NOx og partikler på Lokaltogs 
togsæt af typen Lint, så de kan blive grønnere i perioden 
frem til udskiftningen. Perspektivet er, at alle togsæt skal 
gøres så miljøvenlige som muligt, inden de udskiftes til 
el.
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INDSATSER
For at sikre en fortsat grøn og bæredygtig om-
stilling anbefaler vi, at kommuner, regioner og 
Movia i de kommende år fokuserer på følgende 
indsatser:

4. Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er 
mindst halvdelen elbusser
Det foreslås, at Movia holder fast i, at busdrif-
ten skal være fossilfri i 2030, og at vi skærper 
fokus, så mindst halvdelen af driften sker med 
elbusser.
 
5. Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
De nye lovregler vil betyde, at Movia skal 
omstille flextrafikken til el frem mod 2030. Det 
vil kræve store ændringer i tilrettelæggelsen af 
flextrafikken.

6. Vores nye tog er eldrevne
Movia foreslår, at vi sætter et mål om, at nyind-
købte tog er eldrevne.
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Pendlingen til og fra arbejdspladser 

Arbejdsmarkedet er mere fleksibelt end nogensinde før. 
Danmark har den højeste jobomsætning i Europa, og 
mere end 800.000 danskere skifter job om året. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skifter job og bolig, og arbejdspladser flytter ud. 
Derfor skal det være muligt at pendle fra bopæl til 
arbejdspladser mange forskellige steder, så hverdagen 
fortsat hænger sammen, når man får et nyt arbejde. Det 
er samtidig en forudsætning for, at virksomhederne kan 
tiltrække den nødvendige arbejdskraft og afsætte deres 
produkter. Det spiller sammen med Greater Copenha-
gens vision for et sammenhængende arbejdsmarked 
og en sammenhængende vækstregion, hvor kollektiv 
transport er en central nøgle for at få visionen til at blive 
til virkelighed.

Bus eller tog vælges ofte fra, hvis afgange og hyppig-
hed ikke lever op til medarbejdernes behov, selv om 
alternativet er at spilde tid i en bilkø. Og over tid vælges 
arbejdspladsen måske fra til fordel for en, der ligger 
tættere på. Pendlingen til og fra arbejdspladser og 
uddannelsesinstitutioner foregår i de tidsrum, hvor der 
er allerstørst pres på vejene og kapaciteten i transport-
systemerne. Det giver lang transporttid og overfyldte tog 
og busser.

Medarbejdernes transport til og fra arbejde står højt på 
virksomheders og brancheorganisationernes dagsor-
den. Hvis det ikke er tilstrækkeligt nemt at komme til og 
fra en arbejdsplads, flytter virksomhederne eller beslut-
ter at slå sig ned et andet sted.

Ved at trække på samme hammel i nye partnerskaber 
kan kommuner og Movia sammen med virksomheder 
sikre attraktive erhvervsmiljøer gennem forbedret kollek-
tiv mobilitet til og fra arbejdspladsen.

Movias væsentligste bidrag til effektiv pendlertrafik er 
sammen med kommuner og regioner at udvikle det 
stærke kollektive, strategiske net, så forbedringerne på 
baneområdet de kommende år kommer flest mulige 
virksomheder og medarbejdere til gavn.

Planlæg for god mobilitet allerede i 
den fysiske planlægning
Det er en integreret del af kommunernes fysiske plan-
lægning at sikre god mobilitet til arbejdspladserne, så 
arbejdskraftintensive erhvervsområder udlægges tæt på 
god, kollektiv transport. Mange arbejdspladser ligger 
allerede tæt på bus eller tog, og stationsnærhedsprin-
cippet i hovedstadsområdet sikrer, at større kontorar-
bejdspladser lokaliseres tæt på en station.

Der dog stadig huller i dækningen: Hver fjerde virksom-
hed ligger uden for gangafstand til et stoppested eller 
en station i det strategiske net.

75 procent af virksomhederne 
ligger i gangafstand fra et stop eller 

en station i det strategiske net

Vi ved, at flere tager bus og tog, når gangafstanden 
er overkommelig, og kollektiv transport og gode cykel- 
og gangstier har stor betydning for, hvor attraktivt et         
erhvervsområde er for andelen af medarbejdere, som 
ikke tager bilen til arbejde hver dag.

FAKTA
Trængslen vokser, når flere beskæftigede 
pendler længere i bil hver for sig
På landsplan pendler danskerne ni procent 
længere nu end i 2008, og i Region Sjælland 
har borgerne med 28 kilometer i gennemsnit 
den længste pendlingsafstand af alle danskere.
I samme periode er flere kommet i job, ligesom 
der er investeret i flere biler.

Udvikling i beskæftigede, pendlingsafstande og  
bilejerskab i Movias område fra 2013-2017
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CASE
Indsats bryder tendensen, så færre nu tager 
bilen 
En målrettet mobilitetsindsats over to år har 
betydet, at der blandt 1.300 ansatte i KMD i 
Ballerup Kommune er færre, som tager bilen, 
end før virksomheden satte mobilitet på dags-
ordenen: 

 

 

 

På to år er antallet af daglige pendlingsture 
med bil faldet fra 70 til 66 procent. I sam-
me periode er andelen af ture med kollektiv 
transport og cykel øget, så de rene kollektive 
transportture nu udgør 20 procent mod 17 pro-
cent i 2017, lige som turene på cykel er steget 
fra syv til 12 procent.

De ændrede transportvaner giver også et 
tydeligt grønt aftryk: I gennemsnit er medarbej-
dernes CO2-udledning pr. uge faldet med 10 
procent fra 2017 til 2019.

Hvordan kommer medarbejderne på arbejde? Før og 
efter mobilitetindsats.
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Figuren viser pendlernes fordeling efter de transportmidler på daglig 
basis, der har været anvendt på turen mellem hjem og arbejdsplads. 
Transportundersøgelsen er lavet blandt KMD’s medarbejdere i hen-
holdsvis 2017 og 2019.



Movia vil derfor arbejde tættere sammen med kommu-
nerne for at dele erfaringer om, hvordan mobiliteten kan 
styrkes i såvel nye som eksisterende erhvervsområder. 
Eksempelvis er Movia i tæt dialog med Erhvervsstyrel-
sen og relevante kommuner om forsøgsordningen om 
stationsnærhed for BRT-standsningssteder i Fingerplan 
2019.

Ni ud af ti går til stoppestedet, 
når de skal med bussen
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CASE
Attraktive alternativer, når vi skal gøre no-
get andet, end vi plejer
I sommeren 2018 renoverede Banedanmark 
sporene på Kystbanen og Frederikssunds-
banen. Her blev Movias busser og DSB’s 
togbusser koordineret, lige som borgerne fik 
inspiration til alternative rejseveje og samkør-
selsordninger. Desuden blev nogle af pendler-
ne tilbudt midlertidige kontorarbejdspladser, 
mens andre fik mulighed for at låne el-cykler. I 
samarbejde gav Movia og DSB borgerne god 
trafikinformation og anviste attraktive alternati-
ver som for eksempel busser, samkørsel eller 
cykler. Samarbejde og alternative løsninger 
er særligt relevant i disse år, hvor mange 
anlægsarbejder og sporspærringer påvirker 
togdriften.

Værktøjer som inspirerer til 
mobilitetsindsatser 

 

 

 

 

 

Kommunerne efterspørger viden om, hvordan mobilite-
ten til virksomhederne kan øges. Movia har erfaringer fra 
samarbejde med en række virksomheder og kommuner 
og rådgiver derfor ud fra et mobilitetsperspektiv med 
afsæt i de bedste løsninger – både kollektiv transport, 
samkørsel, deleløsninger, cykler, gangafstande med 
mere. Det tværgående perspektiv er i høj grad efter-
spurgt, fordi mobilitet handler om mange forskellige 
løsninger tilpasset en lokal kontekst.
Movia tilbyder at samle og udvikle erfaringer i en fælles 
videnbank i samarbejde med kommuner og regioner. Vi-
densbanken vil indeholde de mest værdifulde virkemid-
ler til at forbedre medarbejdernes mobilitet samt overblik 
over, hvilke tiltag der let kan igangsættes. Det, som er 
nemt at fuldføre, er første skridt i en kontinuerlig indsats 
for god og bæredygtig pendling til arbejdspladsen, for 
eksempel informationskampagner og tiltag for cykling.

Både kommuner og private virksomheder såvel som 
rådhuse, sygehuse og uddannelsesinstitutioner kan 
bidrage til at sikre god mobilitet til arbejdspladsen. Mo-
vias mobilitets-vidensbank vil indeholde råd og konkrete 
handlingsanvisninger målrettet henholdsvis kommuner 
og virksomheder og give anledning til et serviceeftersyn 
af mobiliteten.

Overblik over kommunernes 
mobilitetsservice
Når man leder efter ny bolig, slår både ejendomsmæg-
lere og udlejere på, om boligen ligger tæt ved indkøbs-
muligheder, skole eller gode bus- eller togforbindelser. 
Virksomheder har også brug for at vide, hvordan de er 
serviceret med kollektiv transport og mobilitet.

Et overblik over den service, som kommunen stiller til rå-
dighed, kan give virksomhederne og de store offentlige 
arbejdspladser et overblik over, hvor godt de er dækket 
af kollektiv transport, cyklestier og gode gangveje.

CASE
Superskift: Stoppested med cykelparkering 
gav flere buspassagerer
I Rudersdal gav 75 overdækkede cykelpar-
keringspladser ved et stoppested 19 procent 
flere passagerer. Ud af de 19 procent cyklede 
halvdelen ikke tidligere. Superskiftet betød 
samtidig, at folk var villige til at cykle 30 pro-
cent længere end tidligere.



CASE
Eksempler på værktøjer som forbedrer 
mobiliteten til arbejdspladserne  

 
 

 

 

 

 

Gåturen til bussen gør medarbejderen 
sundere:
Virksomheder og kommunerne kan i sam-
arbejde anlægge gode, direkte gangveje til 
stoppesteder og stationer og øge andelen af 
medarbejdere og kunder, der benytter kollek-
tiv transport. Nyere forskning viser, at en god 
gangvej kan øge oplandet til et stoppested og 
gøre det op til tre gange så stort, som ellers.  
For Movia og kommunerne kan oplandet til 
stoppestederne øges, når der for eksempel 
klippes hul det rigtige sted i hækken, eller 
når stoppestedet bliver flyttet. Samtidig får 
virksomhederne sundere medarbejdere via 
den aktive mobilitet, som kollektiv transport, i 
kombination med gang eller cykling, er.

Superskift sikrer flere kombinationsrejser 
med cykel og bus:
God cykelparkering – Superskift – ved stop-
pestederne giver de borgere, der i forvejen 
kombinerer cykel og bus, et løft i kvaliteten af 
deres rejse og har samtidig vist sig at tiltræk-
ke nye cyklister, som bruger cykel og bus i 
kombination. Kombinationsrejser er et vigtigt 
redskab i dialogen med virksomhederne, idet 
det øger medarbejdernes muligheder for smi-
digt og hurtigt at komme til og fra arbejde.

Mobilitetsservice giver overblik over den 
lokale mobilitetsservices, som tilbydes 
virksomhederne i kommunen:
Movia støtter kommuner med information om 
mobilitetsmulighederne målrettet kommunale 
hjemmesider samt materiale til virksomheder-
ne.

Virksomhederne kan selv bestille skræd-
dersyet kollektiv transport:
Trafikselskabsloven giver fra 1. juli 2019 som 
noget nyt mulighed for, at virksomheder kan 
medfinansiere busdriften, så den passer til 
medarbejdernes og kundernes behov.

Mobilitetsnetværk giver virksomheder og 
kommune en fælles platform for mobilitets- 
indsatser:
Når virksomhederne arbejder i mobilitetsnet-
værk kan de i fællesskab løse udfordringerne. 
Movia bistår kommunerne med erfaringer 
og oplæg om busplanlægning, mobilitet og 
information.

Pendlertjek vejer transportvalg på en guld-
vægt:
Vælger du transport efter tid, økonomi, klima 
eller sundhed? Pendlertjek.dk er udviklet af 
Movia og brugt over 20.000 gange, særligt i 
dialog med virksomhederne om medarbejder-
nes transportmuligheder.

Illustration: Fra pendlertjek.dk



Movia vil hjælpe kommunerne med at skabe og for-
midle overblik over mobilitetsservicen, som kan være 
tilgængelig via kommunernes hjemmesider. Overblikket 
kan dels bruges i markedsføringen af kommunen som 
attraktiv i forhold til nye virksomheder og lokale arbejds-
pladser, dels overfor eksisterende virksomheder, hvoraf 
mange har grøn mobilitet som en del af deres bæredyg-
tighedsstrategi.
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I KMD har vi fokus på arbejde 
systematisk og politisk med at 

begrænse miljøpåvirkningen og styrke 
sundheden, blandt andet gennem 

mobilitetsindsatser. Vi har et ansvar for 
løbende at sikre forbedringer og aktivt 

påvirke udviklingen

CSR-manager i KMD
om KMDs mobilitetsindsats

INDSATSER
For at sikre pendlingen til og fra arbejdsplad-
ser anbefaler vi, at kommuner, regioner og Mo-
via i de kommende år fokuserer på følgende 
indsatser: 

 

 

   

   

7. Vi planlægger for god mobilitet allerede i 
den fysiske planlægning
God mobilitet styrker kommunernes mulighed 
for at fastholde og tiltrække arbejdspladser. 
Movia styrker samarbejdet og vidensdelingen 
af gode løsninger.

8. Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
I samarbejde med kommuner og virksomhe-
der udvikler Movia en vidensbank inddelt fra 
det, som er let at implementere til indsatser, 
som kræver strategisk og politisk forankring. 
Vidensbanken giver konkret inspiration til, 
hvordan mobiliteten kan styrkes.

9. Vi giver virksomhederne overblik over 
mobilitetsservicen
Et online overblik på kommunernes hjemme-
sider over de kollektive transportmuligheder 
samt eksempelvis gangafstande og mulighed 
for cykel- og bilparkering giver overblik over 
kommunens mobilitetsservice. Overblikket kan 
dels bruges som branding af kommunen, dels 
som grundlag for indsatser for bedre mobilitet.

Fototekst: Movia har på bag-
grund af features fra DOT og 
Rejseplanen udarbejdet et over-
blik over den aktuelle kollektive 
transport, som eventuelt kan 
være rygraden i visningen af de 
kommunale mobilitetsservices. 
Kan suppleres med overblik 
over cykel- og bilparkering, 
samkørselspladser, plustur-
stoppesteder med mere.
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Kollektiv mobilitet uden for de større byer
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Uden for byerne falder indbyggertallet, men den enkel
tes behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo længe
re fra en større by. Traditionel kollektiv transport har det 
svært i disse områder, for hverken økonomisk eller miljø
mæssigt er en stor bus med få passagerer altid en god 
løsning. Det udfordrer den traditionelle måde kommuner 
og regioner tænker mobilitetsservice på, fordi løsningen 
ikke nødvendigvis er service med større enheder i fast 
frekvens og rute, men snarere mindre enheder, der kan 
give fleksibel service, når og hvor behovet opstår. 

 

 

 

  

Ambitionen er fortsat, at alle skal kunne komme til og fra 
de bus- og togforbindelser, som binder Sjælland sam
men, fordi gode mobilitetsmuligheder er med til at holde 
hånden under livet i landsbyerne, hvor aktive borgere 
sikrer stærke lokalsamfund.

Med den seneste ændring af planloven skal kommuner
ne udarbejde strategier for landsbyer og landområder. 
Målet er at fremme levedygtige og attraktive landsbyer. 
Mobilitetsløsninger  kan – i kombination med planlæg
ningsperspektivet – blive en vigtig byggesten i strategi
erne for landsbyernes udvikling.

Særligt ældre og yngre borgere er afhængige af kollektiv 
transport, og derfor skal adgangen til det strategiske net 
og mellem de mindre byer sikres. Pendlerrejserne fylder 
meget i busser og tog uden for de større byer. Hver 
tredje er på vej til arbejde, mens 14 procent af rejserne 
foretages af unge til uddannelse. Samtidig er bilen det 
primære transportmiddel for mange. Den gode mobilitet 
skal sikres af et miks af gode løsninger, som tilsammen 
gør det muligt at leve sammenhængende hverdagsliv 
også uden en eller flere biler i hustanden.

Gode løsninger udbredes
Hver femte sjællænder bor i en landsby eller på landet. 
Uden for de større byer er der behov for løsninger, der 
supplerer busserne. På en hverdagsmorgen og -efter
middag er busserne fyldt af børn på vej til og fra skole 
og borgere til og fra arbejde. Men uden for myldretiden 
er mobiliteten udfordret af spredt efterspørgsel. Kommu
ner, regioner og Movia har allerede flere gode løsninger 
på hylden, der sikrer mobiliteten mellem byerne og til og 
fra det strategiske net. Disse løsninger anbefaler Movia, 
at kommuner og regioner arbejder for at udbrede i de 
kommende år.

Udnyt den kommunale kørsel optimalt
Transportplanprojekter er samarbejder mellem kommu
nen og Movia, som giver overblik over kommunale trans
portopgaver og udpeger mulighederne for at effektivi-
sere servicen gennem bedre koordinering og udnyttelse 
af det samlede transportsystem. I Halsnæs Kommune 
har et transportplanprojekt peget på et potentiale for at 
give alle borgere adgang til skolebusserne og har vist 
synergieffekter ved at tænke den kommunale transport 
i sammenhæng. I mange kommuner er der et potentiale 
for at løse transportopgaverne smartere ved at se på de 
kommunale transportopgaver på tværs af forvaltninger 
og løse opgaverne samlet.

God, kollektiv transport alle steder
Kommunebus er er en fleksibel løsning for kommunen, 
der giver mulighed for ændringer fra dag til dag, og som 
kan planlægges på tværs af – og i sammenhæng med – 
øvrige kørselsordninger.

Flextur har siden 2000 fungeret som et åbent, kollektivt 
transportprodukt. På Sjælland er flextur en service, som 

FAKTA
Stort behov for mobilitet 
På Sjælland har hver anden familie i Region 
Hovedstaden ikke egen bil, mens det i Region 
Sjælland gælder for hver tredje familie. Særligt 
børn, unge og ældre har behov for suppleren-
de mobilitetsservices.

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilrådighed i 2019, andel af familier med og uden bil.
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34 kommuner tilbyder. Flexturene støtter op om den 
almindelige kollektive transport og er et tilbud om at 
hente og bringe borgeren – for eksempel derhjemme, i 
svømmehallen, i biografen eller på rideskolen.

Som en ny service tilbyder Movia nu, at kommunerne 
også kan tilbyde borgerne plustur. Plusturen bliver 
tilbudt på tidspunkter og steder, hvor der ellers ikke er 
kollektive transportmuligheder. En plustur starter ved 
havelågen og kører borgeren til et udvalgt stoppested 
eller nærmeste station, så det er nemt at komme videre 
med bus og tog – eller omvendt. Plustur søges frem i 
Rejseplanen i de kommuner, der tilbyder det.

Nye løsninger sikrer aktive, 
sammenhængende hverdagsliv
De nuværende løsninger dækker ikke alle behov, og 
derfor skal der fortsat udvikles og afprøves nye løsnin-
ger. Lige som flex- og plustur blev testet og udviklet 
gennem forsøg, skal fremtidens løsninger afprøves, før 
de kan udbredes. Det kan også være løsninger, som 
ikke alene er kommunernes eller regionernes ansvar, 
men som i kombination kan sikre borgernes mobilitet.

Hver morgen kører mindst 2 millioner 
tomme bilsæder rundt på Sjælland

Movia vil i de kommende år sammen med kommuner og 
regioner arbejde for løsninger, som udvikler og fremtids-
sikrer mobiliteten, så det fortsat er attraktivt at bo, leve 

og arbejde i alle dele af den sjællandske geografi. Det 
kræver et helhedssyn på mobiliteten samt løsninger, der 
supplerer og forlænger rækkevidden af den kollektive 
transport og sikrer, at landsbyer og landområder er 
attraktive.

Udbrede kendte løsninger
I 2019 har Movia sat flere udviklingstiltag i gang som 
fremmer kollektiv mobilitet uden for de større byer. Ind-
satserne er kommunalt forankrede og involverer blandt 
andet lokalråd og landsbylaug. 
Kommuner, regioner og Movia samarbejder for blandt 
andet at udbrede følgende kendte løsninger, som vi ved 
har effekt:

• 

 

 

 

Superskift – god cykelparkering – ved stoppesteder-
ne, som øger oplandet til stoppestedet og antallet af 
passagerer

• Plustur-stop, som øger tilgængeligheden til det kollekti-
ve transportnet

• Attraktive stoppesteder – Multiskift – som kombinerer 
transport med andre services, der giver værdi for lokal-
samfundet og understøtter positiv landsbyudvikling, som 
for eksempel i Stevns Kommune, hvor PostNord har sat 
pakkebokse op ved 12 stoppesteder og lokaltogsstati-
oner. Initiativet udrulles i yderligere tre kommuner indtil 
videre

• Information om de lokale mobilitetsudbud, der øger 
den oplevede mobilitet, for eksempel i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner

24

Plustur: En forlængelse af bus og tog på hele Sjælland

FAKTA 
 

 

 

 

 
 

 

Produkttypen skal matche 
mobilitetsudfordringen
Om det giver mest værdi at transportere bor-
gerne med en bus eller nogle steder lade den 
erstatte af et tilbud om flex- eller plustur af-
hænger af den lokale kontekst. I områder med 
spredt geografisk og tidsmæssig efterspørgsel 
kan flex- eller plustur være alternative services, 
som sikrer mobiliteten.

KOMMUNER MED FLEXTUR 
OG PLUSTUR

Flextur og plustur 

Flextur 

Plustur 

Ingen
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FAKTA 
Effektiv og robust kollektiv transport
Movia arbejder med at samle tre indgange til 
arbejdet med kollektiv transport for at sikre en 
effektiv og robust kollektiv transport, som gør 
det muligt at bo og arbejde på hele Sjælland:

• 

 

 

Et stærkt strategisk net – robust og med god 
fremkommelighed

• Mobilitetsløsninger – kobling til det strategi-
ske net gennem fleksible løsninger og aktive-
ring af lokale ressourcer

• Transportplanprojekter – koordineret kommu-
nal kørsel, som sikrer mest værdi for pengene.

 

Udvikle nye løsninger
Erfaringer fra andre trafikselskaber både nationalt og 
internationalt kan desuden bruges til at vurdere, om 
løsninger som eksempelvis fleksible shuttlebusser kan 
løse mobilitetsudfordringerne. En shuttlebus kører i rute 
i myldretiden, men er uden for myldretiden uden fast kø-
replan og kan derfor fleksibelt svare på behov for kørsel 
fra udvalgte stoppesteder.

Best practice-eksempler kan inspirere, men mange 
løsninger kan ikke bare kopieres, skaleres og udbre-
des. Den lokale kontekst og mulighed for forankring er 
afgørende, eksempelvis i forbindelse med udbredelsen 
af løsninger som lokale delebiler og landsbybusser, der 
har potentiale til at supplere de øvrige mobilitetsløsnin-
ger, men kun når den lokale efterspørgsel er tilstede.  
Løsningerne vil i stigende grad blive on-demand-ba-
serede, som allerede udbredt med flex- og plustur. 
Udfordringen er, at kræver, at der er en bil med chauffør 
til rådighed.

Ud over at implementere førerløs teknologi i særlige 
busbaner forventes den førerløse teknologi først at slå 

CASE 
Movia udvikler førerløse løsninger
Movia har sammen med Metroselskabet og de 
to regioner iværksat test af førerløse busser 
på to af Region Sjællands sygehuse. På Køge 
Sygehus kørte Danmarks første førerløse bus 
i fast rutefart i drift indendørs over sommeren 
2018. Næste fase foregår på Slagelse Syge-
hus, som her vil være udendørs på offentlig 
vej.

Movias vision for førerløse køretøjer er, at de 
tilbyder fleksible og bæredygtige mobilitetstil-
bud i både bynære og landlige geografier:

• 

 

 

 

Førerløse busser som til- og fra-bringer i 
byen med fokus på first & last mile 

• Førerløse busser på landet bringer kunder 
fra dør til dør lokalt, eller fra dør til videre trans-
port med kollektiv transport

• BRT løsninger med førerløse busser i byer 
og bynære geografier

• Førerløse busser i rutetrafik.

igennem uden for de store byer i form af førerløse mini-
busser. Både fordi trafikken er mindre intensiv og kom-
pleks og dermed mere egnet til førerløst drift, og fordi en 
førerløs bus kan holde i beredskab i lokalområdet, til der 
er behov for den.

Det vil gøre serviceopgaven billigere for kommunerne 
end rutebusser og flextur, ligesom tilbuddet bliver mere 
attraktivt, fordi det bliver mere tilgængeligt.

Fremtidens bus uden for de større byer er behovssty-
ret i smart kombination mellem flere borgeres behov, 
lige som det på sigt er muligt at kombinere transport af 

personer med transport af varer, og derved udnytte den 
eksisterende transport bedst muligt.  

 

 

 

 

 

  

Nye erfaringer deles
På samme måde er en række øvrige løsninger under 
udvikling. Samkørsel, der bringer de mange tomme 
bilsæder i spil, har potentiale til at løse mange mobili-
tetsudfordringer, men er i praksis svært at forankre og 
udbrede. Movia arbejder med kommuner for at finde løs-
ninger målrettet unge, ældre og andre målgrupper med 
udgangspunkt i deres konkrete mobilitetsudfordringer. 
Alle tiltag, som Movia er involveret i, evalueres, så viden 
om tiltagene og praktiske erfaring kan deles på tværs af 
alle kommuner og regioner.

Mobilitet for unge til gymnasier og 
erhversskoler
God mobilitet har stor betydning for, at unge gennemfø-
rer en ungdomsuddannelse. Der bor godt 180.000 unge 
mellem 15 og 20 år i Movias område. Ungdomsuddan-
nelserne, såsom gymnasier og erhvervsuddannelser, er 
over de seneste årtier blevet samlet i større campusser 
for at styrke fagligheden, og mange unge i landområder 
har fået længere transporttid mellem hjem og uddan-
nelse. Danske Regioner pegede i 2015 på, at der er 
sammenhæng mellem afstanden til ungdomsuddannel-
se, og hvor mange unge der starter på eller gennemfø-
rer en ungdomsuddannelse i et område: Jo længere til 
en ungdomsuddannelse, desto mere sandsynligt er det, 
at de unge enten ikke starter på eller ikke gennemfører 
en ungdomsuddannelse, særligt for erhvervsuddannel-
serne.

Fleksible rejsemuligheder er vigtige for unge. Mulig-
heden for at deltage i sociale aktiviteter, såvel som 
muligheden for at benytte læsesale eller andre faciliteter 
på uddannelsesstederne giver unge et andet mobi-
litetsbehov, end muligheden for at komme med bus i 
myldretiden opfylder.

