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1 INDLEDENING OG KONKLUSIONER 
 

1.1 Opgave  

Movia har bedt Copenhagen Economics om at undersøge to forhold på markedet for busreklamer 

(reklamer på busser). Det ene er markedets potentielle størrelse i Movias område. Det andet er, 

hvad Movia kan gøre for fremadrettet bedre at realisere markedets økonomiske potentiale. 

 

Movia er interesseret i de to forhold, fordi Movia overvejer større rolle i salget af busreklamer. I dag 

har Movia overdraget salget til de busvognmænd, som kører på kontrakt for Movia. Movia har fast-

sat nogle retningslinjer for reklamerne på busser, men har ellers ingen rolle i salget. Fremadrettet 

overvejer Movia at hjemtage opgaven og selv stå salget. Formålet skal være at få større indflydelse 

på, hvordan salget sker, og dermed få øget sikkerhed for at få økonomisk mest muligt ud af salget.  

 

1.2 Metode 

Af fortrolighedshensyn har vi, efter aftale med Movia, kun baseret vores undersøgelse på primært 

offentligt tilgængelige kilder, som vi har kunnet finde på internettet. Herudover har vi også brugt 

oplysninger fra Movia.  

 

Denne tilgang har sine begrænsninger. Optimalt set ville vi have kontaktet og talt med centrale  

aktører på markedet om deres vurdering. Det påvirker naturligvis sikkerheden af især de talmæs-

sige resultater og vurderinger i rapporten. 

 

1.3 Konklusioner  

Vores undersøgelse viser, at der kan være et uudnyttet økonomisk potentiale i markedet for busre-

klamer i Movias område. Det økonomiske potentiale kan være op til 35-40 mio. DKK årligt. Movia 

har tidligere selv anslået, at busvognmændenes indtægter fra busreklamer i dag er blot ca. 25 mio. 

DKK årligt.  Undersøgelsen er dog ikke helt entydig. Andre resultater peger, at det økonomiske po-

tentiale ikke nødvendigvis er ret meget større end Movias skøn på 25 mio. DKK 

 

Desuden viser vores undersøgelse tegn på, at Movia har bedre mulighed for at realisere det økono-

miske potentiale ved tage en større rolle i opgaven med busreklamer. Vi ser to mulige ændringer. 

 

Movia kan for det første hjemtage opgaven. Det vil især kunne give to fordele for Movia, hvis det er 

Movia og ikke busvognmændene, der sælger reklamepladsen. Dels vil Movia stå stærkere i forhand-

lingerne med Out of Home Media, end de enkelte busvognmænd gør i dag. Det kan sikre øgede ind-

tægter. Dels vil Movia komme tættere på markedet. Det vil give Movia bedre mulighed for at gøre 

busserne til en attraktiv og værdifuld reklameplads. Fx vil det være lettere forhindre stødende rekla-

mer, der skader Movias brand og værdien af busserne som reklameplads.  

 

Hvis Movia hjemtager opgaven, kan Movia for det andet medvirke til, at busvognmændene vil sam-

arbejde med Movia om reklamesalg. I dag har busvognmændene en økonomisk interesse i, at salget 

af reklameplads går godt. Det giver dem en tilskyndelse til at samarbejde med Out of Home Media 

om at få påsat og skiftet reklamerne på busserne. Den tilskyndelse forsvinder, hvis Movia hjemtager 

opgaven, og busvognmændenes ingen rolle har for salget af reklamepladsen. Vores vurdering er, at 

en løsningen her er at lave en ordning, hvor Movia giver en vis andel af indtægterne til busvogn-

mændene. 
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2 MARKEDSBESKRIVELSE 
Reklamer på busser indgår i et større marked for outdoor-reklamer. Der er flere andre muligheder 

for markedsføring i gadebilledet. De andre omfatter andre reklamer i trafikken, fx i busser og på 

personbiler. Desuden omfatter de reklamer på andre steder, hvor folk færdes, fx banegårde, stadi-

ons og shopping centre.  

 

Outdoor-reklame indgår igen i et større reklamemarked. Det omfatter også reklamer på i tv, radio, 

biografer, internet, dagblade og magasiner.   

 

I dette afsnit beskriver vi markedet for busreklamer. Først gennemgår vi markedets størrelse og ud-

vikling. Dernæst beskriver vi værdikæden for busreklamer med fokus på Movias område.  

 

2.1 Markedsstørrelse  

I 2017 var det samlede danske marked for outdoor-reklamer på 422 mio. DKK. Det svarer til ca. 3% 

af det samlede reklamemarked i Danmark på 13.636 mio. DKK, jf. Figur 1.  

 

I forhold til 2016 steg salget af outdoor-reklamer i Danmark med 6%. Det var mere end det samlede 

reklamemarked, der blot voksede med 2% fra 2016 til 2017, jf. Figur 1. 

 
Figur 1 

Årlig annonceomsætning i Danmark 
MIO. DKK 

 

Kilde: Danske Medier, ”Reklameforbrug 2017”. 

 

Outdoor-reklamer kan være stationære eller mobile. Stationære reklamer er bl.a. reklamer på bus-

stoppesteder, stationer, gavlreklamer, stadions og i shoppingscentre. Reklamer på busser er mobile 

reklamer. Ud over busreklamer omfatter disse især reklamer på taxaer, s-tog, private biler.  
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Busreklamer er et lille marked i Danmark. Der er ikke offentligt tilgængelig tal for den samlede om-

sætning fra busreklamer i Danmark. De tal, vi har kunnet se, tyder dog på, at det i dag ikke oversti-

ger 50 mio. DKK årligt. I 2015 skønnede Movia, at salget i Movias område udgjorde ca. 25 mio. DKK 

årligt. Movia forventer ikke, at der er sket væsentlige ændringer i indtægterne siden dengang.1 I ly-

set af at busreklamer er dyrest i de store byer, finder vi det dog sandsynligt, at Movias område ska-

ber mindst halvdelen af det samlede salg i Danmark.  

 

2.2 Værdikæden for busreklamer i Movias område  

Værdikæden for busreklamer omfatter forskellige aktører i busbranchen og mediebranchen, se Fi-

gur 2. Vores beskrivelse tager udgangspunkt i forholdene i Movias område i dag, der ikke nødven-

digvis er dækkende for resten af landet. 

 
Figur 2 

Værdikæde for busreklamer i Movias område 
 

 

Kilde: Movia og Konkurrencera ̊dets afgørelse fra den 19. december 2018 i sagen om Clear Channel og AFA 

JCDecaux’ koordinering af rabatsatser. 

Movia fastsætter retningslinjer for busreklamers indhold 

Movias rolle på markedet for busreklamer er i dag lille. Movia er indkøber af bustransport, men har 

ikke noget at gøre med salget af reklamer på de busser, der kører for Movia. Movia har i princippet 

solgt rettighederne til at udnytte reklamepladsen videre til busvognmændene. Da det forhold er in-

deholdt i Movias kontrakter, må det forventes, at busvognmændene indregner forventede indtægter 

fra busreklamer, når de byder på kontrakterne med Movia.  

 

Movia fastsætter dog retningslinjer for størrelse og indhold af busreklamer gennem kontrakterne 

med busvognmændene. Retningslinjerne for indhold har udgangspunkt i lovgivningen og alment 

accepterede reklameetiske normer og kodeks, bl.a. ICC Danmarks kodeks for reklamepraksis. 2 

 

Overordnet set skal reklamerne være lovlige. Derudover skal de afspejle, at busreklamer er et stærkt 

reklamemedie i det offentlige rum, som ikke kan fravælges af befolkningen. De skal desuden desig-

nes med blik for, at de har en afsmittende effekt på Movias omdømme.  

 

Busvognmænd sælger reklameplads til Out of Home Media 

Busser er en såkaldt medieplads for outdoor-reklame. Andre mediepladser kan fx være en togsta-

tion, et supermarked eller en lufthavn.  

 
1  Vi henviser til svar fra Københavns Kommune, august 2018, https://www.kk.dk/sites/default/files/svar_til_niels_bjer-

rum_om_gratis_bustransport_i_koebenhavn_-_13082018.pdf.  
2  Vi henviser til Movias reklameregler, www.moviatrafik.dk/media/4562/movias-reklameregler.pdf.  
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Movia har i dag kontrakt med 14 forskellige busvognmænd. De ejer reklamepladsen på deres bus-

ser, og de har vundet deres kontrakter i udbud, hvor de har kunnet indregne de forventede indtæg-

ter fra salg af busreklame i deres prissætning. Øvrige ejere af mediepladser for outdoor-reklame er 

bl.a. kommuner, busvognmænd, DSB, Københavns Metro, Dansk Supermarked, Københavns Luft-

havn, private grundejere m.fl. 