Unges vej til uddannelse har derfor både betydning for, 
hvor mange unge der får en ungdomsuddannelse og for 
den demografiske udvikling uden for de større byer.



 

CASE:
Flere unge med erhvervsfaglig uddannelse 
bliver boende 
I 2017 fik 58 procent af de unge en stu-
dentereksamen, mens det i 1982 var 30 
procent. Samtidig er andelen af unge uden 
ungdomsuddannelse kun faldet svagt de 
seneste tyve år. En undersøgelse fra Kraks 
Fond Byforskning fra 2019 viser, at når unge 
vælger gymnasiet til, vælger de i stigende 
grad erhvervsuddannelserne fra. Samme 
undersøgelse viser, at unge, der tager en 
erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, i højere 
grad bliver boende i lokalområdet: Unge med 
erhvervsfaglig uddannelse har 25 procentpoint 
højere tilbøjelighed til at blive boende i forhold 
til de unge, der tager en gymnasial ungdoms-
uddannelse.

 

26

Tilbøjeligehed for at flytte til en større by, 
opdelt på ungdomsuddannelse.
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Koordination, kommunikation og konkrete tiltag
Unge, der skal til og fra uddannelse, krydser ofte 
kommunegrænser. Ud over at holde fast i det stærke 
net af busser kan kommuner, uddannelsesinstitutioner 
og Movia samarbejde om at tilbyde god mobilitet, som 
sikrer unges vej til uddannelsesstederne. Det kan blandt 
andet ske ud fra, hvor godt de enkelte institutioner er 
dækket af kollektiv transport, og hvor de unge skal til 
og fra. På Stevns samarbejder kommunen eksempelvis 
med Køge Kommune og Campus Køge for at sikre, at 
unge starter på og fuldfører en ungdomsuddannelse. 
Mens kommunerne i tværgående indsatser kan tilpasse 
køreplaner og tilbyde særlige studiekørselsordninger, 
kan uddannelsesinstitutionerne tilbyde attraktive vente- 
og studieområder på skolerne og give god information 
om mobilitetsmulighederne.

I samarbejde kan kommuner, uddannelsesinstitutioner 
og Movia sikre:

• 

 

 

Koordineret busdrift, der gør det lettere for unge at 
komme frem til uddannelsen.
• Kommunikation gennem kanaler målrettet unge og 
deres forældre. Ved at bruge uddannelsesinstitutioner-
nes egne kanaler bliver informationen om mobilitetsløs-
ninger mere vedkommende for unge 
• Konkrete mobilitetstiltag på campus, som gør kollek-
tiv mobilitet mere attraktiv for unge, såsom cykelparke-
ring, gode ventesteder og informationsskærme.

I Vordingborg afprøver kommunen i samarbejde med 
Movia et nyt koncept – Studieflex – hvor studerende, 
som har langt fra bopæl til uddannelsesinstitution, bliver 
hentet om morgenen og kørt direkte til uddannelsesste-
det – og kørt hjem igen om eftermiddagen. Studieflex 
er et tilbud til unge, som har mere end halvanden time 
til skole. Ordningen er finansieret af kommunen med 
tilskud fra den statslige pulje til forbedring af den kollek-
tive trafik i yderområder.

For kommunerne er det ikke gratis at tilbyde unge trans-
port til uddannelse. Men det er højt prioriteret over hele 
Sjælland at finde gode løsninger som en investering i 
fremtiden.

INDSATSER
For at sikre mobiliteten uden for de større byer 
anbefaler vi, at kommuner, regioner og Movia 
i de kommende år fokuserer på følgende 
indsatser: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vi optimerer kendte transportløsninger, 
som sikrer mobiliteten uden for de større 
byer
Uden for de større byer er der behov for løs-
ninger, der supplerer busserne. Vi har allerede 
flere gode løsninger på hylden, der sikrer 
mobiliteten mellem byerne og til og fra det 
strategiske net.

11.  Vi udvikler og udbreder nye 
mobilitetsløsninger
I samarbejde med kommuner, regioner og bor-
gere udvikler vi løsninger med lokal forankring, 
som kan udbredes og skaleres til inspiration 
og implementering i de øvrige kommuner.

12.  Vi sørger for mobiliteten for unge til 
ungdomsuddannelser
God mobilitet har stor betydning for at unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse.
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Mobilitetsplan 2020: 
Forslag til strategisk net i Movia

 

Forslag til strategisk net fra 2020

Antal Linjenumre

Buslinjer R-linjer 19 230R, 245R, 260R, 310R, 320R, 360R, 

365R, 375R, 380R, 390R, 430R, 440R, 

470R, 480R, 620R, 630R, 660R, 661R, 720R

S-linjer 8 150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400S/400, 

500S, 600S

A-linjer 13 1A, 2A, 4A, 6A, 7A, 9A, 101A, 102A, 201A, 

202A, 401A, 501A, 801A

C-linjer 1 5C

Øvrige linjer 39 123, 184, 203, 215, 220, 234, 240, 301, 302, 

354, 370, 402, 405, 420, 421, 422, 425, 460, 

520, 540, 551, 552, 560, 570, 601, 602, 603, 

670, 680, 701, 702, 730, 736, 740, 901, 902, 

903, 908, 400

Lokalbaner 11 110R, 210R, 410, 510R, 710R, 910, 

920R/920E, 930R, 940R, 950R, 960R
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Mobilitetsplan 2020: 
Forslag til strategisk net

 

Til X Kommune/Region X

Movia udarbejder hvert fjerde år en Mobilitetsplan, som 
blandt andet skal fastlægge det strategiske net af bus-
ser og lokalbaner. Movia har sammen med kommuner 
og regioner igennem flere trafikplaner aftalt de væsent-
ligste buslinjer og lokalbaner i et strategisk net, som har 
vundet opbakning lokalt og regionalt. Det strategiske 
net er sammen med toget og metroen grundstammen i 
den kollektive trafikbetjening på Sjælland, tegner sig for 
hovedparten af trafikken i Movias område og sikrer hver 
dag effektiv og pålidelig transport for flere hundrede 
tusinde passagerer på tværs af kommuner og regioner.

I lov om trafikselskaber står der følgende om det strate-
giske net: 
”§ 9. Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i 
den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år en plan 
for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der 
varetages af trafikselskabet, jf. § 5. Planen skal indehol-
de et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger 
de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt 
budgetoverslag”.

Movia lægger i forslaget til Mobilitetsplan 2020 op til 
at fastholde og styrke de eksisterende linjer og knu-
depunkterne i det strategiske net samt forbedre den 
digitale trafikinformation på de største stoppesteder.

Det strategiske net blev etableret i 2011 som et sam-
arbejde mellem kommuner, regioner og Movia. Det 
består af jernbaner, S-tog og metro samt lokalbanerne, 
A-busser, S-busser, R-busser og enkelte andre vigtige 
buslinjer. Nettet har vist sin styrke og har siden det blev 

etableret været meget stabilt, fordi kommuner og regi-
oner har bakket op og prioriteret nettet. Det strategiske 
net bygger på en frivillig aftale mellem kommuner og 
regioner om at prioritere de dele af den kollektive trafik, 
der betyder mest for det samlede serviceniveau i den 
kollektive transport. 

 
 

 

 

  

Når en buslinje er en del af det strategiske net, kræver 
det et særligt serviceniveau ift. frekvensen på hver-
dage, aftener og i weekenden. Movia koncentrerer 
markedsføringsindsatsen til det strategiske net og vil i 
den kommende periode som noget nyt sørge for god 
trafikinformation i form af digital realtidsinformation på 
de største stoppesteder.

At styrke kvaliteten i det strategiske net kan gøres gen-
nem forskellige værktøjer. Nogle linjer vil have gavn af 
højere frekvens. Andre linjer kan med fordel forbedres 
gennem bedre infrastruktur. Det være sig små fysiske 
ændringer, som forbedrer bussernes fremkommelighed, 
eller større infrastrukturprojekter, som opgraderer hele 
strækninger til +Way eller BRT. Udbredelse af digital 
trafikinformation i realtid til stoppestederne i det strate-
giske net samt fornyelse af stoppestedsudstyr er også 
vigtigt for at skabe en høj kvalitet i nettet.

Som en del af høringsprocessen vedrørende forslag til 
Movias Mobilitetsplan 2020 bedes X Kommune/Region 
X bekræfte de eksisterende linjer i det strategiske net, 
som kommunen yder tilskud til samt eventuelle nye 
linjer, som kommunen ønsker skal være en del af det 
strategiske net. Herunder fremgår X Kommunes/Region 
X’s linjer i det strategiske net.

Tabel 1. X Kommunes linjer i det strategiske net

X Kommunens 
linjer

En del af det  
strategiske net?

Begrundelse for 
strategisk net

A N/J

B N/J

C N/J

D N/J

E N/J

F N/J

H N/J

I N/J

J N/J

K N/J
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BILAG 2 Strategisk net bus og lokaltog

Fortsættes på næste side

Flerårigt budget fra budget 2020 1. behandling
(tilskudsbehovet dækker bus og lokalbane i det strategiske net og omfatter ikke fællesudgifter og flextrafik)

Strategisk Net  
(bus og tog i alt)

2020 2021 2022 2023
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København 97,8 493,0 39,1 97,4 493,0 39,1 97,1 493,0 39,1 96,9 493,0 39,1

Frederiksberg 30,0 105,2 6,2 29,9 105,2 6,2 29,8 105,2 6,2 29,8 105,2 6,2

Albertslund 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - -

Ballerup 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - -

Brøndby 2,1 5,2 0,2 2,1 5,2 0,2 2,1 5,2 0,2 2,1 5,2 0,2

Dragør 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - -

Gentofte 5,0 16,1 1,1 4,9 16,1 1,1 4,9 16,1 1,1 4,9 16,1 1,1

Gladsaxe 8,5 35,9 2,7 8,5 35,9 2,7 8,5 35,9 2,7 8,5 35,9 2,7

Glostrup 2,6 7,8 0,4 2,6 7,8 0,4 2,6 7,8 0,4 2,6 7,8 0,4

Herlev 0,6 7,8 0,8 0,6 7,8 0,8 0,6 7,8 0,8 0,6 7,8 0,8

Hvidovre 8,7 29,5 2,0 8,7 29,5 2,0 8,7 29,5 2,0 8,7 29,5 2,0

Høje-Taastrup 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - -

Ishøj 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - -

Egedal 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - -

Lyngby-Taarbæk 2,5 6,6 0,4 2,5 6,6 0,4 2,5 6,6 0,4 2,5 6,6 0,4

Rødovre 10,3 32,9 1,6 10,3 32,9 1,6 10,3 32,9 1,6 10,3 32,9 1,6

Rudersdal 4,3 9,1 0,4 4,3 9,1 0,4 4,3 9,1 0,4 4,3 9,1 0,4

Tårnby 0,9 13,0 1,4 0,9 13,0 1,4 0,9 13,0 1,4 0,9 13,0 1,4

Vallensbæk 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - -

Furesø 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - - 0,9 - -

Allerød 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - -

Fredensborg 10,8 24,2 0,8 10,8 24,2 0,8 10,8 24,2 0,8 10,8 24,2 0,8

Frederikssund 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - -

Halsnæs 0,7 - - 0,7 - - 0,7 - - 0,7 - -

Gribskov 5,4 10,5 0,3 5,4 10,5 0,3 5,4 10,5 0,3 5,4 10,5 0,3

Helsingør 3,8 7,6 0,6 3,8 7,6 0,6 3,8 7,6 0,6 3,8 7,6 0,6

Hillerød 12,7 31,1 1,7 12,7 31,1 1,7 12,7 31,1 1,7 12,7 31,1 1,7

Hørsholm 4,1 8,3 0,3 4,0 8,3 0,3 4,0 8,3 0,3 4,0 8,3 0,3

Region Hovedstaden 308,3 662,6 28,5 307,7 662,6 28,5 303,8 662,6 28,5 303,7 662,6 28,5



Lejre 2,8 6,3 0,1 2,8 6,3 0,1 2,8 6,3 0,1 2,8 6,3 0,1

Greve 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - -

Køge 27,7 63,2 2,8 27,7 63,2 2,8 27,7 63,3 2,8 27,6 63,2 2,8

Roskilde 30,6 62,6 2,7 30,6 62,6 2,7 30,1 62,6 2,7 30,1 62,3 2,7

Solrød 2,4 5,7 0,1 2,4 5,7 0,1 2,4 5,7 0,1 2,4 5,7 0,1

Stevns 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

Kalundborg 8,1 19,2 0,5 8,0 19,2 0,5 8,0 19,2 0,5 8,0 19,2 0,5

Sorø 7,2 17,8 0,4 7,2 17,8 0,4 7,2 17,8 0,4 7,2 17,8 0,4

Odsherred 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - -

Næstved 14,1 41,8 1,5 14,0 41,8 1,5 14,0 41,8 1,5 14,0 41,8 1,5

Slagelse 23,4 63,1 1,9 23,3 63,1 1,9 23,3 63,1 1,9 23,3 63,1 1,9

Faxe 1,8 3,1 0,1 1,8 3,1 0,1 1,8 3,1 0,1 1,8 3,1 0,1

Holbæk 3,2 16,4 0,8 3,2 16,4 0,8 3,2 16,4 0,8 3,1 16,4 0,8

Ringsted 5,9 19,1 0,8 5,9 19,1 0,8 5,9 19,1 0,8 5,9 19,1 0,8

Lolland 0,6 1,1 0,0 0,6 1,1 0,0 0,6 1,1 0,0 0,6 1,1 0,0

Vordingborg 5,5 18,7 0,4 5,5 18,7 0,4 5,5 18,7 0,4 5,5 18,7 0,4

Guldborgsund 13,3 33,6 0,7 14,7 33,6 0,7 14,6 33,6 0,7 14,6 33,6 0,7

Region Sjælland 320,3 388,3 8,2 327,3 396,4 8,2 321,4 396,4 8,2 321,3 396,4 8,2
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BILAG 1

Fortsættes på næste side

Flerårigt budget fra budget 2020 1. behandling
(tilskudsbehovet dækker bus og lokalbane og omfatter ikke fællesudgifter og flextrafik)

Bus og tog i alt

2020 2021 2022 2023
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København 328,3 941,9 58,6 320,6 948,9 59,1 320,2 948,9 59,1 320,0 948,9 59,1

Frederiksberg 59,0 160,3 8,4 58,9 160,3 8,4 58,8 160,3 8,4 58,8 160,3 8,4

Albertslund 10,6 28,2 1,2 10,6 28,2 1,2 10,6 28,2 1,2 10,6 28,2 1,2

Ballerup 24,3 44,5 1,4 24,3 44,5 1,4 24,3 44,5 1,4 24,3 44,5 1,4

Brøndby 17,2 35,4 1,4 16,8 35,4 1,4 16,8 35,4 1,4 16,8 35,4 1,4

Dragør 5,8 14,2 0,6 5,8 14,2 0,6 5,8 14,2 0,6 5,8 14,2 0,6

Gentofte 36,9 89,5 4,2 36,8 89,5 4,2 36,8 89,5 4,2 36,8 89,5 4,2

Gladsaxe 32,7 88,0 4,8 32,7 88,0 4,8 32,7 88,0 4,8 32,6 88,0 4,8

Glostrup 12,6 31,9 1,3 12,6 31,9 1,3 12,6 31,9 1,3 12,6 31,9 1,3

Herlev 13,5 40,2 2,2 13,5 40,2 2,2 13,4 40,2 2,2 13,4 40,2 2,2

Hvidovre 23,2 59,4 3,3 23,2 59,4 3,3 23,2 59,4 3,3 23,2 59,4 3,3

Høje-Taastrup 21,0 44,9 2,0 21,0 44,9 2,0 21,0 44,9 2,0 21,0 44,9 2,0

Ishøj 4,9 8,2 0,3 4,9 8,2 0,3 4,9 8,2 0,3 4,9 8,2 0,3

Egedal 18,1 33,8 0,9 18,1 33,8 0,9 18,1 33,8 0,9 18,1 33,8 0,9

Lyngby-Taarbæk 33,1 64,5 2,7 33,0 64,5 2,7 33,0 64,5 2,7 33,0 64,5 2,7

Rødovre 29,1 73,1 3,3 28,9 73,1 3,3 28,9 73,1 3,3 28,9 73,1 3,3

Rudersdal 36,1 64,5 2,3 36,0 64,5 2,3 36,0 64,5 2,3 36,0 64,5 2,3

Tårnby 16,9 49,9 2,9 16,9 49,9 2,9 16,9 49,9 2,9 16,9 49,9 2,9

Vallensbæk 3,9 7,0 0,2 3,9 7,0 0,2 3,9 7,0 0,2 3,9 7,0 0,2

Furesø 19,0 30,0 0,9 19,0 30,0 0,9 19,0 30,0 0,9 19,0 30,0 0,9

Allerød 17,6 28,8 0,9 17,5 28,8 0,9 17,5 28,8 0,9 17,5 28,8 0,9

Fredensborg 16,6 32,4 1,1 16,6 32,4 1,1 16,6 32,4 1,1 16,6 32,4 1,1

Frederikssund 23,5 34,9 0,7 23,5 34,9 0,7 23,5 34,9 0,7 23,5 34,9 0,7

Halsnæs 9,5 14,3 0,2 9,5 14,3 0,2 9,5 14,3 0,2 9,5 14,3 0,2

Gribskov 20,2 29,3 0,5 20,2 29,3 0,5 20,2 29,3 0,5 20,2 29,3 0,5

Helsingør 37,3 70,8 2,6 37,3 70,8 2,6 37,3 70,8 2,6 37,3 70,8 2,6

Hillerød 31,0 62,1 2,7 30,9 62,1 2,7 30,9 62,1 2,7 30,9 62,1 2,7

Hørsholm 13,8 27,2 0,8 13,8 27,2 0,8 13,8 27,2 0,8 13,8 27,2 0,8

Region Hovedstaden 343,1 750,4 32,4 342,5 750,4 32,4 338,6 750,4 32,4 338,4 750,4 32,4



Lejre 19,7 37,5 0,7 19,7 37,5 0,7 19,7 37,5 0,7 19,7 37,5 0,7

Greve 13,6 28,3 0,6 13,5 28,3 0,6 13,5 28,3 0,6 13,5 28,3 0,6

Køge 46,5 99,3 3,5 46,4 99,3 3,5 46,4 99,3 3,5 46,4 99,3 3,5

Roskilde 52,3 103,4 3,7 52,2 103,4 3,7 51,7 103,4 3,7 51,7 103,4 3,7

Solrød 4,6 11,6 0,3 4,6 11,6 0,3 4,6 11,6 0,3 4,6 11,6 0,3

Stevns 14,0 22,1 0,4 14,0 22,1 0,4 14,0 22,1 0,4 14,0 22,1 0,4

Kalundborg 31,4 64,4 1,2 31,3 64,4 1,2 31,3 64,4 1,2 31,3 64,4 1,2

Sorø 13,7 26,9 0,6 13,6 26,9 0,6 13,6 26,9 0,6 13,6 26,9 0,6

Odsherred 18,4 31,0 0,4 18,3 31,0 0,4 18,3 31,0 0,4 18,3 31,0 0,4

Næstved 37,6 71,2 2,0 37,6 71,2 2,0 37,5 71,2 2,0 37,5 71,2 2,0

Slagelse 40,0 89,9 2,4 39,9 89,9 2,4 39,9 89,9 2,4 39,8 89,9 2,4

Faxe 11,4 17,2 0,2 11,4 17,2 0,2 11,3 17,2 0,2 11,3 17,2 0,2

Holbæk 25,1 54,7 1,7 25,1 54,7 1,7 25,1 54,7 1,7 25,0 54,7 1,7

Ringsted 17,4 39,4 1,2 17,3 39,4 1,2 17,3 39,4 1,2 17,3 39,4 1,2

Lolland 33,4 52,8 0,7 36,3 52,8 0,7 36,2 52,8 0,7 36,2 52,8 0,7

Vordingborg 20,2 48,5 0,8 20,1 48,5 0,8 20,1 48,5 0,8 20,1 48,5 0,8

Guldborgsund 21,5 48,3 0,9 23,6 48,3 0,9 23,6 48,3 0,9 23,5 48,3 0,9

Region Sjælland 328,7 402,9 8,5 335,7 411,1 8,5 329,8 411,1 8,5 329,7 411,1 8,5
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Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk 

Til kommuner og regioner i Movias område 
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Bilag 04.4 Høringsbrev: Forslag til Mobilitetsplan 2020 - politisk høring 

  

 

 

  

 
  
  

 

  

  

 

Hermed sendes forslag til Mobilitetsplan 2020 i politisk høring frem til fredag den 20. marts 2020. Sva-
rene bedes sendt til mobilitetsplan2020@moviatrafik.dk.

Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia og kommuner og regioner. Planen viser, hvordan 
Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå fælles mål i de kommende år: Så flere 
bruger den kollektive transport, så den samlede transport bliver grønnere, og så vi i hele Greater Co-
penhagen understøtter vækst og udvikling gennem kollektiv grøn mobilitet.

Planen udarbejdes i henhold til lov om trafikselskaber, der fastlægger at Movia mindst hvert fjerde år 
skal udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlæg-
ger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia har siden Trafikplan 
2016 valgt at foretage et skift fra trafikplan til mobilitetsplan begrundet i de seneste års erfaringer med 
strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. Gennem en bred tilgang til, hvad der 
skaber god mobilitet for borgerne, er arbejdet med at forbedre den kollektiv transport udvidet til også 
at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben eller med andre 
mobilitetsformer samt at forbedre skift ved stoppesteder og på de større busterminaler og stationer.

I forslaget til Mobilitetsplan 2020 lægges op til at fokusere på indsatsen om fire strategiske temaer:

- Styrke det eksisterende strategiske net
- En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning
- Styrke pendling med kollektiv transport samt
- Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer.

 
 
 
 

Vi ser frem til en god dialog om planen og de strategiske temaer. I løbet af høringsperioden vil Movia 
invitere til konference i januar 2020, og Movias administration vil også tilbyde at komme på besøg i 
kommunalbestyrelser, regionsråd og faglige udvalg samt invitere til temamøder om forslagene i pla-
nen.

Det er forventningen, at Movias bestyrelse i maj 2020 skal tage stilling til den endelige Mobilitetsplan 
på baggrund af de indkomne bemærkninger fra kommuner og regioner.

Herunder er forslaget til høringsprocessen for Mobilitetsplan 2020 skitseret:

mailto:mobilitetsplan2020@moviatrafik.dk
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Jeg håber, at vi med forslaget til Mobilitetsplan 2020 og den skitserede høringsproces får en god dia-
log om at skabe en fælles politisk retning for den kollektive transport på Sjælland.  

 

 
 

Venlig hilsen

Kirsten Jensen
Formand
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Bilag 04.5 Høringsliste vedr. Movias Mobilitetsplan 2020

Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Banedanmark
Brøndby Kommune
Cyklistforbundet
Dansk Byplanlaboratorium
Dansk Erhverv
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
Danske Gymnasier
Dansk Industri
Dansk Person Transport
Danske Regioner
Dragør Kommune
DSB
Egedal Kommune
Erhvervsstyrelsen
Faxe Kommune
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Greater Copenhagen
Greve Kommune
Gribskov Kommune
Guldborgsund Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Holbæk Kommune
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Hovedstadens Letbane
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ishøj Kommune
Kalundborg Kommune
Kommunernes Landsforening
København Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Metroselskabet
Næstved Kommune
Odsherred Kommune
Realdania
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport- og Boligministeriet
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Vejdirektoratet
VisitDenmark
Vordingborg Kommune
Wonderful Copenhagen
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Politisk dokument uden resume 

Trafikselskabet Movia 

 

 

 

 

Dokumentnummer 
831420 

Bestyrelsen 
Dato 6. november 2019 

 

05 Godkendelse af udviklingsplan for digitalisering af Movias stoppesteder, 2. behandling 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til udviklingsplan for digitalisering af Mo-
vias stoppesteder bestående af følgende elementer: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

• Opgradering i 2020 af stoppesteder i det strategiske net, der betjenes af mere end 1 buslinje 
og har mere end 100 kunder pr. dag, med count down moduler. Der foreslås udmøntet 1,8 
mio. kr. fra omstillingspuljen, som er reserveret til opgradering af stoppesteder i det strategi-
ske net med digitale informationsskærme.

• Udvikling og forsøg med billigere digitale løsninger på stoppestederne i de kommende tre år 
med henblik på at bidrage til at nedbringe kommuners og regioners omkostninger til reinveste-
ring i digitale skærme. Der foreslås udmøntet 1,0 mio. kr. fra omstillingspuljen, som er reser-
veret til udvikling og forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder.

• Prioritering af digitale skærme på terminaler som led i en fastholdelse af fokus på trafikinfor-
mation som indsatsområde i DOT.

• Uddannelsesinformations aktiviteter med henblik på at gøre det nemmere for borgerne at 
bruge egen mobiltelefon til digital trafikinformation.

• at bestyrelsen godkender udmøntning af den afsatte finansiering på i alt 2,8 mio. kr. fra omstil-
lingspuljen.

 

 

 

 

 
 

  

Beslutning:

- 

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen førstebehandlede på sit møde 26. juni 2019 forslag til en udviklingsplan for digitalisering 
af Movias stoppesteder. Elementerne i udviklingsplanen har efterfølgende været præsenteret for Mo-
vias repræsentantskab 17. september. Udviklingsplanen forelægges hermed bestyrelsen til endelig 
godkendelse. Der henvises til vedlagte bilag 1.

Udviklingsplanen indeholder fire elementer:

1. Opgradering i 2020 af ca. 84 stoppesteder i det strategiske net med count down moduler.
2. Udvikling og forsøg med billigere digitale løsninger på stoppestederne i de kommende tre år.
3. Prioritering af digitale skærme på terminaler som led i en fastholdelse af fokus på trafikinformation i 

regi af DOT.
4. Aktiviteter rettet mod at gøre det nemmere for borgerne at bruge egen mobiltelefon til at modtage 

digital trafikinformation.

 
 
 

 

Planen indebærer opgradering af ca. 84 stoppesteder i det strategiske net, såfremt der kan opnås 
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enighed med kommuner og regioner i Movias kommende mobilitetsplan om, at buslinjerne fortsat ind-
går i det strategiske net.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingsplanen betyder, at Movia igangsætter forsøg i perioden 2020-2023 med nye teknologier, 
med henblik på at Movia kan tilbyde en mere differentieret og billigere indkøbsramme, når kommuner 
og regioner får behov for at forny de eksisterende digitale skærme.

Planen fordrer endvidere prioritering af digitale skærme på terminaler i regi af DOT. Endelig indebærer 
planen, at der igangsættes initiativer, som hjælper borgerne til at bruge mobilen, idet hovedparten af 
kunderne allerede i dag medbringer egen skærm i lommen til stoppestedet. Dette foranledes at ske 
gennem udvikling af et digitalt kørekort til den kollektive transport på Facebook og undervisningsaktivi-
teter i alliance med f.eks. kommunernes ældreråd.

I udviklingen af konkrete borgerrettede tiltag vil administrationen inddrage Movias Borgerpanel og Til-
gængelighedsforum for at få input til løsninger samt implementering.

Til orientering er indstillingen fra bestyrelsesmødet 26. juni 2019 vedlagt som bilag 1.

 

Økonomi:

Den anbefalede indstilling om investering i ca. 84 digitale count down skærme til opsætning i det stra-
tegiske net vil koste 1,8 mio. kr., der foreslås finansieret af de reserverede midler i omstillingspuljen til
opgradering af stoppesteder i det strategiske net med digitale informationsskærme.

 

Til test og udvikling af nyt, digitalt udstyr foreslås samlet udmøntet 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2023 
finansieret af de reserverede midler i omstillingspuljen til udvikling og forsøg med billigere digitale løs-
ninger på stoppesteder.

Indsatsen i DOT om forbedret trafikinformation i terminaler samt aktiviteter rettet mod at gøre det nem-
mere for borgerne at bruge egen mobiltelefon til at modtage digital information finansieres inden for 
rammerne af Movias administrative budget.

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent

 

Kommunikation:

Der udarbejdes kommunikationsplaner i fornødent omfang i forbindelse med de specifikke initiativer. 
Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside samt i forbindelse med forslag til mobilitets-
plan.

 

Bilag:
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• Indstilling om ’Første behandling af udviklingsplan for digitalisering af Movias stoppesteder’ fra be-
styrelsesmøde 26. juni 2019.  



 

Politisk dokument uden resume 

Trafikselskabet Movia 

Bilag 5.1  

 

 

 

 

Dokumentnummer 
777766 

Bestyrelsen 
Dato 26. juni 2019 
 

 

06 Første behandling af udviklingsplan for digitalisering af Movias stoppesteder 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen 1. behandler forslag til udviklingsplan for digitalisering af 
Movias stoppesteder med følgende elementer: 

 

 

  

 
 

 

 

  

  

    

• at Movia anvender 1,8 mio. kr. fra omstillingspuljen til opgradering af stoppesteder i det strategi-
ske net med digitale informationsskærme i 2020 under forudsætning af, at der opnås enighed mel-
lem kommuner og regioner i Movias mobilitetsplan om, at de omfattede buslinjer indgår i det stra-
tegiske net.

• at Movia anvender 1 mio. kr. af omstillingspuljen til udvikling og forsøg med billigere digitale løs-
ninger på stoppesteder, hvilket skal bidrage til at nedbringe kommuner og regioners omkostninger 
til reinvestering i digitale skærme inden for en femårig periode.

• at Movia i DOT skal arbejde for at fastholde fokus på trafikinformation som væsentligt satsnings-
område og prioritere digitale skærme på terminaler.

• at Movia gennemfører aktiviteter, der gør det lettere for borgerne at bruge egne mobiler til at mod-
tage digital trafikinformation.

• at forslaget til udviklingsplanen 2. behandles på bestyrelsesmødet 17. september 2019.

 

 

 

 

 
 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse træffer i henhold til vedtægtens § 22, nr. 8 beslutning om de overordnede rammer 
for trafikinformation. Efter trafikselskabsloven skal Movia samarbejde med DSB og Metro om sam-
menhængende trafikinformation i regi af DOT, så kunderne får en sammenhængende service.

Movias bestyrelse har besluttet at se nærmere på en udviklingsplan for digitale count down skærme 
på Movias stoppesteder. Udviklingsplanen skal angive, hvordan et eventuelt udækket behov for digital 
trafikinformation skal løftes ud fra en afvejning af stoppestedets samlede trafikale betydning. Baggrun-
den er, at Movias kundeundersøgelser viser, at passagererne foretrækker den live opdaterede køre-
planinformation på digitale count down skærme på stoppestederne, som opleves at have høj trovær-
dighed, og at der på det seneste repræsentantskabsmøde var en drøftelse af, at der kunne være be-
hov for en egentlig plan for området, så længe denne også var proportional.
 
Udviklingsplanen skal spille sammen med de mange andre typer af trykt og digital trafikinformation, 
som kunderne har adgang til allerede. Og endelig skal udviklingsplanen anvise veje til, hvordan kom-
munerne og regionerne kan investere i billigere teknologi, efterhånden som de nuværende digitale 
count down skærme skal udskiftes. En fremskrivning af restlevetiden på det eksisterende udstyr viser, 
at behovet for reinvestering stiger betragteligt fra 2025.
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Forslag til udviklingsplan for digital information på stoppesteder 

En analyse af det nuværende digitaliseringsniveau på stoppestederne viser, at Movias omstilling til 
den digitale trafikinformation er nået langt. 76 pct. af Movias kunder serviceres af stoppesteder med 
digital trafikinformation. På 2.109 stoppesteder er der installeret digitale count down skærme. Der er 
således et højt serviceniveau for digital trafikinformation allerede. Flere kommuner har endvidere truf-
fet beslutning om at købe flere digitale count down skærme – der er indkøbt yderligere godt 120 
skærme, som leveres og sættes op i løbet af 2019 og primo 2020. Og ifølge administrationens oplys-
ninger kan flere kommuner være på vej med beslutninger om yderligere digitalisering i deres respekti-
ve kommuner. 

  

   

  

 

 

 

 

  

Såfremt alle Movias næsten 13.000 fysiske stoppesteder skulle have digitale count down skærme ville 
kommuner og regioner skulle investere samlet 230 mio. kr. baseret på kendte priser og teknologi. 
Hertil kommer en væsentligt øget driftsomkostning for Movia. Mange af de pågældende stoppesteder 
betjener kun en enkelt buslinje, har relativt få daglige afgange og få påstigere om dagen.

Beregning af forskellige scenarier for montering af flere digitale skærme på stoppesteder på de vigtig-
ste buslinjer i Movias strategiske net viser, at der skal investeres yderligere 78 mio. kr., for at øge an-
delen af kunder, der serviceres med stoppesteder med digitale count down skærme, med mere end 10 
pct. Det understreger, at det nuværende digitale trafikinformationsniveau er højt, og prisen for at få de 
sidste passagerer serviceret på stoppesteder med count down skærme er særdeles høj. Dette skal 
ses i sammenhæng med de mange andre digitale muligheder, som kunderne allerede har i dag, og at 
en meget stor andel af borgerne har smartphones, og således i princippet også medbringer egen 
skærm til stoppestedet.

Det er på den baggrund vurderet, hvilke elementer, der kan indgå i en samlet udviklingsplan for at 
opnå et styrket niveau for digital service og selvservicering på Movias stoppesteder frem til 2024. Der 
er fire elementer i planen:

1. En målrettet indsats vedrørende digital trafikinformation på stoppesteder, der betjener mange 
passagerer og mere end en buslinje, og som kommuner og regioner aftaler med Movia bør være 
en del af det strategiske net, som parterne sammen prioriterer i den kommende mobilitetsplan

2. Test og udvikling af nye former for count down udstyr på stoppestederne

3. En øget indsats i regi af DOT vedr. terminaler, der kan understøtte, at der kommer flere skift i den 
kollektive trafik i takt med udbygning af banerne

4. Aktiviteter rettet mod at gøre det nemmere for borgerne at tilgå digital trafikinformation.

 

 

 

 

 

Ad 1. Digital trafikinformation på alle større stoppesteder med mere end to buslinjer, der indgår i det 
strategiske busnet.

I forbindelse med Movias kommende mobilitetsplan skal der aftales et nyt strategisk busnet med 
kommuner og regioner. Det strategiske busnet udgør sammen med banerne på Sjælland og i Hoved-
staden de vigtigste buslinjer i Movias område. Når kommuner og regioner ønsker, at en buslinje er en 
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del af det strategiske busnet, er det således for at tilkendegive, at servicen er vigtig, har prioritet i 
kommunen eller regionen, og hvis der skulle blive behov for at reducere service på en strategisk bus-
linje, vil man optage drøftelse med Movia og omkringliggende nabokommuner og/eller regionen her-
om. Det er således i det strategiske net, at der kunne være et eventuelt efterslæb på den digitale om-
stilling af trafikinformation, og som en udviklingsplan kunne være rettet mod.  

  

 

Der er kortlagt 84 stoppesteder i det nuværende strategiske net, som servicerer mere end en buslinje, 
har over 100 påstigere dagligt, men som ikke har digitale skærme. Da disse stoppesteder udgør større 
skiftesteder, har en vis trafikal betydning og betjener relativt mange kunder, kan der godt argumente-
res for, at der på disse stoppesteder er et udækket behov for digital trafikinformation. Opgradering 
med digitale skærme kræver en samlet investering på 1,8 mio. kr. og medfører en ekstra årlig drifts-
udgift på 0,2 mio. kr. Denne type busstoppesteder er fordelt med 59 stoppesteder i Region Hovedsta-
den og 25 i Region Sjælland. Investeringen i digital trafikinformation ved de 84 stoppesteder vil øge 
den samlede andel af kunder, der betjenes af stoppesteder med digital trafikinformation, fra 76 pct. til 
79 pct.

Figur 1. Kort over stoppesteder med count down moduler og potentielle nye stoppesteder på 
Sjælland og i Hovedstadsområdet

 

Anm.: Grønne prikker markerer stoppesteder i det strategiske net med count down skærme. Gule prikker marke-
rer de stoppesteder i det strategiske net, som betjener mere end en linje og har over 100 daglige påstigere, men 
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som i dag ikke har count down skærme. Røde prikker markerer de terminaler, hvor DOT har opsat trafikinformati-
onsskærme. Kortet til højre viser alene hovedstadsområdet.  

   

 

 

  

  

 

  

 

Hvis bestyrelsen finder, der bør gennemføres en sådan investering, er anbefalingen, at den gennem-
føres, så implementeringen heraf sker efter høringen af Movias kommende mobilitetsplan er gennem-
ført, således at kommuner og regioner har lejlighed til at nyvurdere Movias kommende oplæg til, hvilke 
buslinjer der bør indgå i det strategiske busnet.

Movia kan afholde udgiften til investering af count down udstyr på yderligere godt 80 stoppesteder, 
selvom investering i digitale skærme normalt foretages af kommuner eller regioner. Eftersom investe-
ringsudgiften falder i 2020, når høringen af Movias forslag til mobilitetsplan er gennemført, foreslås 
det, at bestyrelsen beslutter at anvende 1,8 mio. kr. af omstillingspuljen i 2019 til en særlig målrettet 
investering i count down skærme, hvorefter overførsel kan ske efter samme principper, som overførsel 
af de øvrige midler i omstillingspuljen. Forslaget forventes at være budgetneutralt.

 
Ad 2. Test og udvikling af nye former for count down udstyr på stoppestederne

I takt med at en større del af kunderne bliver fortrolige med brug af digital trafikinformation på deres 
smartphones forventes det, at færre vil have behov for information på stoppestederne. Det kan derfor 
være relevant med digitale count down skærme på et færre antal stoppesteder og til en væsentlig 
lavere pris. Det kan være en mindre skærm, en højtalerløsning, hologramvisning af køretider på fortov 
eller, at oplysningerne kun vises, når kunderne efterspørger dette. Det kan også være løsninger base-
ret på f.eks. beacons, hvor digital information fra rejseplanen vises automatisk på borgernes mobiltele-
foner. Et forsøg med beacons er planlagt i Næstved Kommune fra august til oktober i år.

Der findes pt. ikke en simplere skærmløsning på markedet end den, Movia har. Den nuværende løs-
ning er dyr. Samtidig vil reinvesteringsbyrden for kommuner og regioner være høj fra 2025, fordi det 
nuværende udstyr her begynder at skulle udskiftes. Det øger også behovet for at gennemføre forsøg 
for at få etableret billigere digitale løsninger de næste par år, så Movia kan tilbyde en billigere ramme-
aftale med forskellige serviceniveauer som kommuner og regioner kan foretage indkøb af digitalt ud-
styr efter.

Forsøg og test i markedet skal sikre, at der i takt med, at det nuværende udstyr skal udskiftes, kan 
tilbydes en mere differentieret teknisk løsning for digital information på stoppestederne, hvor f.eks. de 
større skiftesteder udstyres med digitale count down-skærme, mens mindre stoppesteder udstyres 
med billigere løsninger.

Det vurderes, at Movia selv vil skulle drive udviklingen af billigere versioner af digital trafikinformation 
teknologi med henblik på at kunne afdække om sådanne løsninger kan løfte hele eller dele af behovet 
for digital trafikinformation på stoppestederne. En sådan udvikling kan gennemføres sammen med 
f.eks. studerende ved DTU eller IT Universitetet og testes i kommuner, der vil være med til at udvikle 
de nye teknologier.

Det foreslås, at der gennemføres test over en 3-årig periode inden for en samlet ramme på 1 mio.kr., 
der finansieres via Movias omstillingspulje.
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Ad 3. Øget indsats vedrørende trafikinformation ved terminaler i regi af DOT 

Det foreslås, at der i regi af DOT arbejdes for enighed om en styrket indsats for bedre skiltning og 
digital trafikinformation på terminaler. Det er Movias tilgang, at der i takt med særligt udbygningen af 
den skinnebårne trafik vil opstå nye store skiftesteder, hvor der vil være behov for, at DOT etablerer 
skærme og god skiltning. DOT bør på baggrund af en egentlig handlingsplan for terminaler sikre fort-
sat prioritering af god trafikinformation i en større geografi – også med skærme. Der pågår allerede 
drøftelser i DOT om en mere strategisk tilgang til indretning af terminaler og store stoppesteder, og 
administrationen vil i arbejdet med DOTs nye strategi have særligt fokus på sammenhængen til Movi-
as udviklingsplan for digital trafikinformation. Som bestyrelsen er bekendt med, arbejdes der i DOT på 
en revideret strategi, hvor Movia ønsker at trafikinformation får en mere fremtrædende strategisk be-
tydning. Hertil hører også digitale skærme og god skiltning og vejvisning til kunderne. 

 

  

 

  

 

 
Ad 4. Aktiviteter der hjælper borgerne til at få adgang til digitale services
 
9 ud af 10 danskere har en smartphone, jf. DRs medieforbrugsundersøgelse fra 2018, og de danske 
ældre er de mest digitale i Europa. Derfor er andelen af borgere, der bringer egen skærm med til stop-
pestedet høj.

Den indsats, som Movia kan gøre for at hjælpe borgerne med at få digital trafikinformation på stoppe-
stederne ved at bruge egne mobiltelefoner eller smartphones, kan være med til at fremtidssikre den 
digitale trafikinformation. Det er administrationens vurdering, at en målrettet indsats – gerne sammen 
med relevante samarbejdspartnere i kommunerne, Movias tilgængelighedsforum og Movias ny Bor-
gerpanel og i alliance med fx ældre- og ungeorganisationerne vil kunne bidrage hertil og hjælpe endnu 
flere på en god måde.

Administrationen gennemfører efter planen uddannelsesforløb for ældre borgere sammen med Ældre-
rådet i Holbæk Kommune og Lollands Kommune i august og september 2019. Indsatsen kunne sup-
pleres af et ”digitalt kørekort” til den kollektive transport, som kunderne selv kan tage via nettet og 
Facebook med instruktionsfilm og efterfølgende test. Formatet har Movia anvendt i forbindelse med 
uddannelse af egne medarbejdere i sikker adfærd på nettet og de nye persondataregler, og testen kan 
med fordel udvikles i samarbejde med Movias Borgerpanel. Forudsætningen er naturligvis, at et så-
dant digitalt kørekort til den kollektive transport kan udvikles inden for en fornuftig økonomisk ramme.

Movia har tidligere gennemført kurser for ældreorganisationerne ud fra et princip om train the trainée i 
forbindelse med udfasning af klippekort. Kurserne omfattede også introduktion til rejseplaninformation 
og introduktion af selvbetjeningsløsninger til handicapservices og flextur. Her kan hentes erfaring for, 
hvordan en uddannelsesindsats kan sammensættes så den rammer de behov der er for ekstra hjælp 
godt. Uddannelsesindsatsen omfatter udarbejdelse af kursusmaterialer, testmaterialer og indhold til 
Movias og DOTs hjemmeside. Det foreslås, at indsatsen gennemføres løbende og afholdes inden for 
Movias nuværende økonomiske ramme.
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Figur 2. Proces for udviklingsplanens implementering 

 

 

  

  

 

Anm.: De farvede felter markerer år med aktiviteter direkte afledt af udviklingsplanen, mens de skraverede felter 
markerer opfølgende aktiviteter. For opgradering af stoppesteder indikerer det skraverede felt, at kommuner og 
regioners opgave med at gen-investere i digitale skærme på stoppestederne for alvor tager fart fra 2024. For test 
af teknologi betyder de skraverede felter, at opgaven med at genudbyde ny rammeaftale med differentieret tekno-
logitilgang skal påbegyndes i 2023 og frem, så Movia er klar til at tilbyde kommuner og regioner en fordelagtig og 
differentieret indkøbsaftale, når re-investeringsbehovet vokser sig stort fra 2024. For DOT terminaler betyder de 
skraverede felter, at der fra 2021 skal være en plan for, hvilke yderligere terminaler, som skal udstyres med 
skærme og skiltning.

Udviklingsplanens samspil med den øvrige indsats på trafikinformationsområdet

I dag gives trafikinformation bestemte steder, f.eks. i bussen, i toget, på stoppestedet eller terminalen 
eller via bestemte tjenester: man kan ringe til DOTs kundecenter, finde trafikinformation på hjemmesi-
der og apps, spørge chaufføren osv. Trafikinformationen baserer sig på to type af kilder: Den planlagte 
ruteplan og køreplan samt realtidsinformation fra alle Movias busser.

Movias bestyrelse har senest godkendt at gå bort fra at vise køreplantider på tryk på Movias stoppe-
steder for i stedet at vise serviceintervaller. Baggrunden var, at den liveopdaterede trafikinformation 
mere præcist kan fortælle borgerne, hvornår bussen kommer, at få passagerer har brugt den trykte 
køreplaninformation på busstoppestederne og, at Movia skal høste besparelser. På stoppestederne 
vises nu, jf. den seneste bestyrelsesgodkendelse i marts, buslinjens trykte ruteplan, serviceniveau på 
buslinjen, i form af hvor tit stoppestedet serviceres inden for givne tidsintervaller, og der gives informa-
tion om, hvordan man får adgang til live opdateret information om, hvornår bussen kører baseret på 
realtidsdata fra busserne. Den nye trykte informationsstandard er blevet sat op på alle de 13.000 
stoppesteder, som Movia har, i perioden medio april til ultimo maj 2019.
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Opgaven med information på stoppesteder og terminaler 

  

  

 
    

      
 

  

 
  

     
  

  

 

 
 

      
  

 
  

Der er i dag forskelligt ansvar for drift og investeringer i trafikinformation på busstoppesteder og termi-
naler, jf. tabel 1. En stor del af ansvaret ligger hos kommuner og regioner og i DOT, mens ansvaret for 
at beslutte og finansiere en standard for trafikinformation for kommunernes og regionernes vedkom-
mende er samlet i Movia.

 
 Tabel 1. Trafikinformation på stoppesteder og ansvarsfordeling vedr. omkostninger

 

   

   

    

   

Type af info Investerings- 
omkostninger

Drifts- 
omkostninger

Antal  
stoppesteder

Andel af  
passagerer

Analog  
trafikinformation

Ruteplan og  
trafikinformations-
tavle

Movia Movia 13.000 stk. 100 pct.

Køreplan Kommuner  
og regioner

Kommuner  
og regioner

Digital  
trafikinformation

Count down Kommuner og  
regioner

Movia
 

2.109 76 pct.

SMS 1250  
Rejseplanen  
DOTs site

Movia Movia

Mobiltelefon 
Smartphone

Kunderne

Terminaler TUS-skærme DOT 
(Movias budget)

DOT  
(Movias budget)

19 stationer 14 pct.

Skiltning DOT  
(Movias budget)

DOT 
(Movias budget)

 

Movia fastsætter standarden for den analoge trafikinformation på alle busstoppesteder. Det betyder, at 
Movia sørger for at opdatere informationen, så den er så aktuel som mulig. Movia sørger også for at 
flytte stoppesteder og åbne stoppesteder, hvis der besluttes nye ruteplaner i forbindelse med de årlige 
trafikbestillinger, eller når der afvikles større events. Movias bestyrelse besluttede 9. oktober 2014, at 



Side 8 / 10 

Trafikselskabet Movia 

der skulle bruges samme standard for visning af analog information på alle Movias stoppesteder. Det 
var således først i forbindelse med implementeringen af denne beslutning, at der kom samme slags 
informationsudstyr i form af ens holdere til trafikinformation på stoppestederne. Således består Movias 
stoppesteder i dag af henholdsvis Holcherstandere eller rør med køreplantavler jf. billedet nedenfor. 

 

  

  

 

Investering i dette udstyr har hidtil været en Movia opgave. Ligesom det er en Movia opgave at sørge 
for driften af stoppestederne, som omfatter at opdatere trafikinformationen og sørge for at have stop-
pestederne korrekt registreret i f.eks. rejsekortsystemet. Som bestyrelsen er orienteret om, nåede vi 
kun at opdatere ca. 400 ud af 4.000 ændringer på stoppestederne i 2018. Dette skyldes primært, at 
antallet af ændringer er kraftigt stigende. Der er knapt 13.000 fysiske stoppesteder i Movias område. 
Antallet er senest opdateret i forbindelse med den ekstraordinære opsætningsopgave i foråret i år.

Kommuner og regioner har mulighed for ved tilkøb af få sat køreplaninformation op på stoppesteder-
ne. I visse tilfælde skal der investeres i flere holdere til visning af den kommunale eller regionale køre-
planinformation. Movia kan, hvis det ønskes, mod en fast pris tilbyde at forestå driften af disse tavler.

Den digitale trafikinformation på stoppestederne består af to dele – dels de count down skærme, der 
er på 2.109 stoppesteder, dels de services som kunderne kan tilgå fra stoppestedet, hvis de har en 
mobiltelefon eller en smartphone. De 2.109 stoppesteder betjener 76 pct. af Movias kunder. Det er i 
dag kommuner og regioner, der beslutter og investerer i count down skærme på stoppestederne. Det 
er til gengæld Movia, der tilser, at skærmene virker og reparerer dem, hvis de går i stykker eller ud-
sættes for hærværk, jf. beslutning truffet på bestyrelsesmøde 29. oktober 2015.

Movias opgave vedrørende count down skærme på stoppestederne er herudover at rådgive kommu-
nerne og regionerne om behovet for digital trafikinformationsservice til borgerne. Count down skær-
mene er indkøbt af Movia på en fælles rammeaftale på vegne af kommuner og regioner. Rammeafta-
len er under genudbud. Ejerskab og dispositionsret til udstyret på stoppestederne overgår til Movia 
efter en femårig afskrivningsperiode. Derved sikres stordriftsfordele ved vedligeholdelse og reparation, 
som serviceres af Movia. Drift og vedligeholdelsesudgifter til digitale skærme indgår som ”andre bus-
udgifter” og fordeles mellem kommunerne/regionerne på den enkelte buslinje. Refinansiering af digita-
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le skærme, efterhånden som disse skal udskiftes, er fortsat en kommunal/regional opgave og priorite-
ring. Fremskrivninger af det nuværende udstyrs restlevetid viser, at der ligger en ganske stor reinve-
steringsomkostning på det nuværende udstyr fra 2025 og frem. 

   

  

 

  

  

  

 

 

Københavns Kommune har selv sørget for digital trafikinformation på mange stoppesteder i forbindel-
se med et stort udbud af nyt reklamefinansieret byudstyr. I den forbindelse var Movias opgave at råd-
give kommunen, herunder stille standarder for digital trafikinformation. Der viste sig i den forbindelse 
at være en meget stor opgave for Movia at sikre, at de realtidsdata, der blev sendt fra Movia og Rej-
seplanen og modtaget i Københavns Kommunes udstyr, også blev vist, så det gav retvisende trafikin-
formation til kunderne.

Der er i DOT også aftalt standard for trafikinformation på terminaler. DOT har i en årrække investeret i 
forbedret vejvisning (skiltning) og digital information. DOTs informationsudstyr omfatter skærme og 
skiltning og findes nu på 19 terminaler med 132 skærme. De 19 stationer er udvalgt, så de afspejler de 
stationer med flest transportformer, mange rejsende og terminaler, som er svære at finde rundt på. 
Den terminal med det laveste antal daglige passagerer er Nykøbing Falster station og terminalen med 
det højeste antal daglige passagerer er Nørreport station. Der er planer om opsætning af skærme på 
to yderligere stationer (Køge Nord og Nørrebro) i 2019 og endnu en (Nordhavn) i 2020. Investering, 
opsætning og drift finansieres via DOTs budget, og udgifterne er indeholdt i Movias bidrag til DOTs 
budget.

 

Økonomiske konsekvenser:

Der er øgede driftsomkostninger forbundet med de initiativer, der styrker borgernes adgang til digitale 
ydelser og aktiviteterne i DOT. Driftsudgifterne vurderes at kunne holdes inden for Movias budget, jf. 
den økonomiske politik.

Igangsættelse af udviklingsforsøg med billigere digitalt stoppestedsudstyr gennemføres ved, at der af 
omstillingspuljen disponeres 1 mio. kr. i 2019, der skal anvendes inden for en periode på tre år.

Investering i digitale skærme på yderligere godt 80 stoppesteder gennemføres i 2020, når beslutninger 
om det strategiske net er truffet i forbindelse med Movias Mobilitetsplan. Investeringen på ca. 1,8 mio. 
kr. gennemføres via omstillingspuljen i 2019 og 2020.

Samlet disponeres der således 2,8 mio. kr. af Movias omstillingspulje. Der er overførselsadgang mel-
lem regnskabsårene for Movias omstillingspulje.

 
Kundemæssige konsekvenser:

En standard for digital information, hvor stoppesteder i det strategiske net med mere end 1 buslinje og 
minimum 100 daglige påstigere har en digital skærm med afgangsinformation, indebærer, at 79 pct. af 
passagererne vil kunne betjenes af en skærm på stoppestedet. Det er en øgning på 3 procentpoint i 
forhold til den nuværende udbredelse af digitale skærme. Dækningsgrader ift. det samlede passager-
tal vil skulle genberegnes, når den fulde effekt af Cityringen kendes. Da kunderne i undersøgelser har 
peget på trafikinformation på digitale skærme på stoppestedet som den foretrukne information, og som 
meget pålidelig, vil en opgradering på de 84 stoppesteder således sikre bedre service til kunderne, og 
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en mere ensartet Movia standard for digitale skærme på stoppesteder. Det vil stadig være muligt for 
kommuner og regioner at tilkøbe digitale skærme herudover, i det omfang kommunerne og regionerne 
måtte ønske det.  