 

Busvognmændene udlejer rettighederne til deres medieplads til en outdoor-medieudbyder. Typisk 

sker det ved udbud for en årrække. Outdoor-medieudbyderne betaler busvognmændene for at leje 

retten til mediepladserne. Lejen består typisk af en minimumsafgift plus en procentdel af outdoor-

medieudbyderens omsætning på mediepladsen. Desuden vil kontraktforhold om størrelse og ind-

hold, som er indgået mellem Movia og busvognmændene, indgå som et vilkår i kontrakten mellem 

busvognmændene og outdoor-udbyderen.  

 

Ifølge Movias oplysninger har alle busvognmænd, der kører for Movia, lavet aftale med outdoor-

medieudbyderen Out of Home Media. Andre udbydere i andre områder er Clear Channel og Adibus.  

 

Out of Home Media videresælger reklamepladsen til mediebureauer og annoncører 

Out of Home Media videresælger efter vores oplysninger reklamepladsen på to måder. Nogle gange 

sker det direkte til en annoncør, der ønsker at formidle et budskab via busreklamer. Andre gange 

sker det via et mediebureau, som står for at planlægge annoncørens reklamekampagne.3  

 

Busreklamer benyttes ofte som en del af en større reklamekampagne. Reklamekampagnen vil typisk 

være lavet af et mediebureau og omfatte reklamer i andre medier også. Reklamebureauer vil som 

regel kun stå for det kreative indhold og kun i sjældne tilfælde sker købet af reklameplads på out-

door-markedet gennem reklamebureauet selv. Ud over prisen for selve reklamepladsen skal annon-

cørerne eller mediebureauet betale for at få lavet folie til opsætning på busserne. Folien laves af gra-

fikere.  

  

 
3 Konkurrencerådets afgørelse den 19. december 2018: ”Clear Channel og AFA JCDeceaux’ koordinering af rabatsatser” 
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3 DET ØKONOMISK POTENTIALE FOR BUSREKLAMER I 

MOVIAS OMRÅDE 
Movia har tidligere anslået, at busvognmændenes indtægter fra busreklamer udgjorde ca. 25 mio. 

DKK årligt. Det var i 2015, men Movia forventer ikke, at indtægterne er væsentligt ændret siden da.  

 

Movia har bedt os om at undersøge, om det tal afspejler størrelsens af det økonomiske potentiale, 

eller om der er et uudnyttet potentiale for busreklame i Movias område. I vurderingeh Movia har 

bedt os alene at inddrage offentligt tilgængeligt materiale. 

 

Vi finder, at der kan være et uudnyttet økonomisk potentiale, men at resultaterne ikke er helt enty-

dige. I det følgende forklarer vi, hvad vi bygger det på.  

 

3.1 Der er indikationer på et uudnyttet økonomisk potentiale 

I vores undersøgelse af det nuværende marked for busreklamer i Movias område, ser vi især to tegn 

på, at det økonomiske potentiale ikke realiseres fuldt ud i dag, og at en ny organisering kan være en 

fordel.   

 

Mere modvægt til Out of Home Medias købermagt kan øge indtægterne  

For det første ser vi en indikation på, at busvognmændenes indtægter fra busreklamer kan være be-

grænset af købermagt.  

 

Sælgersiden er i dag relativt fragmenteret. De 14 busvognmænd, der kører for Movia, sælger deres 

reklameplads individuelt. Den enkelte busvognmænd kan ganske vist opnå en ekstra indtægt ved at 

sælge busreklamer. Der er dog tale er busvognmænd og ikke reklamefolk.  

 

Dermed kan det særligt for de mindre busvognmænd være uklart, om de får realiseret det fulde øko-

nomiske udbytte. Dels har de formentlig en begrænset indsigt i, hvordan reklamemarkedet fungere, 

og dels kan der være forskel på, hvor seriøs en tilgang de har til opgaven med at maksimere indtæg-

terne fra reklamer.  

 

Modsat er købersiden meget koncentreret. Alle vognmænd sælger ifølge vores oplysninger til Out of 

Home Media, og i praksis har de ikke andre alternativer med samme fokus på busreklamer. Ifølge 

Out of Home Medias hjemmeside er busreklamer et af deres store fokusområder. De angiver, at de 

sidder på 98% af markedet for busreklamer. Særligt i Movias område har Out of Home Media en 

stærk position på markedet for busreklamer.   