 

 

 

  

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

 

Kommunikation:

Eventuelle pressehenvendelser håndteres af formandskabet og administrationen efter indbyrdes afta-
le. Bestyrelsesmedlemmer kan henvise pressen til Movias administration.



 

Politisk dokument 

Trafikselskabet Movia 

 

 

 

 

 

Dokumentnummer 
840479 

Bestyrelsen 
Dato 6. november 2019  
 

 

06 Godkendelse af distribution af printede køreplaner i Movias busser i 2019 og 2020 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

• 

 

fortsat distribution af printede køreplaner frem til første ordinære køreplanskift ultimo juni 2020 i de 
33 buslinjer, som er omfattet af Nyt Bynet.

• ophør af distribution af printede køreplaner i alle øvrige buslinjer med virkning fra køreplanskiftet 
15. december 2019, og fortsat tilbud om at kunderne kan få tilsendt en printet køreplan gratis.

 

Beslutning:

- 

 

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 27. februar 2019 drøftede bestyrelsen behovet for justeringer i den nye trafikin-
formationsstandard på stoppestederne. Bestyrelsen traf beslutning om at ændre standarden, så trafik-
informationen på stoppestederne også indeholder rutebeskrivelser, oplysninger om frekvens og tydeli-
gere henvisning til SMS 1250-servicen med større skrifttype. Den oprindelige besparelse ved fuld 
implementering af den ny trafikinformationsstandard var estimeret til 1,6 mio. kr. Den opdaterede 
standard betyder, at besparelsespotentialet reduceres til ca. 0,8 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Det var i februar administrationens forventning, at de nye stoppestedstavler ville kunne opsættes in-
den sommerferien i år. For at understøtte overgangen til den nye trafikinformationsstandard besluttede 
bestyrelsen, at der skulle distribueres trykte køreplaner i Movias busser som supplement til den kun-
deservice, som Movia har haft siden 2014, hvorefter kunderne kan få tilsendt trykte køreplaner ved 
telefonisk eller skriftlig henvendelse. Administrationen vurderede, at omkostningerne knyttet til midler-
tidig distribution af trykte køreplaner i busserne frem til sommerferien ville udgøre omkring 600.000 kr.

Der har været distribueret køreplaner i busserne siden april i år, og ved udgangen af august er der 
samlet anvendt 1 mio. kr. fordelt på i alt 275.000 trykte køreplaner. I samme periode har der været 
godt 93 mio. påstigere. Efterspørgslen efter de printede køreplaner har været størst på A-busserne i 
hovedstadsområdet, linje 5C og S-busserne, hvor frekvensen er høj, og hvor der er digitale skærme 
på mange stoppesteder.

DOTs hjemmeside er fra 2. april 2019 blevet forsynet med link til køreplaner på forsiden. Movia infor-
merer om SMS 1250-servicen, og hvor man finder køreplanerne digitalt på sociale medier og på bus-
sernes informationsskærme. Efterspørgslen efter at få tilsendt trykte køreplaner er faldet fra 700 i fe-
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bruar 2019 til ca. 100 pr. måned, hvilket er på niveau med tidligere år. Antallet af kundeklager er faldet 
til omkring 20 pr. måned. Movias administration modtager meget få kundehenvendelser om, at bus-
serne er løbet tør for printede køreplaner. Der har været enkelte meldinger fra operatørerne, hvor 
chauffører har observeret kunder, der tager alle planerne i bussen. Der er meget begrænset efter-
spørgsel hos kommunerne for at få opsat trykte køreplantider på stoppestederne under eget logo. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Bestyrelsen, jf. også denne dagsordens punkt 06, har på repræsentantskabsmødet 17. september 
drøftet elementer i en digital udviklingsplan for stoppestederne i Movias område med repræsentant-
skabet. Her var der opbakning til at afhjælpe et udækket behov for digitale skærme på op til 84 stop-
pesteder i Movias område.

Den samlede udgift til printede køreplaner i busserne forventes at udgøre op mod 1,8 mio. kr. i 2019.

På den baggrund er det administrationens indstilling, at der fra køreplanskiftet 15. december ikke læn-
gere distribueres trykte køreplaner i busserne. Undtaget herfra er de 33 buslinjer, der ændres i forbin-
delse med Nyt Bynet, hvor administrationen vurderer, at der fortsat er et øget informationsbehov for 
kunderne i omlægningsfasen frem til køreplanskiftet i juni 2020.

Nedtagningen af køreplaner i de øvrige buslinjer vil bliver fulgt op af en fornyet informationsindsats 
om, hvordan kunderne via digitale kanaler selv kan hente og printe sin køreplan samt andre informati-
onsservices som f.eks. SMS 1250.

Økonomi:

Den nye trafikinformationsstandard på stoppestederne indebærer en årlig besparelse på 0,8 mio. kr. 
årligt, primært som følge af det reducerede behov for opdatering af stoppestedsinformationen. Udgif-
ten til fortsat distribution af trykte køreplaner i de 33 Nyt Bynet busser frem til juni 2020 forventes at 
udgøre 0,4 mio.kr. Udgiften til den styrkede informationsindsats i øvrigt forventes i 2020 at udgøre ca. 
300.000 kr. Begge udgifter indeholdes inden for Movias administrative budget.

 

Åbent/lukket punkt:

Sagen behandles på åben dagsorden.

 

Kommunikation:

Der gennemføres fornyet informationsindsats om muligheden for digital trafikinformation samt vejled-
ning i, hvordan man selv digitalt kan hente og printe en køreplan mv. Desuden etableres et pressebe-
redskab, og servicen at få tilsendt en printet køreplan ved at ringe til kundecenteret opretholdes. Der 
udsendes i forlængelse af bestyrelsesmødet en orientering til kommuner og regioner via Movia NYT. 
Denne vil også være tilgængelig på moviatrafik.dk under ”presse og nyheder”.



 

Politisk dokument uden resume 

Trafikselskabet Movia 

 

 

 

 

 

Dokumentnummer 
832831 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bestyrelsen
Dato  6. november 2019
 

 

07 Godkendelse af vedtægtsændringer i Flexdanmark

Indstilling

Direktionen indstiller,

• at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne for Flexdanmark, samt bemyndiger Movias direk-
tør til at stemme for vedtægtsændringerne på den ekstraordinære generalforsamling i Flexdan-
mark 11. december 2019.

 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Flexdanmarks bestyrelse har gennemgået vedtægterne for Flexdanmark og finder det hensigtsmæs-
sigt at foretage en række justeringer og mindre ændringer således at vedtægterne er helt opdateret. 
Der er ikke er tale indholdsmæssige ændringer, men alene formelle ændringer. Ændringerne ændrer 
ikke på Movias medlemskab eller betaling til Flexdanmark.

Der foreslås ændringer til følgende paragraffer:

• 

 

 

 

Formålsparagraffen foreslås sprogligt justeret. Den foreslåede ændring er ikke af indholdsmæssig 
karakter.
 

• Listen over deltagere i Flexdanmark foreslås tilrettet, da Region Midtjylland er udtrådt af Flexdan-
mark pr. 31. december 2017.

 
• Det foreslås, at det tydeliggøres, at Flexdanmark som en del af den offentlige sektor er omfattet af 

de samme regler, som gælder for trafikselskaberne.
 
• Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling foreslås ændret til senest den 31. maj i stedet for 

senest den 30. juni. Ændringen er drøftet med Flexdanmarks revisor og begrundet med tilpasning 
af afholdelse af ordinær generalforsamling til årsregnskabslovens praksis for godkendelse af års-
regnskab.
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• 

 

 

 

 

Processen for vedtagelse af handlingsplanen foreslås tilpasses dynamiske handlingsplaner med 
godkendelse af handlingsplan i bestyrelsen i Q4 samt revurdering af handlingsplan en gang hvert 
kvartal. Handlingsplanen vil i de kommende år primært omhandle NOP 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Det foreslås, at beskrivelse af principper for budgetlægning- og opfølgning opdateres.
 
• Det foreslås, at Flexdanmark, efter bestyrelsens beslutning, kan indgå aftale om særskilte udvik-

lingsopgaver med et eller flere medlemmer, idet Flexdanmark fortsat skal kunne servicere alle 
medlemmerne, som det fremgår af budget og handlingsplan.

 
• Det foreslås slået fast, at rettigheder til udviklede løsninger tilhører Flexdanmark og kan tilbydes til 

alle medlemmer af Flexdanmark.
 
• Det foreslås, at vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2020 og erstatter de gældende 

vedtægter.

 

En godkendelse af vedtægtsændringerne kræver, at ændringerne behandles og godkendes i trafiksel-
skaberne og efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Flexdanmark.

 

Økonomi:

Beslutningen påvirker ikke Movias økonomi

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Movias bestyrelsens beslutning videreformidles til Flexdanmark.

Bilag:

1. Flexdanmarks vedtægter med ændringer ultimo 2019



 

 

Bilag 07.1 Flexdanmark vedtægter med ændringer 





 

 

  

  
  

 Bilag 1. Flexdanmarks vedtægter med ændringer ultimo 2019 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

VEDTÆGTER
  

FlexDanmark
CVR-nr. 34411425

    

  
  



 

2.  

1. Navn og hjemsted  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navnet er FlexDanmark.

  

1.2 Hjemstedet er Aalborg Kommune.

  

2. Formål og opgaver

2.1 FlexDanmark har til formål at udvikle, anskaffe, eje, drive og udviklesupportere it-systemer til brug  

for flextrafik samt drift af trafikstyrings- og bestillingscentraldrive  contact center til brug for 

flextrafik samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet eller forbunden virksomhed.

  

2.2 FlexDanmark skal økonomisk hvile i sig selv og må ikke varetage erhvervsøkonomiske formål.

  

2.3 FlexDanmark må alene varetage opgaver for sine medlemmer.

  

2.4 FlexDanmark kan ikke varetage myndighedsopgaver eller opgaver, som efter lovgivningen skal 

varetages af medlemmerne selv.

  

2.5 FlexDanmark indebærer ingen indskrænkninger i de beføjelser, som efter lovgivningen og 

medlemmernes vedtægter tilkommer medlemmernes styrelsesorganer.

  

3. Organisation

3.1 FlexDanmark er organiseret som en forening mellem offentlige parter.

  

3.2 Pr. [dato for generalforsamling] 1. januar 20189 har FlexDanmark følgende medlemmer:

Fynbus

Midttrafik

Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Sydtrafik

Trafikselskabet Movia

  
3.3 Region Midtjylland udtræder af FlexDanmark pr. 31. december 2017.

  

3.43.3 FlexDanmark skal udøve sin virksomhed i overensstemmelse med forvaltningsloven og lov om 

offentlighed i forvaltningen. Lovgrundlaget for FlexDanmarks virke tilsvarer trafikselskabernes.

Formateret: Skriftfarve: Farve 1, Gennemstreget



 

3.  

  

4. Generalforsamling  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

 

 

 

 

 

 

FlexDanmarks øverste myndighed er generalforsamlingen.

  

4.2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest den 30. juni31. maj. Bestyrelsen skal senest 

to måneder inden den ordinære generalforsamlings afholdelse meddele mødetidspunkt og 

mødested til medlemmerne. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal meddeles til 

medlemmerne senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

  

4.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning om FlexDanmarks virksomhed

2. Godkendelse af revideret årsregnskab for det foregående regnskabsår

3. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, jf. punkt 5.1

4. Godkendelse af budget for det efterfølgende regnskabsår

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

  

4.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst tre 

medlemmer har fremsat skriftlig anmodning herom. Tid og sted samt indkaldelsesvarsel for 

ekstraordinær generalforsamling bestemmes af bestyrelsen, idet indkaldelse dog skal ske med 

mindst 14 dages og højst en måneds varsel og senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget 

anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

  

4.5 Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

  

4.6 Forslag, der af et medlem ønskes sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal ind- 

sendes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger inden generalforsamlingen.

  

4.7 På generalforsamlingen træffes beslutning med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse 

vedtægter. Beslutning om godkendelse af budget for det efterfølgende regnskabsår kræver dog 

enstemmighed.

  



 

4.  

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På generalforsamlingen har hvert medlem stemmer svarende til medlemmets procentvise andel af 

FlexDanmarks samlede omsætning i det seneste godkendte budget. Såfremt stemmefordelingen 

ikke kan ske på grundlag af det seneste godkendte budget, træffes beslutning med enstemmighed.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Bestyrelsen

5.1 FlexDanmark ledes af en bestyrelse, som udpeges af medlemmerne. Hvert medlem udpeger på den 

ordinære generalforsamling et medlem til bestyrelsen samt en personlig suppleant. Der kan ske 

genvalg til bestyrelsen.

  

5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for bestyrelsen.

  

5.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling, 

udpeger det medlem, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem, et nyt 

bestyrelsesmedlem for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

  

5.4 Bestyrelsen skal sørge for, at FlexDanmarks organisation og kapitalberedskab er forsvarligt.

  

5.5 Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen skal sikre, 

at lovgivningen og vedtægterne overholdes, og at bogføringen og formueforvaltningen er 

betryggende.

  

5.6 Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om alle forhold, som er af væsentlig økonomisk 

betydning for FlexDanmarks økonomiske stilling, herunder om alle væsentlige fravigelser fra det 

godkendte budget.

  
6. Bestyrelsesmøder

6.1 Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden bestemmer det, eller når et bestyrelsesmedlem el- 

ler revisor skriftligt kræver det. Der skal dog mindst afholdes tre bestyrelsesmøder om året.

  

6.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 10 dages varsel.

  

6.3 Bestyrelsesmøder afholdes som fysiske møder. Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, hvis 

omstændighederne kræver det. Endvidere kan der i særlige tilfælde afholdes skriftlige 

bestyrelsesmøder.

  



 

5.  

6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne deltager i bestyrelsesmødet.  

Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

6.5 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Ved 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  

6.6 Der udarbejdes referat af hvert bestyrelsesmøde, som senest otte dage efter mødet fremsendes til 

bestyrelsens medlemmer. Referatet forelægges på det næste bestyrelsesmøde til underskrift af de 

medlemmer, som deltog i mødet.

  

6.7 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført  

i referatet.

  

6.8 Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give 

anledning til tvivl om bestyrelsesmedlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer beslutning om, 

hvorvidt bestyrelsesmedlemmet har en sådan interesse i sagen, at bestyrelsesmedlemmet er 

udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

  

6.9 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for sit arbejde.

  
7. Daglig ledelse

7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af FlexDanmark.

  

7.2 Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktørens arbejde.

  

7.3 Direktøren skal ved varetagelse af den daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som  

bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter FlexDanmarks 

forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

  

7.4 Direktøren udarbejder hvert år en handlingsplan for det kommende regnskabsår, som senest den 

31. majiQ4 skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Handlingsplanen skal være afstemt efter 

det for FlexDanmark til enhver tid lagte budget, jf. punkt 8. Handlingsplanen er dynamisk og kan 

revurderes en gang hvert kvartal i året, hvor handlingsplanen eksekveres. Alle revurderinger af 

handlingsplanen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

  



 

6.  

8. Budget og finansiering  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen fastsætter hvert år forud for generalforsamlingen et budget for det efterfølgende 

regnskabsår. Bestyrelsen fastlægger principperne for budgetlægningen samt den løbende 

budgetopfølgning.

  

8.2 Principperne for budgetlægning er fastsat i bilag 1 til disse vedtægter. Bestyrelsen kan ved enighed 

træffe beslutning om at ændre bilag 1.

  

8.38.2 Budgettet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

  

8.3 Generalforsamlingen fastsætter et årligt udviklingsbudget til udviklingsprojekter i det kommende 

regnskabsår. Hvis et udviklingsprojekt på ingen måde berører et medlem, og hvis det samlede 

budget for udviklingsprojektet ligger over 0,5 mio. kr., kan det pågældende medlem framelde sig 

udviklingsprojektet. HerudoverEfter bestyrelsens beslutning kan FlexDanmark med et eller flere 

medlemmer indgå aftale om løsning af særskilte udviklingsopgaver, som økonomisk skal hvile i sig 

selv.

Omkostningerne for sådanne særskilte udviklingsopgaver fordeles efter aftale mellem de  

pågældende medlemmer i forhold til deres andele af omkostningerne. Løsning af sådanne 

særskilte udviklingsopgaver må ikke beslaglægge FlexDanmarks ressourcer i et sådant omfang, at 

FlexDanmarks ikke fuldt ud kan leve op til forpligtelsen til at servicere alle FlexDanmarks 

medlemmer, som det fremgår af det til enhver tid besluttede budget og handlingsplan.

  

8.4 Alle rettigheder til de af FlexDanmark udviklede IT-løsninger – herunder også de i punkt  8.3 

nævnte særskilte udviklingsopgaver – tilhører FlexDanmark, og kan af FlexDanmark tilbydes til alle 

FlexDanmarks medlemmer.

  

8.5 FlexDanmark må ikke oparbejde overskud. Såfremt der ved årets udgang er et overskud eller et 

underskud, udlignes dette i budgettet for det efterfølgende regnskabsår.

  

9. Regnskab og revision

9.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

  

9.2 Regnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

  



 

7.  

9.3 

 

 

 

 

 

 

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af generalforsam- 

lingen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Tegning og hæftelse

10.1 FlexDanmark tegnes af direktøren i forening med enten bestyrelsesformanden eller to 

bestyrelsesmedlemmer, af bestyrelsesformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer 

eller af den samlede bestyrelse.

  

10.2 Der påhviler ikke medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af FlexDanmark påhvilende for- 

pligtelser.

  

11. Vedtægtsændringer, udtræden og ophør

11.1 Beslutning om ændring af vedtægterne kræver enstemmighed på generalforsamlingen.

  
11.2 Et medlem kan udtræde af FlexDanmark med seks måneders varsel til en 1. januar. Et udtrædende 

medlem har ikke krav på nogen andel af FlexDanmarks formue. Såfremt årsregnskabet for det 

seneste år, hvor det udtrædende medlem deltog, udviser en negativ egenkapital, skal det 

udtrædende medlem senest 30 dage efter modtagelse af påkrav indbetale en andel af den negative 

egenkapital svarende til medlemmets andel af FlexDanmarks omsætning i det seneste regnskabsår.

  

11.3 Beslutning om opløsning af FlexDanmark kræver enstemmighed på generalforsamlingen. Ved 

opløsning fordeles egenkapitalen mellem medlemmerne. Medlemmernes andele af egenkapitalen 

opgøres efter medlemmernes andel af FlexDanmarks omsætning i det seneste regnskabsår.

  

12. Ikrafttræden

12.1 Vedtægterne træder i kraft den [dato for generalforsamling]1. januar 20189 og træder i stedet for  

de tidligere vedtægter af 1. januar 20128

*****  
Vedtaget ved FlexDanmarks ekstraordinære generalforsamling den [dato for generalforsamling]13. oktober 

20179.

Sidst ændret

Mandag d. 16. april 2018
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08 Mandat til aftale med Ballerup og Egedal Kommuner om fri kørsel ifm. præsentation af nye 
elbusser  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen giver Movias administration mandat til at indgå aftale med 
Ballerup og Egedal Kommuner om fri præsentationskørsel med to el-busser i Ballerup og Egedal Kom-
muner, fra kl. 10 til 13 lørdag 7. december 2019.

 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Ballerup og Egedal Kommuner har rettet henvendelse til Movias administration, fordi kommunerne 
som led i præsentationen af kommunernes nye el-busser, ønsker at tilbyde borgerne udvalgte, frie 
præsentationsture med to af de nye el-busser på linje 147, 156 og 157. Tiltaget skal sikre et godt ind-
salg af de nye elbusser i de to kommuner.

Da linje 147 og 157 er tværkommunale linjer, som kører i Ballerup og Egedal kommuner, er beslutnin-
gen om fri kørsel et takstspørgsmål, som afgøres af Movias bestyrelse, og som ligger uden for det 
mandat, bestyrelsen har givet til Movias administration.

7. december fra kl. 10 til 13 ønsker Ballerup og Egedal kommuner at køre én ekstra tur på linje 147s 
ordinære rute, samt flere små ekstra præsentationsture til og fra Ballerup St. á ti minutters varighed. 
Der skal i alt bruges to busser til præsentationskørslerne. Al ordinær buskørsel gennemføres efter den 
sædvanlige køreplan og de sædvanlige takstbestemmelser.

Ekstraafgangene på den korte ruteføring i det centrale Ballerup, samt rundturen til og fra Ballerup St. 
gennem Smørumnedre i Egedal, forventes alene at medføre et marginalt indtægtstab, såfremt enkelte 
betalende buspassagerer i stedet tager med på en fri præsentationskørsel i stedet.

Ekstra afgangene forudsættes finansieret fuldt ud af Ballerup og Egedal Kommuner. Kørslen vil derfor 
have helt marginal økonomisk effekt på andre kommuner og DSB.

Betalingsfriheden vil blive afgrænset til de afgange, der køres med de 2 el-busser i det nævnte tids-
rum, og el-busserne sættes først i drift på det ordinære busnet den næstfølgende dag.

 

Økonomiske konsekvenser:
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Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. 

 

 

 

 

 

  

 

Kundemæssige konsekvenser:

Kørslen gennemføres for at sikre et godt indsalg af de nye el-busser.

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

 

Kommunikation:

I samarbejde med Movia Kommunikation og Presse arrangerer og markedsfører Ballerup og Egedal 
Kommuner et event på Ballerup Station i forbindelse med præsentationskørslen 7. december. Movia 
Kommunikation og Presse bidrager med rådgivning og indsatser omkring eventen samt i forbindelse 
med invitation af VIPs (borgmester, udvalgsformand, byrådsmedlemmer etc.), kontakt til presse, om-
tale på sociale medier og annoncering i lokale medier.
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09 Godkendelse af Estimat 2 2019
 
 

Indstilling:

Administrationen indstiller,

• 

 

At bestyrelsen godkender estimat 2 for 2019 som gældende forventning til Movias regnskab 2019.

• At bestyrelsen godkender, at omstillingspuljen forhøjes med 0,6 mio. kr. i 2019. Beløbet vedrører 
erstatning for ekspropriation for et mindre areal på Columbusvej.

 

Beslutning:

 

Resumé:
I estimat 2 for 2019 forventes årets resultat stort set svarende til det forventede i estimat 1. Den væ-
sentligste ændring er, at de forventede indtægter fra kontrolafgifter er nedskrevet som følge af fortsat 
forsinkelse i Gældsstyrelsens inddrivelse af kontrolafgifter, samt at der forventes 0,2 pct. færre passa-
gerer end i estimat 1. I modsat retning trækker et forventet mindreforbrug på andre driftsudgifter.

I forhold til budget 2019 forventes en stigning i tilskudsbehovet på 115 mio. kr. (4 pct.). Hovedårsager-
ne er, som beskrevet i estimat 1, vigende passagerindtægter for busdriften, samt at operatørudgifterne 
for flextrafik er højere end det budgetterede.

Sagsfremstilling:
Movia udarbejder årligt to økonomiestimater, som viser kommunernes og regionernes forventede be-
talinger til Movia i året, samt det forventede årsresultat. Forskellen mellem årets løbende betalinger og 
årsresultatet for 2019 efterreguleres primo 2021.

De løbende økonomiopfølgninger sikrer, at der er fokus på at udmønte Movias økonomiske politik 
med krav til fortsat effektivisering. Herigennem understøttes forretningsplanen, og der sikres mest 
mulig mobilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud.

Kommuner og regioners forventede betaling til Movia i 2019
I 2019 er budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og regioner til Movia på 2.741 mio. kr. 
Den forventede betaling i 2019 opgjort ved estimat 2 udgør 2.832 mio. kr. svarende til en stigning på 
91 mio. kr. eller 3 pct. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til estimat 1 er den forventede efterregu-
lering 4 mio. kr. højere svarende til 0,1 pct.

Den forventede samlede stigning i betalingerne i forhold til budget 2019 skyldes:

• En forventet stigning i betalinger til flextrafik på 46 mio. kr., hvor det meste var forventet i estimat 
1. Ændringen er 4 mio. kr. mere end forventet i estimat 1 og skyldes stigning i kontraktpriserne 
pga. nye krav i kontrakterne.
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• 

 

At á conto betalingerne i 2019 efter aftale med kommuner og regioner er øget med 17 mio. kr. i 
forhold til budget 2019. Ændringerne skyldes ændret driftsomfang i forhold til det budgetterede, 
primært flere timer eller øgede udgifter til busdriften pga. anlæg af letbanen.  

  

  

 

  

 

  

  
 

       
       

       
       

       
       

       
       

        

 

• Der budgetteres ikke med baneanlæg i Movias budgetter. Anlægsudgifter på 28 mio. kr. til baner 
besluttet af regionerne er en stigning i forhold til budgettet.

Udvikling i Movias tilskudsbehov i 2019 med betydning for efterregulering i 2021
Udviklingen i Movias økonomi i 2019 viser en forventet stigning i det samlede tilskudsbehov på 115 
mio. kr., jf. nedenstående tabel 1.

Da kommuner og regioners betaling til Movia i 2019 øges med 91 mio. kr., jf. tabel 1, udløser det høje-
re tilskudsbehov en forventet efterbetaling fra kommuner og regioner til Movia (efterregulering) på 24 
mio. kr. svarende til 0,8 pct. Efterreguleringen for 2019 sker i januar 2021. For kommuner og regioner 
er den forventede efterregulering samlet set på niveau med det forventede i estimat 1, men der er 
enkelte kommuner med større udsving. Movia har været i dialog med Halsnæs og Vordingborg Kom-
muner, da deres tilskudsbehov stiger mere end 5 pct. i forhold til estimat 1 2019 - primært på grund af 
henholdsvis tilkøb af mere drift og lavere passagerindtægter.

Tilskudsbehovet til busdrift stiger, da indtægterne reduceres på grund af forventede færre passagerer 
og lavere indtægt pr. passager, samt lavere indtægter fra kontrolafgifter. Modsat trækker en positiv 
passagereffekt som følge af, at åbningen af Nyt Bynet er udskudt to måneder i forhold til budgettet. 
Samlet er indtægterne for bus reduceret 32 mio. kr. svarende til 1,8 pct. Herudover stiger operatørud-
gifterne til bus med 0,8 pct., da der pga. senere åbning af Nyt Bynet køres flere bustimer.

Tilskudsbehovet til flextrafik stiger, idet operatørudgifterne i kontrakter fra oktober 2018 er blevet høje-
re end budgetteret.

Udviklingen gennemgås nærmere i bilag 1.

Tabel 1. Budgetoversigt. Mio. kr.

          

 
R2018 B2019 E1/2019 E2/2019

B2019 - E2/2019
∆ %

Bus 1.562 1.548 1.575 1.600 52 3,3
Bane, ekskl. anlæg 323 325 320 324 -1 -0,3
Anlæg bane 1 0 0 28 28
Fællesudgifter, bus og bane 351 365 364 353 -12 -3,3
Flextrafik 629 629 672 676 48 7,6
Tilskudsbehov i alt 2.865 2.867 2.931 2.982 115 4,0
Forventet fakturering -2.917 -2.867 -2.911 -2.958 -91 3,2
Forventet efterregulering -52 0 20 24 24

Anm: Faktureringen af flextrafik er i E2/2019 udregnet som det forventede forbrug af flextrafik plus den budgetterede admini-
strationsudgift pr. flexpassager ganget antal passagerer. Det giver en forventet stigning i betalingerne på 46 mio. kr. I 
tabel 1 er det også det forventede forbrug af flextrafik, men plus de forventede administrationsudgifter pr. flexpassager 
ganget med forventet passagertal, hvilket giver en forventet stigning i tilskudsbehovet på 48 mio. kr.
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Erstatning for ekspropriation 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Movia får en engangserstatning på netto 0,6 mio. kr. for ekspropriation af et mindre areal ved garage-
anlægget på Columbusvej i forbindelse med etableringen af letbanen i Ring 3. Det foreslås, at omstil-
lingspuljen forhøjes med de 0,6 mio. kr. Administration vil fremlægge et oplæg til udmøntning til besty-
relsesmødet den 12. december 2019.

Likviditet 
Det er en målsætning i Movias likviditetspolitik, at 365-dages gennemsnitslikviditeten udgør 150 mio. 
kr. Ultimo august 2019 var likviditeten ca. 120 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten forventes at stige frem 
mod udgangen af 2019 til ca. 150 mio. kr. Fluktuationen i gennemsnitslikviditeten i 2019 skyldes pri-
mært et ændret betalingsflow fra indtægter fra DOT app.

Usikkerheder i estimat 2 2019
I estimat 2 for 2019 er usikkerheden større end normalt pga. de omfattende ændringer i forbindelse 
med indførelsen af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til det nye metronet. Der er særligt usikkerhed i 
forhold til især passager- og indtægtsstrømme i forbindelse med det nye busnet.

Movia har udarbejdet forslag til håndtering af busdriften i forbindelse med letbaneanlægsarbejdet for 
relevante kommuner og Region Hovedstaden. Det er usikkert, hvor og hvordan busdriften påvirkes. 
Der er indarbejdet 8,5 mio. kr. årligt til øget busdrift i forbindelse med letbanearbejdet i 2019 og frem i 
budgettet for Region Hovedstaden.

 

Økonomiske konsekvenser:
Som beskrevet i sagsfremstillingen.
 

Åbent/lukket punkt:
Åbent punkt.
 

Kommunikation:
Estimat 2 for 2019 offentliggøres på Movias hjemmeside, herunder kommune- og regionsspecifikke 
opgørelser af estimatet.
 

Bilag:

Bilag 1. Estimat 2 2019 - Gennemgang af udvikling i tilskudsbehov

Bilag 2. Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet.

Bilag 3. Prognosepræcision i årets sidste estimat i forhold til årets regnskab 2014-2018.
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Bilag 05.1 Estimat 2 2019 - Gennemgang af udvikling i tilskudsbehov
 

I det følgende beskrives den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2019.

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

Tabel 1. Budgetoversigt. Mio. kr.
          

 
R2018 B2019 E1/2019 E2/2019

B2019 - E2/2019
∆ %

     

       
     

  
 

       
     

Bus
Indtægter -1.759 -1.741 -1.732 -1.709 32 -1,8
Operatørudgifter 3.117 3.087 3.106 3.112 25 0,8
Andre driftsudgifter 204 202 202 197 -5 -2,4
Bus i alt 1.562 1.548 1.575 1.600 52 3,3

Bane
Indtægter -180 -175 -181 -178 -3 1,9
Udgifter til togdrift 493 492 492 494 2 0,5
Andre driftsudgifter 9 8 8 8
Anlæg 1 0 0 28 28
Lokalbane i alt 323 325 320 353 27 8,4

Fællesudgifter, bus og bane
Andre driftsudgifter 289 319 312 300 -18 -5,7
Pensioner 24 25 25 25 0 1,3
Finansielle poster 38 22 28 28 6 27,0
Fællesudgifter i alt 351 365 364 353 -12 -3,3

Tilskudsbehov til bus 

 

 

Det fremgår af tabel 1, at tilskudsbehovet til bus er 52 mio. kr. svarende til 3,3 pct. højere end forudsat 
i budget 2019. Udviklingen er sammensat af, at operatørudgifterne er 25 mio. kr. (0,8 pct.) højere, 
mens indtægterne er 32 mio. kr. svarende til 1,8 pct. lavere.

Hovedårsagen til stigningen i operatørudgifter på 25 mio. kr. er den senere start for Nyt Bynet. Der 
køres med det gamle busnet i 2 måneder mere end budgetteret, hvilket giver ca. 1 pct. flere timer. 
Hertil er der indarbejdet 8,5 mio. kr. i øgede udgifter til busdrift, da nogle ruter har længere køretid 
pga. anlæg af letbanen på Ring 3. Modsat nedjusteres forventningerne til de prisindeks, som regulerer 
kontraktbetalingerne.

Den senere start af Nyt Bynet har en positiv effekt på det forventede antal passagerer, da det eksiste-
rende busnet fortsætter to måneder mere end budgetteret. De linjer, som nu kører 2 måneder mere, er 
blandt Movias mest passagertunge, hvorfor udskydelsen giver flere passagerer. Omvendt er passa-
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gertallene generelt set lavere end forventet ved udarbejdelsen af budget 2019, og passagertallet for-
ventes samlet set 0,4 pct. lavere end budgetteret.  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

   

 

Herudover er indtægten pr. passager reduceret 1,4 pct., bl.a. fordi indtægter fra kontrolafgifter forven-
tes at blive 24 mio. kr. lavere end budgetteret for 2019 på grund af periodeforskydning i de kontrolaf-
gifter, som inddrives via Gældsstyrelsen. I forhold til estimat 1 forventes en nedskrivning på 16 mio. 
kr., da der fortsat er forsinkelse i Gældsstyrelsens inddrivelse.

Movia begyndte i efteråret 2018 at oversende fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. I både 
estimat 1 og estimat 2 for 2019 er derfor indarbejdet forventede nedskrivninger af kontrolafgifter, hvil-
ket ikke indgik i budget 2019, da det ikke på tidspunktet for budgettets udarbejdelse var forventet, at 
inddrivelsen hos Gældsstyrelsen var i drift i 2019.

Der er i estimat 2 forudsat en indtægtshensættelse på 6 mio. kr. fra forventede tilbagebetalinger fra 
kontrolafgifter, der er afskrevet i 2019, men hvor tilbagebetalingen til Movia endnu ikke er udbetalt. 
Formålet med indtægtshensættelsen er at udjævne periodemæssig forskydning mellem regnskabs-
årene og udsving i tilskudsbehovet for kommuner og regioner. Administrationen er i dialog med revisi-
onen omkring den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde.

Tilskudsbehov bane
Region Hovedstaden har bevilliget 28 mio. kr. til spormodernisering af strækningen Helsinge-
Tisvildeleje, etablering af nyt standsningssted og lukning af ”Laugø” på Gribskovbanen samt etablering 
af nyt standsningssted og lukning af ”Brødeskov” på Frederiksværkbanen. Anlægsudgifterne i Region 
Sjælland udgør 0,7 mio. kr. og vedrører rådgivning vedrørende spormodernisering af Østbanen.

Udgifterne eksklusiv anlæg stiger en smule, men modsvares af en stigning i indtægterne, så tilskuddet 
eksklusiv anlæg er som forventet med et fald på 1 mio. kr. i forhold til budget 2019. Med anlæg stiger 
tilskudsbehovet derfor 27 mio. kr. i forhold til budgetteret.

 

Tilskudsbehov fællesudgifter, bus og bane

Andre driftsudgifter
Der forventes et mindreforbrug på ’Andre driftsudgifter’ på 23 mio. kr. i forhold til budget 2019. Mindre-
forbruget har primært 3 årsager.

Administrationen har været fokuseret på planlægning og implementering af Nyt Bynet, så gennemfø-
relse af primært udviklingsopgaver er blevet udskudt. Samtidig ses effekten af allerede gennemførte 
effektiviseringstiltag, herunder bl.a. udfasning af pap-periodekort og implementering af stop for mer-
salgsprovision. Endelig er der et lille mindreforbrug som følge af en tidsmæssig forskydning i udvidel-
sen af kontrollørkorpset og dermed færre udgifter til eksterne kontrollører.

Finansielle poster
De finansielle poster forventes uændret ift. estimat 1 2019 med 6 mio. kr. over det budgetterede ni-
veau. Det bemærkes, at der er mange usikkerheder i økonomien i Rejsekort og Rejseplan A/S efter 
fusionen pr. 1. juli 2019. Administrationen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at estimatet for 
tilbagebetaling til Movia i 2019 vil blive overholdt. Usikkerheden om den fremadrettede tilbagebetaling 
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er større. Rejsekort og Rejseplan A/S har således godkendt et foreløbigt budget for 2020 med betyde-
lige usikkerheder. 

 

 

 
   

 
       

         
       

       
       

       

 

 

Tilskudsbehov for flextrafik
Flextrafik afregnes i løbet af året i forhold til det konkrete forbrug. Det fremgår af tabel 2 nedenfor, at 
tilskudsbehovet forventes at blive 48 mio. kr. højere end budget 2019. Stigningen skyldes hovedsage-
ligt en regulering af operatørpriserne fra udbuddet af variabel kørsel, der trådte i kraft i oktober 2018. 
Det er administrationens vurdering, at prisreguleringen primært kan henføres til Movias nye krav om 
overholdelse af overenskomster. Der forventes af samme årsag yderligere prisregulering i oktober 
2019, når de nuværende kontrakter på ”garantivogne” fornys ved udløb af den 4-årige kontraktperio-
de.

Tabel 2. Oversigt over tilskudsbehov for flextrafik samlet. mio. kr.
        

R2018 B2019 E1/2019 E2/2019
B2019 - E2/2019

∆ %
    Flextrafik

Indtægter -44 -57 -54 -55 2 -3,4
Operatørudgifter 601 614 654 660 46 7,5
Andre driftsudgifter 73 72 72 72 0 0,0
Flextrafik i alt 629 629 672 676 48 7,6

Anm: Faktureringen af flextrafik er i E2/2019 udregnet som det forventede forbrug af flextrafik plus den budgetterede admini-
strationsudgift pr. flexpassager ganget antal passagerer. Det giver en forventet stigning i betalingerne på 46 mio. kr. I 
tabel 2 og 3 er det også det forventede forbrug af flextrafik, men plus de forventede administrationsudgifter pr. flexpas-
sager ganget med forventet passagertal, hvilket giver en forventet stigning i tilskudsbehovet på 48 mio. kr.

Flextrafik har indtægter fra kunder på ordningerne flextur og flexhandicap. Indtægterne forventes re-
duceret med 2 mio. kr. svarende til 3,4 pct. i forhold til budgettet, hvilket svarer til niveauet forventet 
ved estimat 1. Baggrunden er, at en budgetteret tilgang af nye kunder primært på flexhandicap ikke 
går så hurtigt som forudsat i budgettet for 2019.
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Tabel 3. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2019. mio. kr. 
 

       
       

       
       

       
       

       
       

 

  

 

 

 

          

 
R2018 B2019 E1/2019 E2/2019

B2019 - E2/2019
∆ %

Flexhandicap 123 131 137 137 6 4,3
Flextur 46 45 55 55 10 22,7
Flexkommunal 59 57 69 64 7 11,9
Flexpatient 169 157 174 177 21 13,3
Flexvariabel i alt 397 390 434 433 43 11,1
Flexrute 232 239 238 243 4 1,8
Flextrafik i alt 629 629 672 676 48 7,6

Anm: Faktureringen af flextrafik er i E2/2019 udregnet som det forventede forbrug af flextrafik plus den budgetterede admini-
strationsudgift pr. flexpassager ganget antal passagerer. Det giver en forventet stigning i betalingerne på 46 mio. kr. I 
tabel 2 og 3 er det også det forventede forbrug af flextrafik, men plus de forventede administrationsudgifter pr. flexpas-
sager ganget med forventet passagertal, hvilket giver en forventet stigning i tilskudsbehovet på 48 mio. kr.

 
Udgifter til flexhandicap forventes at stige med 6 mio. kr. svarende til 4,3 pct. i forhold til budget 2019. 
De samlede udgifter til flexhandicap stiger mindre end gennemsnittet, da der forventes færre passage-
rer end budgetteret.

Udgifterne til flextur, flexkommunal og flexpatient forventes at stige pga. den ovenfor beskrevne pris-
regulering i oktober 2018 samt forventet prisregulering i oktober 2019.

Udgifterne til flextur forventes at stige yderligere pga. en forventning om 4 pct. flere passagerer end 
budgetteret. Omkostningerne til patientbefordringen er bl.a. styret af aktiviteten i sygehusvæsenet og 
specialiseringen på sygehusene, som medfører længere rejser for patienterne og ændringer i visitati-
onspraksis. Omvendt vil fokus på hjemmebehandling, telemedicin mv. påvirke omkostningerne til pati-
entbefordringen i nedadgående retning.

Udgifter til flexrute forventes på niveau med det budgetterede (stigning på 1,8 pct.). Udgifter til flexrute 
påvirkes ikke af kontraktreguleringerne på de øvrige ordninger.
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Faktaboks 1: Data til Estimat 2, 2019 

 

  

 

 

 

 

Indtægter bus og bane: Forventningerne til indtægter er baseret på realiserede indtægter til og 
med juli 2019 og tillagt forventningerne til ændringerne i passagerer og indtægter i forbindelse 
med Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen.

De forventede passagertal er baseret på tællinger frem til og med juli 2019 og tillagt forventede 
effekter af eventuelle linjeændringer.

Udgifter bus og bane: Movia anvender Nationalbankens prognoser for de prisindeks, der regulerer 
betalingerne til operatørerne. I estimat 2 anvendes prognosen fra september 2019.

Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i budgetforslaget baseret på køreplaner for 2019 og 
tillagt effekten af kommuner og regioners trafikbestillinger.

Udgifter til øvrige operatørudgifter er baseret på bogføringer frem til juli/august 2019 samt forvent-
ningerne til forbruget i hele 2019.

Flextrafik: Den forventede udvikling i passagertal og omkostninger er baseret på realiserede pas-
sagertal og omkostninger til og med juli 2019 kombineret med kendte og forventede reguleringer 
af operatørpriserne som følge af nye kontrakter.
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Bilag 09.2 Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet

I Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på de to nøgletal ”passagerer pr. bustime” og ”tilskud 
pr. passager”. Det største effektiviseringspotentiale ligger i det strategiske busnet, hvor fokus er på høj 
udnyttelse af bustimerne, og der måles derfor på passagerer pr. bustime i det strategiske net. 
Udnyttelsen kan bl.a. optimeres ved at se på bedre ruteføring, færre og kortere stoppestedsophold og 
forbedring af fremkommelighed.

På linjer i det øvrige busnet har driften mere karakter af offentlig service, som kan være vanskeligere 
at optimere, og her måles der på tilskud pr. passager. Nøgletallet kan bl.a. bruges til at vurdere 
effektiviteten i forhold til f.eks. flexprodukterne.

Tabel 1 viser passager pr. bustime inden for og uden for det strategiske net i budget 2019 samt 
estimat 1 og 2 for 2019. Det fremgår, at antal passagerer pr. bustime viser et mindre fald i forhold til 
det budgetterede antal.

Udviklingen er sammensat af to modsatrettede effekter. I budget 2019 var åbningsdatoen for Nyt 
Bynet forudsat til at være august 2019, mens åbningsdatoen i estimat 1 og 2 for 2019 er udskudt ca. 2 
måneder. De 2 måneder med mere drift i det eksisterende net, som har højere produktivitet end efter 
tilpasningen til Metro Cityringen, trækker antal passagerer pr. bustime op. Omvendt trækker lavere 
realiserede passagertal siden udarbejdelsen af budget 2019 passagerer pr. bustime ned. De lavere 
realiserede passagertal fremgik også af regnskab 2018 og kan skyldes, at antallet af biler er steget 
markant mere end befolkningstilvæksten, trængsel, samt at cyklismen i bl.a. Københavns Kommune 
er stigende.

Udsvingene i det strategiske net i København Nord (KKN) skyldes at linje 4A, kører otte uger mindre i 
København Nord (KKN) på grund af udsættelsen af åbningsdatoen for Nyt Bynet, hvilket trækker 
produktiviteten ned i estimaterne. Omvendt er der fra estimat 1 til estimat 2 en produktivitetsfremgang, 
som skyldes, at der er flere passagerer på linje 184.

Faktaboks - hvorfor falder produktiviteten med indførelsen af Nyt Bynet?

I forbindelse med åbningen af Nyt Bynet, som tilpasser busdriften til Metro Cityringen, forventes 
produktiviteten generelt at falde. Det skyldes, at Metro Cityringen fremover vil betjene mange af 
de strækninger, hvor der har været flest passagerer i busserne. Omlægningen af buslinjerne 
betyder, at mange af de mest passagertunge strækninger ikke længere betjenes af busdrift, men 
passagergrundlaget flytter til Metro Cityringen. Idet Movia opgør produktiviteten som passagerer 
pr. time, så bliver produktiviteten lavere efter Nyt Bynet, når nogle af mest produktive buslinjer 
med flest passagerer pr. time ikke længere kører.
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Tabel 1. Passagerer pr. bustime 

      

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Strategisk 
busnet 

B2019

 
Strategisk 

busnet 

E1/2019

 
Strategisk 

busnet 

E2/2019

 
Øvrige 
busnet 

B2019

Øvrige 
busnet 

E1/2019

Øvrige 
busnet 

E2/2019  
Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 68 67 66 38 38 38
Regionale busser 53 52 51 41 42 41
Central 80 79 79 43 44 44
Omegn 74 75 75 41 39 39
København Nord (KKN) 75 71 73 37 35 35
Nord 47 45 45 27 27 27
Kommuner og region i  
Region Sjælland 30 30 29 18 18 18
Regionale busser 26 25 25 16 16 17
Øst 43 42 41 21 21 21
Vest 31 32 31 18 19 19
Syd 27 27 27 15 15 15

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. Linje 365R er fra estimat 2 2019 

rettet til at ligge under det strategiske busnet (tal for budget 2019 og estimat 1 2019 er derfor korrigeret i tabellen, så tallene kan 
sammenlignes)

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.

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  



Side 3 / 3 

Trafikselskabet Movia 

Tabel 2 viser tilskud pr. passager uden for og inden for det strategiske net i budget 2019 samt estimat 
1 og 2 for 2019. 

 

      

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       

 

 

Tabel 2. Tilskud pr. passager. Kr.
  

Øvrige 
busnet 

B2019

Øvrige 
busnet 

E1/2019

Øvrige 
busnet 

E2/2019

Strategisk 
busnet 

B2019

Strategisk 
busnet 

E1/2019

 
Strategisk 

busnet 

E2/2019

 

  
Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 13 13 13 3 3 3
Regionale busser 10 10 10 5 6 6
Central 12 11 11 2 2 2
Omegn 10 11 11 3 3 3
København Nord (KKN) 13 14 14 4 4 4
Nord 21 21 22 9 10 10
Kommuner og region i 
Region Sjælland 31 32 32 12 13 13

 

Regionale busser 29 29 28 14 15 16
Øst 25 26 26 10 11 11
Vest 31 31 31 11 11 11
Syd 41 41 42 12 12 13

Det fremgår af tabel 2, at tilskud pr. passager generelt er på niveau med det budgetterede, men med 
mindre stigninger i flere kommunegrupper. Stigningerne skyldes, at passagertallet generelt er lavere 
og ligger 0,4 pct. under det budgetterede niveau på trods af mere drift som følge af udskydelsen af 
Metro Cityringens åbning.
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Bilag 09.3 Prognosepræcision i årets sidste estimat i forhold til årets regnskab 2014-2018

I perioden 2014 til 2018 har Movias seneste estimat inden regnskabsaflæggelse haft en prognose-
præcision med en afvigelse på op til 2,3 procent fra det endelige regnskabstal, jf. tabel 1 for en over-
sigt over prognosepræcision og angivelse af hovedårsagen til afvigelse. For enkelte kommuner eller 
regioner kan afvigelserne have været større.

Tabel 1. Prognosepræcision i årets sidste estimat i forhold årets regnskab 2014-2018 (mio. kr.)

  Estimat Regnskab Forskel
Forskel i 
procent Hovedårsag til forskel året sidste estimat – regnskab

2014 2.764 2.725 -39 -1,4% 0,7 pct. højere indtægter og 0,6 pct. lavere udgifter

2015 2.904 2.941 36 1,3% 1,5 pct. lavere indtægter pga. klippekortsudfasning og 
rejsehjemmelundersøgelse 2 for 2015.

2016 2.842 2.780 -63 -2,2% 1,2 pct. lavere udgifter bl.a. pga. lavere prisindeks, 
lavere rejsekortudgifter, provision og fællesudgifter.

2017 2.817 2.752 -65 -2,3%
0,6 pct. højere indtægter og 1,1 pct. lavere udgifter, 
herunder -2,9 pct. fællesudgifter, udskudte udgifter til 
realtid og 0,5 pct. lavere prisindeks.

2018 2.852 2.865 13 0,4%
1,4 pct. lavere indtægter pga. 1,0 pct. færre passage-
rer og 0,3 pct. lavere udgifter, herunder mindreforbrug 
på andre driftsudgifter.

 

 

 

 

 

 



Politisk dokument uden resume 

Trafikselskabet Movia 

 

 

 

 

 

Dokumentnummer 
841002 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Bestyrelsen
Dato 6. november 2019
 

 

12 Orientering om status for åbning af Nyt Bynet

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status for åbningen af Nyt Bynet til 
efterretning. Administrationen vil mundtligt 6. november 2019 præsentere en opfølgning på, hvordan 
de første uger med Nyt Bynet er forløbet.

 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Baggrund
 
Nyt Bynet er det nye busnet, som åbnede søndag 13. oktober 2019, efter Cityringens åbning 29. sep-
tember 2019. Formålet med Nyt Bynet er at tilpasse bussystemet til et lavere passagergrundlag, binde 
busserne godt sammen med Cityringen og eksisterende metro- og toglinjer, så der sikres god sam-
menhæng i den kollektive transport og de mange nye stationer og skiftesteder.

Nyt Bynet er besluttet politisk i de berørte kommuner og Region Hovedstaden i februar 2017 og maj 
2018 efter lokale borgerhøringer. Nyt Bynet er en historisk stor ændring af busdriften i hovedstadsom-
rådet, som samlet betyder 180.000 færre bustimer, 33 berørte buslinjer, og at 3.200 stoppesteder er 
ændret. De mange linjeændringer betyder også, at 1.120 chauffører har fået en ny hverdag med de 
nye ruter. Administrationen har forhørt sig hos de berørte operatører, som oplyser, at de ikke har op-
sagt chauffører i forlængelse af Nyt Bynet på trods af de færre køreplanstimer.

Åbningen af Cityringen søndag 29. september 2019 forløb godt, og der har kun været kortvarige drifts-
problemer med Cityringen.

Movia har et nød-busberedskab, som kan sættes ind ved driftsforstyrrelser på Cityringen af et vist om-
fang. Det vil i givet fald ske på baggrund af varsling fra Metroselskabet, eller hvis der opleves for lidt 
kapacitet i busserne. Beredskabet er planlagt med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune 
og Metroselskabet og kan aktiveres frem til 13. december 2019. Beredskabet har ikke været aktiveret.

Movia har sammen med de berørte kommuner gennemført en omfattende informationsindsats, så 
kunderne har fået god information om Nyt Bynet, og hvordan de skal finde ud af de mange nye buslin-
jer og rejseveje. I uge 37 blev tredje fase af informationsindsatsen indledt. Den bestod af annoncering, 
foliering af busser med kort over de nye ruter, linjefoldere i busserne med køreplaner og kort over den 
nye rute mv.
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Fra søndag 13. oktober til tirsdag 29. oktober 2019 har medarbejdere fra Movia og chauffører beman-
det godt 30 udvalgte passagertunge stationer og stoppesteder. Dvs. på selve åbningsdagen, mandag 
– onsdag i uge 42 og 43 samt mandag – tirsdag i uge 44. Stoppestedsværterne har hjulpet kunderne 
på vej i Nyt Bynet og bidraget til, at kunderne informeres om de nye rejsemuligheder.  

  

 

 

 

  

 
De udvalgte stoppesteder var fordelt på de berørte kommuner, og har været bemandet i morgen- og 
eftermiddagsmyldretiden. Stoppestedsværterne har kendskab til busserne i det umiddelbare område 
og er udstyret med iPads, så de kan hjælpe kunderne med at slå de nye rejseveje op i Rejseplanen. 
Endvidere deltog transportministeren 21. oktober som stoppestedsvært ved Vibenshus Runddel St.
 
Allerede fra tirsdag i uge 42, har stoppestedsværterne kunnet mærke, at langt de fleste passagerer 
havde fundet sig til rette i Nyt Bynet, og var forberedte på, hvordan de skulle foretage deres rejser. 
Stoppestedsværterne er primært blevet mødt af nysgerrighed og interesse og ganske få kritiske pas-
sagerer. Derudover har de særligt i åbningsugen været uundværlige øjne på gaden til at opfange min-
dre uhensigtsmæssigheder, som i de fleste tilfælde har kunnet løses allerede i uge 42 eller uge 43.
 
Åbningen af Nyt Bynet
 
Administrationen holder tæt øje med, hvordan busserne kører, og om der efterlades passagerer. Dette 
gøres i tæt samarbejde med operatørerne. Generelt er driften hidtil blevet afviklet godt med høj pålide-
lighed, men der er enkelte linjer med køretidsproblemer, som administrationen er ved at kigge nær-
mere på i tæt dialog med operatørerne.
 
Der har op til og omkring åbningen været en stor stigning i antallet af kundehenvendelser. Antallet af 
kundehenvendelser og medieomtale har efter uge 42 igen været faldende. Nedenstående grad viser 
udviklingen i antal henvendelser fra uge 39 til uge 43.
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Nyt Bynet har også været omtalt i Lokalaviser og TV2 Lorry m.fl. har kørt en række artikler om emnet. 
Omtalen har primært haft karakter af information om Nyt Bynet og ligget lige op til og omkring åbnin-
gen. I uge 43 er den totale omtale blot 12, hvoraf de 7 er neutrale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
På bestyrelsesmødet 6. november 2019 vil administrationen mere uddybende præsentere, hvordan 
starten af Nyt Bynet er forløbet.
 
 
 

Økonomi:

Ikke relevant.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen

Bilag:

Ingen.
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13 Orientering om landsdækkende undersøgelse af kundetilfredshed i den kollektive transport.
 

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om den landsdækkende kundetilfredshedsundersø-
gelse 2019 til efterretning.