 

Det peger på et marked præget af stærk købermagt. Købermagt kan sammenlignes med dominans 

på sælgersiden. Købermagt kan potentielt være ligeså skadelig. Af vejledningen til konkurrencelo-

ven fremgår det, at hvis en dominerende virksomhed har købermagt, kan det fx vise sig ved, at virk-

somheden kan diktere de priser og vilkår, der skal gælde, når virksomheden køber ind, eller når den 

dominerende virksomheds konkurrenter skal købe ind.4 

 

Det tyder på, at busvognmændenes økonomisk ikke får nok ud af deres salg af busreklamer. Køber-

magten kan forventes at betyde, at Out of Home Media beholder en større andel af indtægter fra 

 
4  Se side 21 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om konkurrenceloven, https://www.kfst.dk/me-

dia/53584/20190108-vejledning-om-konkurrenceloven.pdf.  



 

8 
 

 

salg af busreklamer, end hvis der var mere konkurrence på købersiden. Hvis markedet var mere 

symmetrisk, kunne sælgersiden dermed potentielt få større indtægter end i dag.  

 

Mindre asymmetrisk risiko kan skabe bedre langsigtet produkt og større indtægter 

For det andet kan det økonomiske potentiale af busreklamer være begrænset af, at busvognmæn-

dene og Out of Home Media ikke har fokus nok, på hverken busreklamernes indflydelse på Movias 

omdømme eller at maksimere værdien af busserne som reklameplads. 

 

Vi vurderer, at problemet hænger sammen med, at risikoforholdene er asymmetriske, se Tabel 1. I 

dag er det primært Out of Home Media (og busvognmændene), der står med den økonomiske ri-

siko. De får indtægterne fra salg af busreklamer, og de mister indtægter, hvis ikke de får solgt rekla-

mepladsen. Modsat forbindes busserne og reklamerne med Movia. Det er derfor primært Movias 

omdømme, der lider skade, hvis der sættes kontroversielle og stødende reklamer på busserne.   

 
Tabel 1 

Risikofordeling mellem aktørerne i den øvre del af værdikæden 

 

RISIKO MOVIA BUSVOGNMÆND OUT OF HOME MEDIA 

Omdømmerisiko 
 

  

Økonomisk risiko  
  

 

Note:  Out of Home Media bærer den største del af den økonomiske risiko. På længere sigt har busvognmæn-

dene også en økonomisk risiko, idet prisen som Out of Home Media er villig til at betale for reklameplad-

sen på sigt kan forventes at afhænge af, hvor attraktiv reklamepladsen er for annoncørerne. 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af samtaler med Movia 

 

Denne asymmetriske risikofordeling kan have nogle uheldige økonomiske konsekvenser for Movia 

og på længere sigt også for indtægterne fra busreklamer. 

 

Problemet er, at Out of Home Media (og busvognmændene) ikke nødvendigvis tager højde for, at 

kontroversielle og stødende reklamer kan skade Movias omdømme og værdien af busserne som re-

klamemedie.  

 

For Out of Home Media kontroversielle og stødende reklamer være attraktive, fordi de på kort sigt 

kan være fremmende for Out of Home Medias salg af reklame. Stødende indhold kan skabe stor 

omtale og dermed skabe fokus på eksponeringen af busreklamer, hvilket muligvis vil tiltrække visse 

annoncører. Det gør, at Out of Home Medias økonomiske incitamenter kan være i modstrid med  

 

For Movia kan manglende fokus på omdømmerisiko hos Out of Home Media betyde, at Movia må 

bruge unødvendige ressourcer på at kontrollere reklamer på busserne. Der er eksempler på, at  

kontroversielle og stødende reklamer på busserne har skabt  en ’shitstorm’, som Movia har måttet 

bruge betydelige ressourcer på.5   

 
5  Konkrete eksempler på stødende busreklamer har været: En reklame for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, der op-

fordrede til et boykot af israelske bosættervarer. En reklame fra Stripklubben Mirage, der viste en kvindelig bagdel. En re-

klame for silikonebryster indrykket af privatklinikken Nygart. 
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På længere sigt kan kontroversielle og stødende reklamer desuden skade Movias forretning. Risi-

koen er, at sådanne reklamer skader Movias omdømme og derved på sigt skader værdien af busser 

som reklamemedie. Dels kan de få passagerer til vælge at benytte andre transportmidler, hvilket 

kan skade værdien af busserne som reklameplads. Dels kan annoncører droppe busreklamer, hvis 

de gentagne gange oplever dårlig omtale af busreklamer. 

 

Det betyder, at den kortsigtede indtægter fra en given reklame kan være ganske små i forhold de 

langsigtede skadevirkninger på Movias omdømme og værdien af busserne som reklameplads. Hvis 

busser allerede er mindre værd som reklamemedie som følge af for mange dårlige sager, vil der i 

dag kunne være et uudnyttet økonomisk potentiale i busreklamer. Dette potentiale vil muligvis 

kunne realiseres med en mere striks tilgang til potentielt stødende og krænkende reklamer.  

 

3.2 Det økonomiske potentiale kan være 35-40 mio. DKK årligt 

På baggrund af offentligt tilgængeligt materiale har vi lavet tre beregninger, der understøtter, at der 

kan være et uudnyttet økonomisk potentiale for salg af busreklamer i Movias område. Beregnin-

gerne indikerer, at det økonomiske potentiale kan være højere end de 25 mio. DKK som Movia 

skønner de aktuelle indtægter til. Der er dog tale om usikre beregninger, og resultaterne skal derfor 

tages med et betydeligt forbehold. 

 

Observerede og skønnede reklamepriser tyder på et potentiale på 35-40 mio. DKK årligt 

Vi har som det første opgjort det økonomiske potentiale ud fra nogle reklamepriser, som er observe-

ret eller skønnet i anden sammenhæng.  

 

Vi har først set på en kompensation Movia, som i dag betaler, hvis de opsiger busvognmændenes ret 

til sælge reklamer på deres busser. Den er aktuelt fastsat til 5.000-25.000 DKK pr.  år pr. bus. Det 

konkret beløb er afhængig af trafikeksponeringen på de ruter, som busserne betjener.  

 

Vi finder dog, at beløbet ikke kan forventes at udtrykke det reelle økonomiske potentiale. De er for-

mentligt på niveau med den gennemsnitlige betaling fra Out of Home Media til busvognmændene, 

men beløbet rummer ikke den del af indtægterne som Out of Home Media i dag beholder. Som om-

talt ovenfor i afsnit 3.1 kan denne gennemsnitlige betaling forventes at være påvirket af Out of 

Home Medias store købermagt, så betalingen er lavere, end hvis der var tale om et marked med 

flere købere. 

 

I stedet har vi taget udgangspunkt i nogle priser, som Midttrafik har brugt. Ifølge en opgørelse lavet 

for Midttrafik af AFA JCDecaux var det årlige potentiale pr. bus i 2015 følgende: 6 

 

• 30.000 - 35.000 DKK  i Aarhus 

• 20.000 - 25.000 DKK i andre byer 

• 10-15.000 DKK regionale/lokale ruter 

 

 
6  Kilde: Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik, d. 6. februar 2015, https://www.midttrafik.dk/me-

dia/1487/%C3%A5ben-dagsorden-for-moedet-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-6-februar-2015.pdf.  
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Vi finder, at det er mere sandsynligt, at de priser viser noget om det reelle potentiale. Der er ikke 

kun tale om busvognmændenes indtægter fra salg af reklamepladsen til en outdoor-udbyder, men 

det fulde indtægtspotentiale. Vi noterer dog, at dette indtægtspotentiale er skønnet af en outdoor-

udbyder (AFA JCDecaux), der kan have en subjektiv interesse i et højt tal. 

 

Vi finder imidlertid også, at det er relevant at korrigere disse priser for forskelle mellem områderne. 

Særligt er det relevant, at der bor flere mennesker i Københavnsområdet end i Aarhus. Vi har ikke 

noget konkret faktagrundlag om betydningen af forskellen i befolkning, men vi skønner, at potenti-

alet i Københavnsområdet kan udgøre ca. 40.000-45.ooo DKK pr. bus. For busser i andre byer og 

på regionale/lokale ruter skønner vi modsat, at værdien er den samme i Movias område som for 

Midttrafik.  

 

Vi har koblet disse skøn med det faktiske antal busser, som er i drift for Movia. Ifølge Movia er der 

ca. 1.400 busser i drift i deres område, heraf er ca. 1.250 driftsbusser og 150 reservebusser. Ud af de 

1.250 driftsbusser betjener 700 busser Storkøbenhavn, 150 andre større provinsbyer og de reste-

rende 400 mindre provinsbyer og landruter. Samlet giver det et skønnet potentiale på ca. 35-40 

mio. DKK årligt, hvilket er betydeligt højere end den skønnede nuværende indtægt på ca. 25 mio. 

DKK, jf. Tabel 2. 