Beslutning:
 

Sagsfremstilling:

Bus & Tog gennemfører årligt undersøgelsen ”Kundetilfredshed i den kollektive trafik”, der foretages 
på landsplan blandt kunder, som benytter kollektiv transport mindst én gang om året. Undersøgelsen 
fungerer som et benchmark på tværs af trafikselskaber og er gennemført i maj i år. Undersøgelsen 
blev gennemført første gang i 2018.
 

Hovedkonklusioner

På landsplan er der blandt undersøgelsens hovedkonklusioner:

• 74 pct. ser offentlig transport som et godt og vigtigt alternativ til andre transportformer.
• 54 pct. er tilfredse med mængden af offentlige transportmuligheder i deres område (64 pct. i 

Hovedstaden).
• 45 pct. har tillid til, at de kommer frem til tiden.

 
 

 

Af den aktuelle undersøgelse fremgår dog også, at den overordnede tilfreds med kollektiv trafik siden 
2018 er faldet hos ni af 13 trafikselskaber, og samlet set fra 6,6 til 6,4 på en 10-punktskala. Samtidig 
med faldet i den generelle tilfredshed er der mere positive vurderinger på en række konkrete spørgs-
mål. Blandt andet kan det fremhæves, at:

• Der er en stigning fra 55 til 57 pct. i andel af respondenter, der føler sig godt behandlet, når de 
er kunder i den offentlig transport.

• Et stigende antal, fra 39 til 41 pct. oplever, at der er god sammenhæng i den offentlige trans-
port.

• Flere (fra 51 til 56 pct.) oplever rejsetiden med offentlig transport som behagelig.
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Resultater for Movias busser og lokalbaner 

  

  

  

   

   

 

  

  

 

 

Movias busser og lokaltog har også oplevet fald i den overordnede kundetilfredshed. På en 10-punkts-
skala er den overordnede tilfredshed med Movias busser faldet fra 6,3 til 6,1.

Målt på en række konkrete parametre fastholder Movias busser i store træk kundernes tilfredshed fra 
målingen i 2018 til 2019. Det gælder for det samlede planlægningsforløb, overholdelse af køreplanen, 
muligheden for at få en siddeplads, samt den behandling, man oplever som kunde. Til gengæld er til-
fredsheden med rengøringen og informationen ved forsinkelser faldet marginalt, mens der har været 
en lille stigning i andelen af respondenter, der opfatter rejsetiden som behagelig.

For Movias lokaltogsdrift er den overordnede tilfredshed faldet fra 7,5 til 7,1, hvilket vurderes at kunne 
tilskrives blandt andet den store mængde sporarbejder, der har påvirket DSBs trafik på strækningerne 
til Kalundborg, Korsør og Nykøbing, og spærringer af Hillerød Station med deraf følgende afbrydelser 
af lokaltogsdriften og væsentligt forlængede rejsetider.

Det generelle fald i tilfredsheden for Lokaltog afspejles i de øvrige, konkrete spørgsmål, hvor kunder-
nes tilfredshed med blandt andet det samlede planlægningsforløb, overholdelse af køreplanen, og mu-
ligheden for at få en siddeplads, er faldet.

Ovenstående resultater slår også igennem på respondenternes villighed til at anbefale Movias busser 
og lokaltog til venner og bekendte. For lokaltogstrafikkens vedkommende kan der konstateres et fald 
på 14 point (fra 0 til -14) på NPS-skalaen, der i et interval fra -100 til +100 angiver sandsynligheden 
herfor. For så vidt angår bustrafikken kan der konstateres en stigning på 5 point fra -36 til -31. Det be-
mærkes hertil, at villigheden til at anbefale et produkt generelt anses for et mere krævende mål end 
kundetilfredshed, da anbefalingsvillighed kræver mere loyalitet, end tilfredshed. Stigningen i villighe-
den til at anbefale bustrafikken i Movia er således en bemærkelsesværdig, positiv udvikling.

Indsatser til at styrke kundetilfredshed og anbefalingsvillighed af Movias busser og lokalbaner

Der er, som en del af kundeundersøgelsen, foretaget en analyse af, hvilke parametre, der kan drive en 
positiv udvikling for kundetilfredshed og anbefalingsvillighed. Analysen viser, at særligt overholdelse af 
køreplanen er vigtigt i forhold til tilfredshed og anbefalingsvillighed. Her er Movias busservice særligt 
udfordret af den stigende trængsel i og omkring de store byer, og overgangen til liveopdateret trafikin-
formation skal netop bidrage til at give kunderne bedre besked om, hvornår man kan forvente, at bus-
sen kommer. God sammenhæng i den offentlige transport driver også tilfredshed og anbefalingsvillig-
hed, hvor arbejdet med DOTs nye strategi med fortsat fokus på at styrke sammenhæng mellem trans-
portformer er et vigtigt element.

Også det forhold, at rejsetiden opleves behagelig, og at man føler sig godt behandlet, er vigtige para-
metre. Her er løbende kampagner i DOT om god stil, tryghedskampagner og tilfredsheden med chauf-
føren tiltag, der kan bidrage til en positiv udvikling.

Der arbejdes således allerede på flere planer med at styrke de parametre, der driver en positiv udvik-
ling, men der foretages også store forandringer med omlægning og reduktion af service, som sædvan-
ligvis trækker i negativ retning.

Endelig bemærkes, at yderligere kvalitativ viden om ovenstående parametre kan opnås gennem drøf-
telser i Movias borgerpanel.
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Økonomi: 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

Ingen

Åbent/lukket punkt:
Åbent punkt.

Kommunikation:
Offentliggørelsen af undersøgelsen sker på trafikvirksomhedernes hjemmesider. Der udsendes ikke 
pressemeddelelse.

Bilag:
Bilag 13.1. Kundetilfredshed i den kollektive trafik – overordnede resultater

Bilag 13.2. Kundetilfredshed i den kollektive trafik – ad hoc-spørgsmål

Bilag 13.3. Kundetilfredshed i den kollektive trafik - driveranalyse
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FORORD 

En repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt alle som rejser mindst én gang årligt 

  

 

 

 

Forandet år i træk gennemførerBus& Tog i samarbejde med Wilke 

en undersøgelseaf passagerernes tilfredshed med den kollektive 

trafik. Undersøgelsen gennemføres som en online-analyse blandt 

den del af befolkningen, der som minimumhar brugt kollektiv trafik 

én gang inden for det senesteår.

På denne måde adskiller undersøgelsensig fra en række andre 

passagertilfredshedsundersøgelser, der baserer sig på svar 

indhentet ved uddeling af spørgeskemaer el.lign. undervejs i 

transportmidlet (bus, tog, letbane eller metro). Af denne grund er 

der også en højere andel af besvarelser fra lavfrekvente rejsende, 

som benytter kollektiv trafik i mindre omfang, end det er tilfældet i 

andre undersøgelser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at metodeændringen 

betyder, at man ikke kan sammenligne resultaterne i denne 

undersøgelse direkte med resultaterne i de nationale 

passagertilfredshedsanalysero.l., hvor interviewene er foretaget i 

transportmidletundervejspå rejsen.

© 2019– Side 4 

Igennemrapporten er statistisksignifikanteændringer afrapporteret 

ved brug af signifikanspile, der viser statistiske ændringer i hhv. 

positiv og negativ retning. Dissepile afspejler ændringer, der inden 

for et konfidensinterval på (mindst) 95% er signifikant forskellige 

givet svarfordelingen.

Fornærmere tekniskbeskrivelsese side 50 i denne rapport.

Rejsefrekvens, Passagerpulsen, 2018 (passagerundersøgelse) 

  

  

  

 

  

  

 

Heavy users 51%

Medium users 34%

Light users 15%

Rejsefrekvens, Bus og Tog, 2019 (befolkningsundersøgelse)

Heavy users 20%

Medium 
users 35%

Light users 45%



HOVEDKONKLUSIONER



1
STIGENDE ANBEFALINGSVILLIGHED
NPS* for kollektiv tra fik er steget siden sidste  å r, hvilket indikerer, a t der er en større  gra d a f kundeloya lite t.
Fremga ngen gå r på  tvæ rs a f de fleste  a ldersgrupper og regioner, og gør sig sæ rligt gæ ldende for light users.

2
LAVFREKVENTE PASSAGERER ER FORTSAT MINDST ANBEFALINGSVILLIGE
De la vfrekvente pa ssa gerer er fortsa t ma rka nt mindre tilfredse, end det er tilfæ ldet bla ndt de mere 
højfrekvente brugere a f den kollektive tra fik. Dette  på  tvæ rs a f tilfredshedspa ra metre.

3
TILFREDSHED OG ANBEFALINGSVILLIGHED STIGER MED ALDEREN
De æ ldre pa ssa gerer udtrykker ma rka nt større  tilfredshed med den kollektive tra fik på  tvæ rs a f pa ra metre , 
og de ha r en større  a nbefa lingsvillighed, nå r de sa mmenlignes med de yngre pa ssa gerer.

4
RETTIDIGHED OG EN BEHAGELIG REJSEOPLEVELSE ER VIGTIGE PARAMETRE
De vigtigste  drivere  for tilfredshed og kundeloya lite t er henholdsvis re ttidighed/overholdelse a f 
kørepla nerne sa mt a t re jsetiden opleves som beha gelig, og pa ssa gererne ha r en god kundeoplevelse

5
DEN OVERORDNEDE TILFREDSHED MED TRAFIKSELSKABERNE ER FALDET
9 ud a f 13 selska ber ha r oplevet e t sta tistisk signifika nt fa ld i den overordnede tilfredshed siden sidste  å rs 
undersøgelse. 

 

HOVEDKONKLUSIONER
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Positive udviklingstendenser…

1
FORTSAT STOR OPBAKNING TIL KOLLEKTIV TRAFIK
Den kollektive tra fik opfa ttes fortsa t som et vigtigt a lterna tiv til a ndre tra nsportformer, hvilket er e t godt 
a fsæ t for videre a rbejde. Kun 8% a ngiver, a t den kollektive tra fik ikke er e t vigtigt a lterna tiv.  

  

 

 

2
FLERE OPLEVER REJSETIDEN SOM BEHAGELIG OG FØLER SIG GODT BEHANDLET
Der er flere  pa ssa gerer, der finder re jsetiden beha gelig, og som mener, a t de bliver godt beha ndlet som 
pa ssa gerer. Dette  gør sig sæ rligt gæ ldende for pa ssa gerer hos BAT og Nordjylla nds Tra fikselska b.

3
FREMGANG I ANBEFALINGSVILLIGHED BLANDT BUSREJSENDE
Der ka n spores en ma rka nt fremga ng i NPS* på  tvæ rs a f busselska berne. Herunder er det sæ rligt 
Nordjylla nds Tra fikselska b, Midttra fik og Movia  Busser, der oplever fremga ng.

4
FREMGANG BLANDT REJSENDE I REGION NORDJYLLAND & MIDTJYLLAND
Der er sæ rlig fremga ng a t spore bla ndt de rejsende i Region Nordjylla nd og Region Midtjylla nd ift. 
centra le  pa ra metre  som rettidighed, beha gelig rejsetid og god kundeoplevelse.

5
STØRRE TILFREDSHED MED SAMMENHÆNGEN I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK
Flere pa ssa gerer oplever, a t der er en god sa mmenhæ ng i den kollektive tra fik. Dette  er sæ rligt udta lt 
bla ndt pa ssa gerer bosiddende i Region Hovedsta den.

HOVEDKONKLUSIONER
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HOVEDKONKLUSIONER
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Negative udviklingstendenser…

1
LAVERE TILFREDSHED MED INFORMATION OM FORSINKELSER
Tra fikinforma tionen og a dviseringen, nå r der er a flysninger e ller forsinkelser, ha lter fortsa t. Denne 
usikkerhed i forbindelse  med rejser med kollektiv tra fik på virker tilfredshed og a nbefa lingsvillighed.

2
FALDENDE TILFREDSHED MED OVERHOLDELSE AF KØREPLANER
Sa mlet set ra pporteres der om fa ldende tilfredshed med selska bernes overholdelse a f kørepla nerne. 
Denne tilba gega ng drives dog drevet a f Aa rhus Letba ne og Movia  Loka ltog. 

 

3
MOVIA LOKALTOG GÅR TILBAGE
Movia  Loka ltog oplever en tilba gega ng i NPS* så vel som tilfredshed på  en ræ kke specifikke områ der. 
Selska bet ligger dog fortsa t pla ceret i den bedre ha lvdel bla ndt tra fikselska berne.

4
PASSAGERER I REGION SJÆLLAND UDTRYKKER LAVERE TILFREDSHED
Tilfredsheden med den kollektive tra fik bla ndt re jsende bosa t i Region Sjæ lla nd ligger under gennemsnittet 
på  a lle  pa ra metre  på  næ r oplevelsen a f re jsetiden som beha gelig.

5
LAVFREKVENTE BRUGERE ER MERE UTILFREDSE
Pa ssa gerer med mere la vfrekvent brug a f kollektiv tra fik scorer under la ndsgennemsnit på  a lle  
tilfredshedspa ra metre. Sæ rligt på  tilfredsheden a f mæ ngden a f kollektiv tra fik og sa mmenhæ ngen heri.

*For nærmere introduktion til NPS, se s. 21



1
Der er et stort, uforløst 
potentiale i at få 
aktiveret de 
lavfrekevntebrugere 
af kollektiv trafik

Eftersom 45% af de adspurgte 
er light users, ligger der et 
stort forretningspotentiale i at 
kunne øge deres 
rejsefrekvens

2
Undersøg, hvordan 
light users i højere 
grad kan opleve, at 
det er nemt at 
anvende kollektiv 
trafik

Light users udtrykker markant 
mindre tilfredshed med mængden 
af – og sammenhængen i -
kollektiv trafik 

 
 

3
Minimér 
usikkerheden om 
ventetid ved at 
advisere 
passagererne om 
evt. forsinkelser

Der er forskel på faktisk og oplevet 
ventetid, hvorfor usikkerheden kan 
minimeres og tilfredsheden højnes

4 Afdæk 
sammenhængen 
mellem anbefaling 
og brug af 
kollektiv trafik

Afføder en anbefaling af et givent 
transportmiddel eller selskab en 
ændret rejseadfærd hos modtageren?

5Brug den positive 
opfattelse af 
kollektiv trafik som 
et aktiv

Den brede opfattelse af 
kollektiv trafik som et vigtigt 
alternativ kan bruges som 
afsæt for at kanalisere flere 
over i den kollektive trafik

HOVEDKONKLUSIONER
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TILFREDSHED



TILFREDSHED

Langt størstedelen af passagererne ser fortsat kollektiv trafik som et godt og vigtigt alternativ til 
andre transportformer. 

 

 

Folk i Hovedstaden (77%), Nordjylland (77%), samt dem på 60+ år (79%) ser i højere grad den offentlige transport som et godt og vigtigt alternativ

”Jeg ser offentlig transport som et godt og vigtigt alternativ til andre transportformer”

74%
(74%)

Helt enig / enig

16%
(16%)

Hverken enig eller uenig

8%
(9%)

Helt uenig /  uenig

2% ved ikke, om de ser offentlig tra nsport som et godt og vigtigt a lterna tiv til a ndre tra nsportformer
Tal i parentes angiver svarfordelingerne fra 2018
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Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:      
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q4 ”Jeg ser offentlig transport som et godt og vigtigt alternativ til andre transportformer”
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TILFREDSHED

Halvdelen af passagererne er meget tilfredse med mængden af offentlige transportmuligheder i 
deres område. Hver fjerde er utilfreds
Særligt Hovedstaden skiller sig positivt ud med 64% enige, ligesom unge under 40 år (58% enige), finder mængden af offentlige
transportmuligheder tilfredsstillende

”Jeg er meget tilfreds med mængden af offentlige transportmuligheder i mit område”

54%
(54%)

Helt enig / enig

17%
(18%)

Hverken enig eller uenig

27%
(26%)

Helt uenig /  uenig

2% ved ikke, om de er tilfredse med mæ ngden a f offentlige tra nsportmuligheder i områ det
Tal i parentes angiver svarfordelingerne fra 2018 
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Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:      
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q5 ”Jeg er meget tilfreds med mængden af offentlige transportmuligheder i mit område”
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TILFREDSHED

Knap halvdelen af passagererne har tillid til, at de kommer frem til tiden, når de benytter 
kollektiv tra fik. Næ sten hver tredje ha r ikke tillid til, a t de kommer frem til tiden
Der er en glidende sammenhæng mellem tillid og alder, med 31% for unge under 30, op til 58% for rejsende på 70+ år. Region Sjælland ligger 
markant lavest med 37%, Nordjylland højest med 55%

”Når jeg kører med offentlig transport, har jeg tillid til, at jeg kommer frem til tiden”

45%
(44%)

Helt enig / enig

25%
(26%)

Hverken enig eller uenig

29%
(29%)

Helt uenig /  uenig

1% ved ikke, om de ha r tillid til, a t de kommer frem til tiden, nå r de kører med offentlig tra nsport
Tal i parentes angiver svarfordelingerne fra 2018 

 

Signifikant, positiv udvikling: Signifikant, negativ udvikling: 
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q6 ”Når jeg kører med offentlig transport, har jeg tillid til, at jeg kommer frem til tiden”
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TILFREDSHED

Flere (57%) føler sig godt behandlet, når de rejser med den kollektive trafik. Der er fortsat kun få 
(12%), der ikke føler sig godt behandlet
Rejsende på 60+ år er mere enige i, at de føler sig godt behandlet (65%)
Region Sjælland ligger i bunden med 52%, Nordjylland i toppen med 66%

”Jeg føler mig godt behandlet, når jeg er kunde i den offentlige transport”

57%
(55%)

Helt enig / enig

30%
(31%)

Hverken enig eller uenig

12%
(12%)

Helt uenig /  uenig

1% ved ikke, om de føler sig godt beha ndlet, nå r de er kunder i den offentlige tra nsport
Tal i parentes angiver svarfordelingerne fra 2018 

 

Signifikant, positiv udvikling: Signifikant, negativ udvikling: 
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q7 ”Jeg føler mig godt behandlet, når jeg er kunde i den offentlige transport”
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TILFREDSHED

Der ses en stigning i andelen af passagererne, der oplever, at der er god sammenhæng i den 
kollektive tra fik
Især Hovedstaden med 48% synes der er god sammenhæng i den offentlige transport
Kun 32% af light users er enige, hvilket kan være en mulig årsag til fravalg

”Jeg oplever, at der er en god sammenhæng i den offentlige transport”

41%
(39%)

Helt enig / enig

30%
(30%)

Hverken enig eller uenig

26%
(26%)

Helt uenig /  uenig

4% ved ikke, om de oplever, a t der er en god sa mmenhæ ng i den offentlige tra nsport
Tal i parentes angiver svarfordelingerne fra 2018 

 

Signifikant, positiv udvikling: Signifikant, negativ udvikling:
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q8 ”Jeg oplever, at der er en god sammenhæng i den offentlige transport”
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TILFREDSHED

Flere passagerer oplever rejsetiden som behagelig, når de rejser med den kollektive trafik. 
Omvendt oplever hver sjette ikke, a t rejsetiden er behagelig 

 

 

Rejsende på 60+ år finder rejsetiden mere behagelig (65%)
Region Syddanmark scorer i toppen med 62%, Hovedstaden i bunden med 52%

”Jeg oplever rejsetiden som behagelig, når jeg rejser med offentlig transport”

56%
(51%)

Helt enig / enig

28%
(31%)

Hverken enig eller uenig

16%
(17%)

Helt uenig /  uenig

1% ved ikke, om de oplever rejsetiden som beha gelig, nå r de rejser med offentlig tra nsport
Tal i parentes angiver svarfordelingerne fra 2018
Signifikant, positiv udvikling: Signifikant, negativ udvikling: 
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q9 ”Jeg oplever rejsetiden som behagelig, når jeg rejser med offentlig transport”

© 2019 – Side 16

           

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaovP--83bAhVRblAKHZhiDLAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.free-icons-download.net/symbol-thumbs-up-icon-72618/&psig=AOvVaw1p3261kGqaztClX88A1Bfr&ust=1528887496705915
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaovP--83bAhVRblAKHZhiDLAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.free-icons-download.net/symbol-thumbs-up-icon-72618/&psig=AOvVaw1p3261kGqaztClX88A1Bfr&ust=1528887496705915
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaovP--83bAhVRblAKHZhiDLAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.free-icons-download.net/symbol-thumbs-up-icon-72618/&psig=AOvVaw1p3261kGqaztClX88A1Bfr&ust=1528887496705915


TILFREDSHED
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Høj tillid til overholdelse 
a f tidspla n, og føler sig 

godt beha ndlet
H: 13% M: 31% L: 56%  

  
  

  
  

 

Scorer gennemgå ende i 
midten eller toppen på  

tilfredshedspa ra metrene
H: 14% M: 34% L: 53%

Oplever i høj gra d rejsetiden 
som beha gelig, nå r der rejses 

med kollektiv tra fik 
H: 8% M: 20% L: 73%

Tilfredsstillende mæ ngde 
og god sa mmenhæ ng i 

den kollektive tra fik
H: 28% M: 45% L: 27%

Scorer under gennemsnittet 
på  a lt, undta gen beha gelig 

rejsetid
H: 24% M: 28% L: 48%

Base: Alle passagerer n = 12.064 – pr. region, n = 1.207/4.239/1.941/3.381/1.296
H = Hea vy users, M = Medium users, L = Light users.



TILFREDSHED
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18-39 år
Heavy users 30%
Medium users 39%
Light users 31%

Passagerer under 40 år er i 
højere grad tilfredse med 

mængden af offentlig 
transport, men er skeptiske 
ift. at komme frem til tiden

40-59 år
Heavy users 19%
Medium users 31%
Light users 50%

60+ år
Heavy users 11%
Medium users 36%
Light users 50%

Passagerer over 60 år ser 
offentlig transport som et 

vigtigt alternativ.
De har tiltro til tidsplanen, 

føler sig godt behandlet, og 
oplever rejsetiden som 

behagelig

Base: Alle passagerer n = 12.064 – pr. a lderska tegori, n = 4.555/4.079/3.429



TILFREDSHED

Heavy Users   

 

synes a t mæ ngden og 
sa mmenhæ ngen a f offentlig 

tra nsport er god. 
De scorer under la ndsnivea u på  

tillid og a t føle sig godt 
beha ndlet

Medium Users
De scorer generelt over 

la ndsnivea u på  a lle  pa ra metre, 
men mest på  mæ ngden og 
sa mmenhæ ngen a f offentlig 

tra nsport

Light Users
De scorer generelt under 

la ndsnivea u på  a lle  pa ra metre, 
men mest på  mæ ngden, 

sa mmenhæ ngen og a nskuelsen 
a f offentlig tra nsport som et 

vigtigt a lterna tiv

Ba se: Alle pa ssa gerer n = 12.064
Hea vy; Medium; Light n = 2.131; 4.409; 5.524
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ANBEFALINGSVILLIGHED



Vi kortlægger passagerernes anbefalingsvillighed via Net Promotor Score (NPS)

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og 
bekendte a t køre med offentlig tra nsport?

      

Meget
usandsynligt

Meget
sandsynligt

0 1 2 3 4 5 7 8 9 106

Detractors Passives Promotors

ANBEFALINGSVILLIGHED

© 2019 – Side 21

Promoters
Promoters (9-10) er loya le og entusia stiske 
kunder der vil fortsæ tte med a t vende 
tilba ge, sa mt a nbefa le til a ndre og dermed 
ska be væ kst.

Passives
Pa ssives (7-8) er tilfredse men uentusia stiske 
kunder, der er let modta gelige overfor hva d 
konkurrenterne tilbyder

Detractors
Detra ctors (0-6) er utilfredse kunder, der 
ka n ska de dit bra nd og hindre væ kst 
gennem nega tiv mund-til-mund omta le.

Net Promoter Score (NPS)
Vi udregner a ltid en score ba seret på  sva rene, ka ldet 
Net Promoter Score – eller NPS. Denne score a fdæ kker 
selska bernes kundeloya litet og pa ssa gerernes 
a nbefa lingsvillighed.

Scoren kan variere fra -100 til +100
Hvis scoren er positiv, er der flere Promoters end 
Detra ctors, og vice versa .

Jo højere NPS → Jo bedre

NPS = 
% Promotors

-
% Detractors



Meget
usandsynligt

Meget
sandsynligt

0 1 2 3 4 5 7 8 9 106

Detractors Passives Promotors

Den samlede NPS for kollektiv trafik er -21, hvilket er udtryk for en forbedring i kundeloyaliteten 
fra sidste år, hvor det tilsvarende var -25

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og 
bekendte at køre med offentlig transport?

24%  (22%*)

32%  (30%*)

45%  (48%*)

ANBEFALINGSVILLIGHED

Tal i parentes angiver svarfordelingerne fra 2018
* angiver signifikant udvikling
NPS-udregning med decimaler: 21,72% (promoters) – 44,85% (detractors). 

© 2019 – Side 22

Net Promoter Score (NPS)
Vi udregner altid en score baseret på svarene, kaldet 
Net Promoter Score – eller NPS. Denne score afdækker 
selskabernes kundeloyalitet og passagerernes 
anbefalingsvillighed.

Scoren kan variere fra -100 til +100
Hvis scoren er positiv, er der flere Promoters end 
Detractors, og vice versa.

Jo højere NPS → Jo bedre

NPS for kollektiv trafik 
er -21 (-25)



Der er størst anbefalingsvillighed blandt heavy og medium users, mens markant færre light users 
vil anbefale kollektiv trafik. NPS for medium og light users er forbedret siden sidste år

Total '18

48%

30%

22%

NPS 
-25

Total '19

45%

32%

24%

NPS 
-21

Heavy-users

Heavy
 '18

38%

33%

29%

NPS 
-8

Heavy
 '19

37%

34%

29%

NPS 
-8

Medium-users

Medium 
'18

39%

34%

27%

NPS 
-12

Medium 
'19

38%

33%

29%

NPS 
-9

Light-users

Light
 '18

57%

27%

16%

NPS 
-42

Light
 '19

54%

29%

17%

NPS 
-37

Detractors Passives Promotors

ANBEFALINGSVILLIGHED
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Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u
NPS for ‘Tota l’ er opgjort for offentlig tra nsport generelt

Ba se: Hea vy; Medium; Light n = 2.131; 4.409; 5.524
Spørgsmål: ”Hvor sa ndsynligt er det, a t du vil a nbefa le dine venner og bekendte a t køre med offentlig tra nsport?” 



Ændring 
siden ‘18 Total

24% 32% 45%+4 NPS
-21

18-29-årige
18% 32% 49%+4 NPS

-31

30-39-årige
19% 33% 47%+7 NPS

-28

40-49-årige
21% 32% 48%+6

NPS
-27

50-59-årige
24% 30% 46%+4 NPS

-21

60-69-årige
32% 32% 37%+5

NPS
-5

70+
32% 31% 37%-1

NPS
-5

Der er fortsat størst anbefalingsvillighed blandt de ældre passagerer, men NPS er 
gennemgående forbedret på tværs af aldersgrupperne

Promoters Passives Detractors

ANBEFALINGSVILLIGHED
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Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:      
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau
NPS for ‘Total’ er opgjort for offentlig transport generelt

Base: Alle passagerer n = 12.064 – pr. alderskategori, n = 1.476/1.371/1.826/2.306/2.943/2.142
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?” 



Ændring 
siden ‘18

Total

24% 32% 45%+4
NPS
-21

Region Nordjylland

26% 36% 38%+7
NPS
-12

Region Hovedstaden

27% 33% 40%+5
NPS
-14

Region Midtjylland

22% 32% 47%+8 NPS
-25

Region Syddanmark

21% 30% 49%+4 NPS
-28

Region Sjælland

20% 27% 53%+1 NPS
-32

Der er flest anbefalingsvillige passagerer i Region Nordjylland og Region Hovedstaden.
På nær Region Sjælland er NPS steget for alle regioner 

      

 

Promoters Passives Detractors

ANBEFALINGSVILLIGHED

© 2019 – Side 25

Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau
NPS for ‘Total’ er opgjort for offentlig transport generelt

Base: Alle passagerer n = 12.064 – pr. region, n = 1.207/4.239/1.941/3.381/1.296
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?”



Total

45%

32%

24%

+4

NPS
-21

Metro 

n= 1.218

23%

37%

40%

+2

NPS
18

Aarhus 
Letbane 

n= 386

31%

36%

33%

-1

NPS
2

Nordjyske 
Jernbaner 

n= 262

31%

36%

32%

-1

NPS
1

BAT 

n= 603

39%

27%

33%

-6

NPS
-6

Nordjyllands 
Trafikselskab 

n= 941

37%

34%

30%

+9

NPS
-7

Movia 
Lokaltog 

n= 307

41%

33%

26%

-14

NPS
-14

Arriva Tog 

n= 603

41%

38%

21%

+2

NPS
-21

FynBus 

n= 1.199

46%

34%

20%

+5

NPS
-26

Sydtrafik 

n= 1.200

47%

32%

21%

+3

NPS
-27

Midttrafik 

n= 825

47%

34%

19%

+8

NPS
-27

DSB Fjern-
og 

Regionaltog n= 1.210

48%

33%

19%

+1

NPS
-29

Movia Busser 

n= 2.103

49%

33%

18%

+5

NPS
-31

DSB S-tog 

n= 1.207

51%

31%

18%

-4

NPS
-33

Metroen har fortsat den bedste NPS. NT, Midttrafikog Movia Busseroplever en signifikant fremgang

Detractors Passives Promoters

ANBEFALINGSVILLIGHED

© 2019 – Side 26

Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:      
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau
NPS for ‘Total’ er opgjort for offentlig transport generelt

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale [SELSKAB] til venner og bekendte?” 



Total '18

48%

30%

22%

NPS
-25

Total '19

45%

32%

24%

NPS
-21

Bus

Busser
 '18

51%

31%

18%

NPS
-34

Busser
 '19

47%

33%

19%

NPS
-28

Tog

Tog
 '18

42%

32%

26%

NPS
-17

Tog
 '19

42%

34%

24%

NPS
-18

Det er blandt buspassagererne, at anbefalingsvilligheden er steget, men der er fortsat flere 
promotersblandt togpassagererne

Detractors Passives Promotors

ANBEFALINGSVILLIGHED
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Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u
NPS for ‘Tota l’ er opgjort for offentlig tra nsport generelt
Note: Bus udgøres a f Nordjylla nds Tra fikselska b, Fynbus, Sydtra fik, Midttra fik, BAT og Movia  Busser. 

 

Tog udgøres a f DSB S-tog, DSB Fjern og Regiona l, Nordjyske Jernba ner, Metro, Letba ne (Aa rhus), Arriva  Tog og Movia  Loka ltog
Ba se: Bus- og togpa ssagerer; n = 6.407/5.657
Spørgsmå l: ”Hvor sa ndsynligt er det, a t du vil a nbefa le [SELSKAB] til venner og bekendte?”



SELSKABSSPECIFIKKE 
SPØRGSMÅL



Total

12%

33%

54%

6,42

6,63

Metro

7%
15%

78%

7,68

7,87

Nordjyske 
Jernbaner 

5%

22%

72%

7,47

7,41

Movia 
Lokaltog 

8%

27%

65%

7,05

7,54

BAT

7%

29%

63%

6,96

7,14

Nordjyllands 
Trafikselskab 

8%

29%

62%

6,86

7,15

Aarhus 
Letbane 

11%

27%

60%

6,86

7,19

Arriva Tog

9%

30%

60%

6,75

7,01

FynBus

13%

32%

54%

6,40

6,56

DSB Fjern og 
Regional

14%

33%

53%

6,26

6,47

Midttrafik

14%

34%

52%

6,28

6,52

Sydtrafik

12%

36%

51%

6,33

6,53

DSB S-tog

14%

36%

49%

6,12

6,39

Movia Busser

Ved ikke Kategori 0-3 Kategori 4-6 Kategori 7-10

13%

38%

48%

6,13

6,31Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

9 ud af 13 selskaber har oplevet et signifikant fald i overordnet tilfredshed fra sidste år 
Det største fald er for Movia Lokaltog, der dog stadig niveaumæssigt ligger i top-3

Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?
Svarskala: 0-10 (Meget utilfreds – Meget tilfreds)

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL
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Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q11 ”Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?” 



Total

8%

35%

54%

6,62

6,71

Metro

3%
18%

76%

7,81

7,86

Nordjyske 
Jernbaner     

2%

24%

68%

7,57

7,49

BAT

7%

27%

63%

7,05

7,04

Nordjyllands 
Trafikselskab

6%

30%

61%

6,99

6,99

Arriva Tog

4%

33%

61%

6,99

6,99

Movia 
Lokaltog

4%

34%

59%

7,05

7,44

DSB Fjern og 
Regional

10%

34%

53%

6,45

6,66

FynBus

10%

35%

53%

6,49

6,52

Aarhus 
Letbane

6%

32%

52%

6,93

7,18

Midttrafik

7%

38%

52%

6,54

6,53

DSB S-tog

10%

37%

51%

6,39

6,59

Sydtrafik

9%

38%

49%

6,38

6,38

Movia Busser

9%

39%

49%

6,36

6,42

Ved ikke Kategori 0-3 Kategori 4-6 Kategori 7-10

Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

Tre selskaber har et signifikant fald i det samlede planlægningsforløb - resten er stabile 
Ingen af top-5 selskaberne har oplevet et fald

Hvor tilfreds er du med det samlede forløb når du planlægger en rejse med [SELSKAB]?
Svarskala: 0-10 (Meget utilfreds – Meget tilfreds)

 

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL
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Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling: 
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q12 ”Hvor tilfreds er du med det samlede forløb når du planlægger en rejse med [SELSKAB]?”



Ved ikke Kategori 0-3 Kategori 4-6 Kategori 7-10

Total

12%

32%

53%

6,45

6,54

Metro

2%
12%

81%

8,17

8,20

Nordjyske 
Jernbaner    

3%

19%

72%

7,67

7,67

Arriva Tog

4%

25%

69%

7,32

7,53

Movia 
Lokaltog

5%

23%

68%

7,32

8,00

BAT

9%

26%

63%

6,97

7,14

Nordjyllands 
Trafikselskab

7%

29%

61%

6,98

7,10

FynBus

10%

31%

56%

6,65

6,71

Sydtrafik

10%

33%

55%

6,65

6,72

Midttrafik

10%

33%

54%

6,43

6,56

DSB S-tog

15%

33%

48%

6,11

6,25

DSB Fjern og 
Regional

15%

35%

48%

6,12

6,14

Aarhus 
Letbane

10%

27%

48%

6,69

8,08

Movia Busser

14%

38%

45%

6,01

6,07Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

11 af 13 selskaber har fastholdt et stabilt niveau i overholdelse af køreplanen 
Aarhus Letbane er faldet med 1,4 og Movia Lokaltog med 0,7
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Hvor tilfreds er du med [SELSKAB]s overholdelse af køreplanen?
Svarskala: 0-10 (Meget utilfreds – Meget tilfreds)

 

Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q13 ” Hvor tilfreds er du med [SELSKAB]s overholdelse af køreplanen?”



Ved ikke Kategori 0-3 Kategori 4-6 Kategori 7-10

Total

8%

30%

60%

6,85

6,90

BAT
3%
11%

85%

8,61

8,38

Nordjyske 
Jernbaner  

2%
15%

80%

8,10

7,83

Movia 
Lokaltog

4%

20%

75%

7,87

8,53

Sydtrafik
2%

21%

74%

7,76

7,84

Arriva Tog

5%

19%

74%

7,54

7,75

Nordjyllands 
Trafikselskab

4%

20%

74%

7,62

7,66

FynBus

4%

21%

73%

7,61

7,71

Aarhus 
Letbane 

3%

20%

73%

7,83

8,40

Midttrafik

7%

27%

64%

7,11

7,28

DSB Fjern og 
Regional

8%

31%

59%

6,88

6,91

DSB S-tog

9%

31%

57%

6,67

6,69

Movia Busser

9%

34%

56%

6,58

6,63

Metro

9%

36%

53%

6,55

6,36Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

Metroen har som eneste selskab forbedret sig signifikant på muligheden for at få en siddeplads 
Movia Lokaltog og Aarhus Letbane oplever større fald, begge på 0,6
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Hvor tilfreds er du med muligheden for at få en siddeplads, når du kører med [SELSKAB]?
Svarskala: 0-10 (Meget utilfreds – Meget tilfreds)

 

Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q14 ” Hvor tilfreds er du med muligheden for at få en siddeplads, når du kører med [SELSKAB]?”



Ved ikke Kategori 0-3 Kategori 4-6 Kategori 7-10

Total

9%

34%

54%

6,56

6,67

BAT

3%
19%

76%

7,93

7,88

Nordjyske 
Jernbaner   

4%
17%

73%

7,76

7,57

Aarhus 
Letbane 

2%

21%

69%

7,87

8,27

Nordjyllands 
Trafikselskab

6%

25%

67%

7,30

7,49

FynBus

4%

24%

67%

7,34

7,43

Arriva Tog

6%

26%

66%

7,09

7,08

Movia 
Lokaltog

6%

25%

65%

7,23

7,64

Sydtrafik

5%

27%

64%

7,17

7,32

Midttrafik

5%

31%

61%

7,02

6,96

Metro

7%

34%

55%

6,63

6,65

DSB Fjern og 
Regional

8%

35%

54%

6,53

6,59

Movia Busser

9%

36%

52%

6,44

6,60

DSB S-tog

14%

40%

43%

5,94

6,07Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

Tilfredsheden med rengøring er faldet for fire selskaber, bl.a. Aarhus Letbane og Nordjyllands 
Trafikselskab der ellers begge ligger i top-4
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Hvor tilfreds er du med rengøringen af bussen eller toget, når du kører med [SELSKAB]?
Svarskala: 0-10 (Meget utilfreds – Meget tilfreds)

 

Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q15 ”Hvor tilfreds er du med rengøringen af bussen eller toget, når du kører med [SELSKAB]?”



Ved ikke Kategori 0-3 Kategori 4-6 Kategori 7-10

Total

15%

18%

37%

30%

5,39

5,47

Metro

21%

5%

26%

47%

6,81

6,86

Nordjyske 
Jernbaner    

29%

8%

22%

41%

6,64

6,46

Arriva Tog

21%

6%

36%

37%

6,28

6,43

DSB S-tog

10%

15%

39%

36%

5,64

5,82

Movia 
Lokaltog

19%

8%

37%

36%

6,19

6,46

DSB Fjern og 
Regional

11%

15%

39%

35%

5,75

5,76

Nordjyllands 
Trafikselskab

20%

11%

39%

30%

5,79

5,79

Sydtrafik

20%

18%

34%

28%

5,33

5,18

BAT

19%

23%

32%

27%

5,16

5,17

FynBus

21%

16%

37%

26%

5,38

5,12

Aarhus 
Letbane

33%

11%

30%

26%

5,84

6,81

Midttrafik

20%

20%

38%

22%

5,04

5,05

Movia Busser

13%

27%

39%

21%

4,63

4,80Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

FynBushar forbedret informationerne ved forsinkelser, og Aarhus Letbane samt Movia Busser er g  
tilbage. Alle tre ligger niveaumæssigt i bunden
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Hvor tilfreds er du med informationen fra [SELSKAB], når der er forsinkelser? 
Svarskala: 0-10 (Meget utilfreds – Meget tilfreds)

 

Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q16 ”Hvor tilfreds er du med informationen fra [SELSKAB], når der er forsinkelser?”



Ved ikke Uenig/helt uenig Hverken eller Enig/helt enig

Total

16%

28%

56%

3,48

3,41

BAT

10%

20%

69%

3,84

3,64

Nordjyske 
Jernbaner    

11%

20%

67%

3,73

3,56

Arriva Tog

14%

20%

65%

3,64

3,61

DSB Fjern og 
Regional

12%

24%

63%

3,64

3,56

Sydtrafik

16%

22%

61%

3,57

3,53

Aarhus 
Letbane

14%

25%

60%

3,55

3,49

Movia 
Lokaltog

18%

22%

59%

3,49

3,56

FynBus

14%

25%

59%

3,57

3,52

Nordjyllands 
Trafikselskab

13%

27%

59%

3,57

3,44

DSB S-tog

16%

27%

55%

3,45

3,36

Midttrafik

16%

30%

53%

3,47

3,37

Movia Busser

17%

30%

53%

3,42

3,34

Metro

17%

28%

52%

3,42

3,41Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

7 ud af 13 selskaber har oplevet signifikante forbedringer i opfattelsen af rejsetiden som behageli  
– og ingen er faldet. Der er stigninger blandt selskaber i både top og bund

© 2019 – Side 35

Jeg oplever rejsetiden som behagelig, når jeg rejser med offentlig transport
Svarskala: 1-5 (Helt uenig – Helt enig)

 

Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q9 ”Jeg oplever rejsetiden som behagelig, når jeg rejser med offentlig transport”



Ved ikke Uenig/helt uenig Hverken eller Enig/helt enig

Total

12%

30%

57%

3,55

3,52

BAT

8%

14%

77%

4,03

3,74

Nordjyllands 
Trafikselskab    

7%

23%

69%

3,82

3,72

Nordjyske 
Jernbaner

7%

24%

68%

3,83

3,75

Arriva Tog

8%

26%

66%

3,75

3,63

Sydtrafik

8%

26%

64%

3,71

3,66

FynBus

9%

26%

62%

3,68

3,61

Midttrafik

7%

31%

62%

3,67

3,61

DSB Fjern og 
Regional

12%

28%

58%

3,56

3,54

Aarhus 
Letbane

10%

30%

57%

3,58

3,65

Movia 
Lokaltog

12%

30%

56%

3,55

3,56

Metro

12%

29%

56%

3,52

3,45

Movia Busser

12%

31%

56%

3,51

3,47

DSB S-tog

14%

34%

51%

3,41

3,44Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

SELSKABSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL

Kunderne føler sig markant bedre behandlet hos 4 af de 13 selskaber 
Foruden Metroen er det er primært topplaceringerne, der forbedrer sig
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Jeg føler mig godt behandlet, når jeg er kunde i den offentlige transport
Svarskala: 1-5 (Helt uenig – Helt enig)

 

Signifika nt, positiv udvikling:      Signifika nt, nega tiv udvikling:      
Se s. 50 for forkla ring a f signifika nsnivea u

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q7 ”Jeg føler mig godt behandlet, når jeg er kunde i den offentlige transport”



KOLLEKTIV TRAFIK PÅ 
TVÆRS AF REGIONERNE



Total

16%

28%

56%

3,48

3,41

Region Syddanmark 

n = 3.381

13%

25%

62%

3,61

3,56

Region Nordjylland 

n = 1.207

13%

26%

60%

3,59

3,49

Region Midtjylland 

n = 1.941

15%

27%

57%

3,53

3,38

Region Sjælland 

n = 1.296

17%

25%

56%

3,47

3,42

Region Hovedstaden 

n = 4.239

17%

30%

52%

3,41

3,35Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

Ved ikke Uenig/helt uenig Hverken eller Enig/helt enig

KOLLEKTIV TRAFIK PÅ TVÆRS AF REGIONERNE

Bredt fordelt over hele landet opfattes rejsetiden som mere behagelig end sidste år 
Region Sjælland er den eneste region hvor stigningen ikke er signifikant
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Jeg oplever rejsetiden som behagelig, når jeg rejser med offentlig transport
Svarskala: 1-5 (Helt uenig – Helt enig)

Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:      
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q9 ”Jeg oplever rejsetiden som behagelig, når jeg rejser med offentlig transport” 



Total

12%

30%

57%

3,55

3,52

Region Nordjylland 

n = 1.207

7%

25%

66%

3,78

3,70

Region Midtjylland 

n = 1.941

7%

31%

61%

3,67

3,61

Region Syddanmark 

n = 3.381

11%

28%

60%

3,60

3,56

Region Hovedstaden 

n = 4.239

13%

31%

55%

3,49

3,47

Region Sjælland 

n = 1.296

15%

32%

52%

3,44

3,44Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

Ved ikke Uenig/helt uenig Hverken eller Enig/helt enig

KOLLEKTIV TRAFIK PÅ TVÆRS AF REGIONERNE

I Midt- og Nordjylland føler kunderne sig bedre behandlede end sidste år 
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Jeg føler mig godt behandlet, når jeg er kunde i den offentlige transport
Svarskala: 1-5 (Helt uenig – Helt enig)

Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:      
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q7 ”Jeg føler mig godt behandlet, når jeg er kunde i den offentlige transport?” 



Total

29%

25%

45%

3,16

3,13

Region Nordjylland 

n = 1.207

18%

25%

55%

3,45

3,35

Region Midtjylland 

n = 1.941

26%

25%

48%

3,26

3,26

Region Hovedstaden 

n = 4.239

29%

25%

45%

3,16

3,12

Region Syddanmark  

n = 3.381

29%

25%

45%

3,16

3,11

Region Sjælland 

n = 1.296

37%

25%

37%

2,92

2,99Gns. 
‘18:

Gns. 
‘19:

Ved ikke Uenig/helt uenig Hverken eller Enig/helt enig

KOLLEKTIV TRAFIK PÅ TVÆRS AF REGIONERNE

Det er kun i Region Nordjylland, at tilliden til at de rejsende kommer frem til tiden, har løftet sig
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Når jeg kører med offentlig transport, har jeg tillid til, at jeg kommer frem til tiden
Svarskala: 1-5 (Helt uenig – Helt enig)

Signifikant, positiv udvikling:      Signifikant, negativ udvikling:      
Se s. 50 for forklaring af signifikansniveau

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: Q6 ”Når jeg kører med offentlig transport, har jeg tillid til, at jeg kommer frem til tiden” 



DEN SAMMENHÆNGENDE 
REJSE



 DEN SAMMENHÆNGENDE REJSE 

3 ud af 4 har foretaget sammenhængende rejser med skift undervejs 
Anta llet   a f å rlige rejser  med  skift, de enkelte ha r  haft, er   svagt  fa ldende fra  sidste å r 

 

 

 

 

 

   

  

   

 
  

   

 
  

Flere end 10 rejser 22%
26%

2-10 rejser 35%
34%

1 rejse 14%
11%

Husker ikke antallet af 
rejser  jeg har foretaget 

med skift
5%

7%

Ingen rejser 20%
19%

Husker ikke om jeg har 
foretaget rejser  med 

offentlig transport med skift
3%

2%

Hvor  ofte ha r  du  det seneste  å r foreta get  rejser med  offentlig  tra nsport,   hvor  du  skulle skifte  mellem  
flere offentlige tra nsportmidler  eller  tra fikselska ber?

77% 
ha r  foreta get mindst én rejse  

med skift inden  for det  
seneste å r

I 2018 ha vde  78% foreta get  
mindst én rejse med  skift   
inden  for  det  seneste å r

2019 2018 

Base: Alle passagerer n = 12.064
© 2019– Side 42 Spørgsmål: Q17 ”Hvor ofte har du det seneste år foretaget rejser med offentlig transport, hvor du skulle skifte mellem flereoffentlige 

transportmidler eller trafikselskaber?”



 

  

  

  

  

  

 

  

 

Jeg har ikke haft behovet 85%88% 

Det er for  besværligt at skifte undervejs 8%9%

Køreplanerne passer ikke sammen 7%5%

Jeg er ikke  tryg ved at  skifte 3%2%

Det er svært  at planlægge rejsen fra start til slut 3%2%

Det er svært  at købe en billet til hele rejsen 2%2%
Trafikinformationen hænger ikke sammen 

undervejs
1%2%

Jeg ved ikke, hvor jeg skal  finde informationer om 
rejsen

1%0%

Andet 7%6%

 DEN SAMMENHÆNGENDE REJSE 

Oftest eksisterer behovet for skift ikke– men nå r  det findes, er besvæ rlighed og då rligt  matchende  
køreplaner de to  hyppigste å rsager til,   a t  de rejsende undgår  skift  

 

 

 

 

Hvad er de vigtigste årsager til, at du ikke har været på en rejse det seneste år, der involverede skift? 

85% 
ha r ikke ha ft  behovet  for a t  

foreta ge skift  undervejs  
på  rejsen

2019 2018 

I 2018 va r  det  88% der ikke  
ha vde  foreta get skift, fordi  

de ikke ha vde behovet

Base: Passagerer der ikke har foretaget skift n = 2.415
© 2019– Side 43 Spørgsmål: Q18 ” Du har angivet, at du ikke har været på en rejse det seneste år, der involverer skift mellem flere offentlige 

transportmidler eller trafikselskaber. Hvad er de vigtigste årsager til, at du ikke har gjort det?”



         
     

DSB S-tog

57%58%

DSB Fjern-
og regional

42% 42% 
  

 

  
            

      

Movia Busser

39%40%

Metro

37% 36%

Midttrafik

8%8%

Movia 
Lokaltog

5%5%

Nordjyllands 
Trafikselskab

3%3%

Arriva Tog

3%3%

FynBus

3%3%

Sydtrafik

3%2%

Aarhus 
Letbane

1%2%

Nordjyske 
Jernbaner

1%2%

BAT

0%0%

Andre

4%3%

 DEN SAMMENHÆNGENDE REJSE 

Når der rejses med skift, er det primært fire selskaber, der som oftest er involveret: 
DSB S-tog, DSB Fjern- og regiona l, Movia  Busser   samt Metro  

 

 

 

Tænk tilbage på én specifik rejse hvor du skulle skifte mellem flere offentlige transportmidler (gerne den du foretager oftest) og sæt kryds ved den eller de 
selskaber, som rejsen omfatter.

2018 2019 

Base: Passagerer der har foretaget skift på rejsen n = 9.264
© 2019– Side 44 Spørgsmål: Q19 ”Tænk tilbage på én specifik rejse hvor du skulle skifte mellem flere offentlige transportmidler (gerne den duforetager 

oftest) og sæt kryds ved den eller de selskaber, som rejsen omfatter.”



 

 

  
   

  
 

 
 

 

  

         
     

DSB S-tog

40%

70%

60%

Movia Busser

41%

32%

45%

Metro

44%

22%

41%

DSB Fjern-
og regional

29%
26%

34%

Midttrafik

3%

9%

1%1%

Movia 
Lokaltog

5% 5%4% 6%

FynBus

1% 
4% 

0%0% 

Sydtrafik

1% 
3% 

0%0% 

Arriva Tog

1% 3%
1%1% 

Nordjyllands 
Trafikselskab

1% 3%
1%0% 

Andre

1% 2%2%1% 

Aarhus 
Letbane

1% 2%0%0% 

Nordjyske 
Jernbaner

0% 1%0%0% 

BAT

0%0%0%0% 

 

   

DEN SAMMENHÆNGENDE REJSE 

Det er primært internt mellem de fire største kombinationsselskaber, at skiftene foretages 

 

 

 

Givet at man har kombineret en rejse med ét af de 4 primære selskaber 
– hvilke andre selskaber kombinerer man så rejsen med?

Hvis ma n ha r rejst med … DSB S-tog DSB Fjern- og regional Metro Movia Busser …hvem ha r ma n så  også  rejst med?  

Base: Passagerer der har foretaget skift på rejsen n = 9.264
© 2019– Side 45 Spørgsmål: Q19 ”Tænk tilbage på én specifik rejse hvor du skulle skifte mellem flere offentlige transportmidler (gerne den duforetager 

oftest) og sæt kryds ved den eller de selskaber, som rejsen omfatter.”



  

    
 

    
 

      

Gns. ‘19: Gns. ‘18: 

Det er nemt  at planlægge hele rejsen, 
så man er klar over,  hvor man skal 

skifte
8% 18% 73% 3,88 3,92

Det er nemt  at tage en rejse, hvor  jeg 
skal skifte og bruge flere offentlige 

transportmidler
13% 23% 63% 3,63 3,70

Det er nemt  at købe en billet til rejser 
hvor jeg skifter undervejs 9% 12% 17% 62% 3,77 3,78

 

  

          

DEN SAMMENHÆNGENDE REJSE 

Der er to signifikante, men mindre, fald på, hvor nemt det er at foretage skift 
Niveauet er  dog generelt meget højt  

 

 
 

 

Her kommer nogle udsagn, der handler om at foretage skift på rejser med offentlige transportmidler. 
Angiv for hvert udsagn, om du er enig eller uenig.

Ved ikke Helt uenig / uenig Hverken eller Helt enig / enig 

Signifika nt,  positiv udvikling: Signifika nt,  nega tiv udvikling: 
Se  s.  50 for  forkla ring  a f signifika nsnivea u

Base: Passagerer der har foretaget skift på rejsen n = 9.264
© 2019– Side 46 Spørgsmål: Q20, Q21 & Q22 ”Tænk nu tilbage på den samme rejse som i foregående spørgsmål, hvor du har rejst med flere offentlige 

transportmidler eller selskaber. Angiv for hvert udsagn, om du er enig eller uenig.”



  

    

 

     

 

     

 

Gns. ‘19: Gns. ‘18: 

Jeg oplever,  at  jeg kommer  frem t il  
tiden – også når det indebærer  skift  

mellem flere transportmidler
17% 27% 54% 3,44 3,44

Jeg synes,  at køreplanerne passer  
godt sammen,  så det er nemt  at skifte 
mellem flere transportmidler  – også 

på tværs af selskaber

4% 21% 30% 44% 3,30 3,33

Trafikinformationen undervejs hænger 
godt sammen, uanset  hvor jeg 

befinder mig på rejsen (fx i bus  eller i 
tog)

6% 20% 32% 42% 3,27 3,31

 

  

          

DEN SAMMENHÆNGENDE REJSE 

Kun 4 ud af 10 synes, at køreplanerne passer godt sammen, og at de får god trafikinformat 
undervejs på  rejsen 

 

 
 

 

Her kommer nogle udsagn, der handler om at foretage skift på rejser med offentlige transportmidler. 
Angiv for hvert udsagn, om du er enig eller uenig.

Ved ikke Helt uenig / uenig Hverken eller Helt enig / enig 

Signifika nt,  positiv udvikling: Signifika nt,  nega tiv udvikling: 
Se  s.  50 for  forkla ring  a f signifika nsnivea u

Base: Passagerer der har foretaget skift på rejsen n = 9.264
© 2019– Side 47 Spørgsmål: Q23, Q24 & Q25 ”Tænk nu tilbage på den samme rejse som i foregående spørgsmål, hvor du har rejst med flere offentlige 

transportmidler eller selskaber. Angiv for hvert udsagn, om du er enig eller uenig.”



METODE
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METODE 

Om undersøgelsen 
  

 

  

 

 

 
 

  

Formål med undersøgelsen:
Bus & Tog-sa ma rbejdet  er  e t  sa ma rbejdsforum for 
tra fikselskaberne i Da nmark. Den kla re mission for sa ma rbejdet er  
a t  gøre det le ttere  a t  væ re kunde i den kollektive tra fik ved a t  
skabe sa mmenhæ ngende rejseoplevelser. Siden 2014 ha r 
Pa ssa gerpulsen ha ft til opga ve a t  må le kundernes tilfredshed 
med den sa mmenhæ ngende rejseoplevelse .

Denne undersøgelse  er  opstå et, da Bus og Tog-sama rbejdet ha r 
udviklet en ny tra cking, som ska l tilvejebringe va lid viden om 
da nskernes oplevelse a f  den sammenhæ ngende rejse på tvæ rs 
a f a lle selska ber, tra nsportformer og regioner.

Formå let med undersøgelsen er  så ledes ikke bare at måle de 
enkelte trafikselskaberskunderstilfredshed – men at udforme en 
repræsentativbefolkningsundersøgelseblandt alle danskeresom 
rejser med offentlig transportminimumén gang om året, og måle 
deres tilfredshed.

Resultaterne fra denne undersøgelse kan give mere kritiske 
resultaterend traditionelle passagerundersøgelserda andelen af 
heavy users i denne undersøgelse er markant lavere end i 
passagerundersøgelserne. Netop denne gruppe er generelt mere 
kritiskeog udtrykkeri højeregrad utilfredshed.

– 
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Dataindsamling:
Indsa mlingen a f  besva relser er  sket bla ndt pa ssa gerer,  der 
ha r brugt et  a t  de pågæ ldende selskaber inden for det 
seneste å r.

Indsa mlingen er  sket via webbaserede interview. Det er  
så ledes  en a nderledes da ta indsa mlingsmetode, end den der 
bruges i tra ditionelle pa ssa gerundersøgleser.

Der er  foreta get  interviews med pa ssa gerer, der er  lav-, 
me llem- og højfrekvente brugere, ligesom der – som beskrevet  
på de næ ste sider – er  la vet en stikprøvefordeling, der bå de 
tilgodeser de enkelte selskaber,  tra nsportformen (bus/ tog) og 
den regiona le fordeling.

Randomisering – hvis passagerer har rejst med flere 
selskaber
Hvis en passa ger ha r rejst med flere selskaber,  er  der i 
udga ngspunktet foreta get  en ra ndomisering (tilfæ ldig 
udvæ lgelse) bla ndt de selskaber,  der er  rejst med, ift. hvilken 
‘kvote’ respondenten havner i. I nogle tilfæ lde er  denne 
metode dog fra veget a f  hensyn til a t  få opfyldt de enkelte 
tra fikselska bers kvoter inden for den a fsa tte tidsra mme .
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METODE 

Om undersøgelsen 
Signifikansniveauer  

 
 

 

 

 
 

 
 

  

Igennem ra pporten er  sta tistisk signifika nte æ ndringer 
a fra pporteret ved brug a f  signifika nspile , der viser sta tistiske 
æ ndringer i hhv. positiv og nega tiv retning. Disse pile a fspejler  
æ ndringer, der inden for et  konfidensinterva l på (mindst) 95% er  
signifika nt forskellige givet sva rfordelingen. Dvs. a t  æ ndringen på 
et  må lepunkt med 95% sa ndsynlighed er  forskellig fra 0-hypotesen 
(fx den foregående må ling), og ikke ka n tilskrives tilfæ ldigheder 
eller så ka ldt  må lestøj.
Sta tistisk signifika ns a fhæ nger a f flere fa ktorer:
- Antallet af respondenter: ha r ma n ma nge respondenter  i en 

given stikprøve medfører  det, a t  den observerede 
sva rfordeling ikke behøver  a fvige meget  fra en tidligere 
sva rfordeling, førend man ka n ta le om sta tistisk signifika nte 
æ ndringer. Dette er  bl.a . å rsa gen  til, a t  mindre æ ndringer i 
denne undersøgelse giver udsla g i signifika nte æ ndringer.

- Svarfordelingen: en fordeling, hvor 90%siger A og 10%siger 
B ha r mindre stikprøveusikkerhed end en fordeling, hvor 50% 
siger A og 50%siger B. Det er  i høj gra d det, der er grunden 
til a t  en forskel på 0,1 i gennemsnit nogle steder  er  
signifika nt og a ndre steder  ikke er  signifika nt.

- Standardafvigelsen: som er  et må l for mæ ngden a f  
va ria tion inden for et  da ta sæ  t,  ha r betydning for, hvor store 
forskellene i to gennemsnit ska l væ re , førend en æ ndring er  
sta tistisk signifika nt.

– 
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Højere andel lavfrekvente rejsende
Vi ha r va lgt a t  gennemføre undersøgelsen som en repræ senta tiv 
online-undersøgelse bla ndt da nskere,  der rejser  med offentlig 
tra nsport, fordi vi ønsker a t  sæ tte større fokus på de lavfrekvente 
pa ssa gerer. Derudover  giver metodikken i denne undersøgelse  
bedre mulighed for a t  spørge ind til den sa mmenhæ ngende 
rejse ,  da ma n ikke interviewer undervejs  på en rejse ,  som endnu 
ikke er  a fslutte t.
Det er  dog vigtigt a t  holde sig for øje, a t  metodeæ ndringen 
betyder,  a t  ma n ikke kan sa mmenligne resulta terne i denne 
undersøgelse  direkte med resulta terne i de na tiona le 
pa ssa gertilfredshedsundersøgelser og lignende undersøgelser, 
hvor interviewene er  foreta get  på selve rejsen.
Kundetilfredshed og NPS vil så ledes norma lt væ re la vere i 
denne type undersøgelse end i na tiona le 
pa ssa gertilfredshedsunder-søgelser. Det er  er  der flere grunde 
til:
• Der er  flere la vfrekvente pa ssa gerer i denne type 

undersøgelse ,  og lavfrekvente ha r typisk la vere tilfredshed 
og NPS-væ rdier end de højfrekvente pa ssa gerer.

• Online -undersøgelser,  hvor respondenten ha r tid og ro til 
a t  reflektere over oplevelsen, er typisk bedre til a t  
indfa nge de nega tive a spekter. Det spiller også ind, a t  
besva relser  i online-undersøgelser ka n væ re på virket a f  
ima ge/omdømme .



   

          

METODE 

Om undersøgelsen 

Selskab 
Antal     

    

     

     

 
     

      
     

     

     
 

     

      
      

     
     

 

 

Procent Antal Procent
Uvejet Uvejet Vejet Vejet

DSB S-tog 1.207 10% 2.264 19%

DSB Fjern og 
Regional 1.210 10% 1.535 13%

Nordjylland 
Trafikselskab* 1.203 10% 677 6%

Fynbus 1.199 10% 294 2%

Metro 1.218 10% 1.312 11%
Sydtrafik 1.200 10% 314 3%

Midtrafik 825 7% 1.219 10%

Aarhus Letbane 386 3% 67 1%

Arriva Tog 603 5% 132 1%
BAT 603 5% 41 0,3%
Movia Busser 2.103 17% 4.012 33%
Movia Lokaltog 307 3% 197 2%
Samlet 12.064    100% 12.064 100%
*For Nordjylla nds tra fikselska b er der gennemført 941 interview I busser og 262 i tog (Nordjyske 
Jernba ner).
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Stikprøvefordelingen:
I udarbejdelsen af stikprøvefordelingen har Wilke taget 
udgangspunkti den faktiskefordeling af passagerermellem 
de forskelligetrafikselskaber. Derudoverer der taget hensyn 
til, at trafikselskabermed - relativt - få passagererskal indgå 
med en størreprocentmæssigandel i stikprøven,end de gør 
i populationen.

Detteer gjort for at de enkelteselskaber– stikprøvemæssigt 
- får en størrelsei undersøgelsen,der gør det muligt at sige 
noget om tilfredshedenfor det konkretetrafikselskab.

Denne fordeling af interviewenegiver de enkelte selskaber 
optimale muligheder for at benchmarkesig selv i forhold til 
det samlede resultat – og, såfremt det ønskes– mod andre 
specifikkeselskaber.

Dataindsamlingsperiode :
Data til undersøgelsener indsamlet fra d. 2/5 til d. 2/6 2019.



METODE 

Vejemetode 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

Vejning af datamaterialet :
Data er vejet på køn, alder og passagertal for hvert trafikselskab. 
Vejning er nødvendig da der i indsamlingen bevidst er indsamlet 
skævt på de forskellige trafikselskaber, som beskrevet på det 
forgående slide.

Dette er gjort for at få et tilstrækkeligt stort antal besvarelser for 
hver af trafikselskaberne,til at kunne sige noget meningsfuldt om 
dem og deres passagerer.

Vejninger foretaget i to omgange.

Vejning, step 1)
Data er vejet iterativt på køn og alder på brutto niveau for at sikre, 
at fordelingen er nationalt repræsentativt. Da alder er det sidste 
parameter der er vejet på, er alder styrende.

Vejning på bruttoniveau er nødvendig, da vi ikke kender den 
korrekte fordeling på køn og alder, blandt personer der rejser med 
bus og tog.

Når vejningen i step 1 er på plads, er alle frascreenede 
respondenter fjernet (respondenter som ikke lever op til 
screeningskriterietom at have benyttet bus, tog, metro eller andre 
former for offentlig transport inden for det seneste år) for at få 
nettofordelingenpå kønog alder.

Vejning, step 2)
Imensat vægten på køn og alder er slået til – er der kørt en vægt 
på fordelingen på transportselskaber. Denne vægt er ganget på 
vægten for køn & alder. Sådan at vi til slut har en vægt baseret på 
køn,alder og selskab.

Da selskaber det sidsteder er vejet på, er denne styrende.

© 2019– Side 52 
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KONTAKT 

Kontakt 
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AD HOC-SPØRGSMÅL



AD-HOC SPØRGSMÅL 

Der er høj enighed om, at udnyttelse af tiden, personalet og den generelle tilfredshed er god 
Det  er  dog ikke a lle,  der  bryder sig om a t  rejse  i flok, og pladsen  kan  til tider opleves  som  trang 

 
 

 

 

   

    

    

    

    

Jeg kan bruge tiden, som jeg vil i kollektiv 
trafik 9% 23% 68%

Jeg synes generelt, at personalet jeg møder 
i kollektiv trafik yder en god service 8% 27% 66%

Jeg føler mig generelt godt tilpas, når jeg 
rejser  med kollektiv trafik 12% 26% 62%

Jeg synes det er  hyggeligt, når vi er  flere der 
skal ud at rejse sammen i kollektiv trafik 14% 34% 53%

Jeg synes sjældent pladsen er for trang i 
kollektiv trafik 30% 34% 36%

Her til sidst vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål, der handler om din oplevelse med brugen af offentlig transport.
Hvor enig eller uenig er du i nedenstående

  Helt uenig / uenig Hverken eller Helt enig / enig 

Base: Alle passagerer n = 12.064
© 2019– Side 3 Spørgsmål: Q27 ”Her til sidst vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål, der handler om din oplevelse med brugen af offentlig transport. Hvor 

enig eller uenig er du i nedenstående.”



 
   

 
   

 
   

 
  

 

Nej,  jeg har ikke ændret 
rejseadfærd pga.  trængsel

62%
66%

74%

Ja, jeg ville have rejst mere 
med kollektiv, trafik

16%
17%

10%

Ja, jeg ville have rejst meget 
mere med kollektiv trafik

14%
9%

6%

Ved ikke
7%
8%
11%

Heavy Medium Light 

  

 
 

 
 

  

Nej, jeg har  ikke ændret 
rejseadfærd pga. trængsel 69%

Ja, jeg ville have rejst mere 
med kollektiv, trafik, hvis der 

ikke var trængsel
14%

Ja, jeg ville have rejst meget 
mere med kollektiv trafik, hvis 

der  ikke var trængsel
9%

Ved ikke 9%

Trængsel og adfærd fordelt på 
passagertype 

AD-HOC SPØRGSMÅL 

1 ud af 4 ville have rejst mere med kollektiv trafik, hvis der ikke var så meget trængsel 
Det er isæ r de i   forvejen  højfrekvente brugere,   der angiver,   a t  de ville have ha ft   flere rejser 

 

 

Har trængsel i bus, tog, metro eller letbane fået dig til at foretage færre rejser med kollektiv trafik?

Base: Alle passagerer n = 12.064© 2019– Side 4 
Spørgsmål: Q28 ”Har trængsel i bus, tog, metro eller letbane fået dig til at foretage færre rejser med kollektiv trafik?”



AD-HOC SPØRGSMÅL 

Størstedelen bruger rejsetiden til at slappe af- de  unge bruger forholdsvist  mere  tid på  elektronisk  
underholdning end de æ ldre, som i stedet foretræ kker  en god bog 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Jeg bruger rejsetiden til at 
slappe af 58%

Jeg bruger rejsetiden til at 
læse 35%

Jeg bruger rejsetiden til at 
lytte til musik,  lydbøger, podc 34%

Jeg bruger rejsetiden til at  tale 
med dem jeg følges med 31%

Jeg bruger rejsetiden til at 
arbejde 14%

Jeg bruger rejsetiden til at  tale 
i telefon 9%

Jeg bruger rejsetiden til at  se 
tv, film  og serier mm 9%

Jeg bruger  ikke rigtig 
rejsetiden til noget 12%

Hvorda n bruger du typisk  rejsetiden  i kollektiv tra fik?

På  tvæ rs a f a lder bruger sa mme  
a ndel rejsetiden  på  a t sla ppe a f

42%a f pa ssa gererne i a  ldersgruppen  60+  
læ ser, mens  det   er 26% a f de 18-29-å rige

62%a f de 18-29-å rige lytter til 
musik, podca st og lydbøger

20%a f de unge  (18-29-å rige) s er tv,  
film og  serier,   nå r de rejser

19%a f de 18-39-å rige bruger 
rejsetiden til a t a rbejde

Base: Alle passagerer n = 12.064© 2019– Side 5 
Spørgsmål: Q29 ”Hvordan bruger du typisk rejsetiden i kollektiv trafik?”



 

 

 

  

 
 

Jeg ser tv, film og serier via 
streaming, hvor  jeg bruger data 

(3G/4G)

77%
71%

58%

Jeg ser tv, film og serier,  som 
jeg på forhånd har downloadet

35%
37%
35%

Jeg ser tv, film og serier via 
streaming, hvor  jeg bruger 

bussens/togets wifi-forbindelse

30%
27%

38%

Jeg ser tv, film og serier via 
dvd, USB-nøgle eller lignende

2%
5%

1%

Andet
1%
2%
3%

AD-HOC SPØRGSMÅL 

Kun 3 ud af 10 bruger det tilbudte wi-fi til a t streame 
De fleste bruger egen da ta forbindelse,   eller  har sørget  for  offline content  forinden rejsens sta rt  

 

 

 
 

 
 

 

  

  

Jeg ser tv, film og serier via 
streaming, hvor jeg bruger 

data (3G/4G)
76%

Jeg ser tv, film og serier, som 
jeg på forhånd har 

downloadet
36%

Jeg ser tv, film og serier via 
streaming, hvor jeg bruger 

bussens/togets wifi-
forbindelse

29%

Jeg ser tv, film og serier via 
dvd, USB-nøgle eller lignende 3%

Andet 1%

Du har svaret, at du bruger rejsetiden til at se tv, film og serier mm. Hvordan gør du det?

Tv, film og serier fordelt på alder 

18-39 40-59 60+ 

Base: Passagerer der bruger rejsetiden til at se tv, film og serier mm. n = 1.127© 2019– Side 6 
Spørgsmål: Q30 ”Du har svaret, at du bruger rejsetiden til at se tv, film og serier mm. Hvordan gør du det?”
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DRIVERANALYSE



Hvilke faktorer 
har størst betydning for 
trafikselskabernes NPS 

og passagerernes 
tilfredshed?



    

    

    

Tilfredshed 
7-10 24% 41% 36%

Tilfredshed 
4-6 67% 23% 10%

Tilfredshed 
0-3 75% 16% 10%

Detractors Passives Promotors 

DRIVERANALYSE 

Der er en tydelig sammenhæng mellem at være tilfreds med et trafikselskab og NPS. 
 

 

 

 

 

 

 

Det er dog også tydeligt, a t NPS er et mere krævendemål     

NPSer et mere ”krævende” mål end tilfredshed
Ma n ka n sa gtens væ re tilfreds med sin oplevelse 
med et tra fikselska b på den korte ba ne, hvorimod 
der ska l flere kontinuerligt gode oplevelser til, før 
man bliver en loya l kunde, hvilket i NPS termer vil 
sige, a t  ma n vil a nbefa le  et givent tra fikselska b.

Derfor ses det også a f  modellen til venstre,  a t  det 
kun er 36% af dem der har en tilfredshedsscore 
mellem 7-10, som også er promotors (anbefalings-
villige passagerer).

Stærk korrelation mellem tilfredshed og NPS
Der er fundet en statistisksignifikant sammenhæng 
mellem tilfredshed alt i alt med trafikselskabet og 
NPS. Mere specifikter Pearsonsr korrelationen0,67, 
hvilket er meget tæt på de +/- 0,7, der alment siges 
at indikere en stærk sammenhæng mellem to 
faktorer.

Base: n = 12.064© 2019– Side 4 
Spørgsmål: Q3 ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale [SELSKAB] til venner og bekendte?” & Q11 ”Hvor tilfreds er du alti alt med [SELSKAB]?”



Tilfredsheden med trafikselskaberne forklares særligt ud fra selskabernes rettidighed og 
overholdelse af køreplanerne. En behagelig rejsetid og god behandling er ligeledes vigtigt

57%af tilfredshed med 

kontakten forklares af modellen

Tilfredshed 
med selskab 

alt i alt

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen 19%

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 6%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport

6%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

6%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

5%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

5%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

4%

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

3%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport

3% 43%af tilfredshed 
med kontakten forklares af 
ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

DRIVERANALYSE

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?” 

© 2019 – Side 5



Blandt light users er det fortsat tilfredshed med overholdelse af køreplanen samt en 
behagelig kundeoplevelse, der driver tilfredsheden med trafikselskaberne  

LIGHT
USERS

58%af tilfredshed med 

kontakten forklares af modellen

Tilfredshed 
med selskab 

alt i alt

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen 18%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport 9%

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig

7%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

4%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

4%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

4%

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

4%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport

4%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

3% 42%af tilfredshed 
med kontakten forklares af 
ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

DRIVERANALYSE

© 2019 – Side 6

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Light users n = 5.524
Spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?” 



Medium og heavy users’ tilfredshed drives af de samme overordnede faktorer, men 
oplevelsen af sammenhæng i den offentlige transport er også vigtig

MEDIUM/
HEAVY
USERS

57%af tilfredshed med 

kontakten forklares af modellen

Tilfredshed 
med selskab 

alt i alt

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen 21%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport 7%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

6%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

6%

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig

5%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

5%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport

4%

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

3%

43%af tilfredshed 
med kontakten forklares af 
ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

DRIVERANALYSE

© 2019 – Side 7

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Medium/Heavy users n = 6.540
Spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?” 



For passagerer mellem 18 og 39 år er det særligt overholdelse af køreplanerne, der 
påvirker tilfredsheden med selskaberne. Dernæst sammenhæng i den kollektive trafik

18-39 år

59%af tilfredshed med 

kontakten forklares af modellen

Tilfredshed 
med selskab 

alt i alt

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen 22%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport 10%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

9%

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig

6%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

5%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

4%

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

2%

41%af tilfredshed 
med kontakten forklares af 
ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

DRIVERANALYSE

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Passagerer 18-39 år n = 4.555
Spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?” 

© 2019 – Side 8

…



For passagerer i alderen 40-59 år er selskabets overholdelse af køreplanerne vigtigst ift. 
tilfredshed, mens en behagelig rejsetid og god behandling følger sekundært

40-59 år

60%af tilfredshed med 

kontakten forklares af modellen

Tilfredshed 
med selskab 

alt i alt

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen 19%

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 9%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport

9%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

7%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

6%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

DRIVERANALYSE

© 2019 – Side 9

5%

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

3%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

2%

40%af tilfredshed 
med kontakten forklares af 
ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Passagerer 40-59 år n = 4.079
Spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?” 



Tilfredsheden blandt passagerer i aldersgruppen 60+ drives specielt af selskabernes 
overholdelse af køreplanerne, ligesom det er vigtigt at føle sig godt behandlet 

60+ år

60%af tilfredshed med 

kontakten forklares af modellen

Tilfredshed 
med selskab 

alt i alt

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen 21%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport 11%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

8%

DRIVERANALYSE

© 2019 – Side 10

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

6%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

5%

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig

5%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

4%

40%af tilfredshed 
med kontakten forklares af 
ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Passagerer 60+ år n = 3.429
Spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med [SELSKAB]?” 



De faktorer der betyder mest for passagererne NPS er, at rejsetiden opleves som behagelig, at 
man kommer frem til tiden samt at man oplever, at der er sammenhæng i kollektiv trafik

39%af NPS forklares af 

modellen

Net Promotor 
Score

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 10%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport 7%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

6%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport

5%

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen

4%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

4%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

2%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

1%

61%af NPS forklares 
af ikke-inkluderede faktorer

DRIVERANALYSE

© 2019 – Side 11

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Alle passagerer n = 12.064
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?” 



For de lavfrekvente passagerer er det særligt en behagelig rejsetid og kundeoplevelse 
samt rettidighed i den kollektive trafik, der er vigtige parametre

LIGHT
USERS

41%af NPS forklares af 

modellen

Net Promotor 
Score

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 11%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport 8%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

7%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport

6%

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen

5%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

2%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

2%

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

2%

59%af NPS forklares 
af ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

DRIVERANALYSE

© 2019 – Side 12

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Light users n = 5.524
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?” 



Blandt de mere højfrekvente passagerer er en behagelig rejsetid samt tiltro til at man 
kommer frem til tiden de vigtigste parametre for anbefalingsvilligheden

MEDIUM/
HEAVY
USERS

38%af NPS forklares af 

modellen

Net Promotor 
Score

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 9%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport 8%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport

5%

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen

4%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

4%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

3%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

2%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

2%

62%af NPS forklares 
af ikke-inkluderede faktorer

DRIVERANALYSE

© 2019 – Side 13

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Medium/heavy users n = 6.540
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?” 



Anbefalingsvilligheden blandt de 18-39-årige afgøres særligt af, hvorvidt rejsetiden 
opleves som behagelig, og om man har tillid til, at man kommer frem til tiden 

18-39 år

34%af NPS forklares af 

modellen

Net Promotor 
Score

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 9%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport 8%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

6%

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen

4%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

4%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

2%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

1%

Tilfredshed med informationen 
når der er forsinkelser

1%

66%af NPS forklares 
af ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

DRIVERANALYSE
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*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Passagerer 18-39 år n = 4.555
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?” 



Blandt passagerer i aldersgruppen 40-59 år er en behagelig rejsetid vigtigst ift. 
anbefalingsvillighed

40-59 år

45%af NPS forklares af 

modellen

Net Promotor 
Score

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 11%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport 8%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

8%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport

8%

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen

4%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

4%

Tilfredshed med rengøringen 
af bus eller tog

2%

55%af NPS forklares 
af ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

DRIVERANALYSE
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*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Passagerer 40-59 år n = 4.079
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?” 



Anbefalingsvilligheden blandt passagerer i aldersgruppen 60+ drives specielt af, i 
hvilken grad man oplever rejsetiden som behagelig og føler sig godt behandlet

60+ år

38%af NPS forklares af 

modellen

Net Promotor 
Score

Rejsetiden i offentlig transport 
opleves som behagelig 10%

Man føler sig godt behandlet som kunde 
i offentlig transport 8%

Tillid til at man kommer frem til tiden, når 
man kører med offentlig transport

6%

Tilfredshed med selskabets 
overholdelse af køreplanen

5%

Man oplever, at der er god 
sammenhæng i den offentlige transport

4%

Tilfredshed med mængden af offentlige 
transportmuligheder i området

3%

Tilfredshed med muligheden for at 
få en siddeplads 

3%

62%af NPS forklares 
af ikke-inkluderede faktorer

Andre faktorer som ikke er 
inkluderet I modellen

DRIVERANALYSE
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*Kun signifikante faktorer er medtaget
Note: Gule kanter indikerer, at faktoren har en betydelig forklaringskraft

Base: Passagerer 60+ år n = 3.429
Spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at køre med offentlig transport?” 



DRIVERANALYSE

Opsummerende: Hvad betyder mest for passagerernes tilfredshed og anbefalingsvillighed? 

 

Regressionskørslerne fremhæver, hvad der er vigtigst og påvirker passagerernes tilfredshed og anbefalingsvillighed mest. 
Både i forhold til alle passagerer under ét samt i forhold til light-users og medium/heavy users og på tværs af 
aldersgrupper.

På tværs af hhv. NPS og overordnet tilfredshed med selskabet er det særligt oplevelsen af rettidighed i den kollektive trafik
samt en behagelig rejse- og kundeoplevelse, der påvirker passagerernes tilfredshed mest.

Derudover er oplevelsen af, at der er god sammenhæng i den kollektive trafik også vigtig for passagererne.

© 2019 – Side 17

Alle kunder under ét

• Man skal være tilfreds med 
overholdelsen af køreplanen

• Man skal føle sig godt behandlet som 
kunde

• Rejsetiden skal opleves som 
behagelig

• Man skal være tilfreds med mængden 
af offentlig transport i sit område

Light users

• Rejsetiden skal opleves som 
behagelig

• Man skal føle sig godt behandlet som 
kunde

• Man skal være tilfreds med 
overholdelsen af køreplanen

• Man skal opleve, at der er god 
sammenhæng i den kollektive trafik

Medium/heavy users

• Man skal føle sig godt behandlet som 
kunde

• Rejsetiden skal opleves som 
behagelig

• Man skal være tilfreds med 
overholdelsen af køreplanen

• Man skal være tilfreds med mængden 
af offentlig transport i sit område
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