 
Tabel 2 

Skønnet årlig værdi af busreklame i Movias område baseret på priser fra Midttrafik 

og antal busser 

 STOR- 

KØBENHAVN 

PROVINSBYER LANDRUTER TOTAL 

Skønnet årlig værdi pr. bus, DKK 40.000-45.000 20.000-25.000 10.000-15.000  

Antal busser, som kører for Movia 700 150 400 1.250 

Samlet skønnet årlig værdi, mio. DKK  28-31,5 3-3,75 4-6 Ca. 35-40 

 

Note: Det samlede antal busser i Movias område er sikkert, mens fordelingen områder er mere usikker. 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af tal fra Midttrafik og Movia 

 

Indtægter fra busreklamer i Norge indikerer et potentiale på 25-30 mio. DKK  

Vi har som det andet vurderet et økonomiske potentiale ud fra indtægter fra busreklamer i Bergen. I 

2013 lavede Deloitte en rapport om reklamefinansieret kollektiv transport i flere norske byer.7 For 

Bergen fandt Deloitte, at busreklamer uden på busserne kan give en samlet årlig indtægt på 6-7 

mio. NOK( ca. 5 mio. DKK). 

 

Busreklamer i Bergen kan være et godt sammenligningsgrundlag for Movias område. For det første 

minder Norge om Danmark på samfundsøkonomiske parametre. For det andet ligner busserne i 

Bergen den type, som kører rundt i Movias område. Den tilgængelige reklameplads på busserne er 

omtrent den samme som i Movias område.  

 

 
7  Deloitte, februar 2013, ”Reklamefinansiert kollektivtransport” 
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Andre faktorer gør dog Bergen anderledes. For det første er der kun 491 busser i Bergen med 1.250 

busser i Movias område. For det andet er antallet af passagerer kun er 35 mio. årligt i Bergen mod 

ca. 200 mio. i Movias område. For det tredje er eksponeringen i Bergen mindre, da der kun bor ca. 

300.000 mennesker. Det er klart mindre end i Storkøbenhavn, hvor Movia får de fleste reklameind-

tægter. 

 

Vi har forsøgt at korrigere tallene, så de passer bedre til forholdene i Movias område. Vi har konkret 

lavet en lineær korrektion for antallet af passagerer. Antallet af passagerer påvirker hvor mange 

busser, der kører rundt på vejen. Desuden siger det noget om, hvor mange der ser reklamerne. 

 

Med denne korrektion får vi et økonomisk potentiale i Movias område på 29 mio. DKK årligt, se Ta-

bel 3. Dette tal er kun en smule højere end de 25 mio. DKK, som Movia har opgjort indtægterne fra 

busreklamer til i dag. 

 
Tabel 3 

Skønnet værdi af busreklamer i Movias områder baseret på Deloittes beregninger 

for værdien af busreklamer i Bergen 

 

VARIABEL SKØNNET VÆRDI 

Deloittes beregnede værdi af busreklamer i Bergen 5,0 mio. DKK 

Korrektionsfaktor for antal passagerer (200 mio./ 35 mio.) 5,7 

Korrigeret værdi af busreklamer i Movias område 29 mio. DKK 
 

Kilde:  Copenhagen Economics baseret på Deloitte’s rapport ”Reklamefinansiert kollektivtransport” 

 

Denne udregning er naturligvis også usikker. Det er ikke sikkert, at antallet af passagerer er den 

bedste måde at korrigere indtægterne på. Der kan desuden være andre forskelle mellem Bergen og 

Movias område, som en simpel korrektion ikke fanger.  

 

Benchmarking med Metro-kontrakt indikerer et potentiale betydeligt over 25 mio. DKK  

Vi har som det tredje opgjort det økonomiske potentiale ved at sammenligne med Metro-kontrak-

ten, som AFA JCDecaux overtog efter et udbud i oktober 2018.  

 

Vi skal nævne, at der er meget få tilgængelige oplysninger om den nye kontrakt. Det betyder, at vo-

res skøn skal tages med stort forbehold.  

  

Vi ved fra pressen, at kontrakten vil øge AFA JCDecaux’ omsætning med 20-25%.8 Hvis vi kendte 

AFA JCDecaux’ omsætning, ville vi kunne beregne værdien heraf. AFA JCDecaux offentliggør imid-

lertid ikke deres omsætning, så i stedet må vi estimere værdien.  

 

 
8  Kilder: proff.dk / https://markedsforing.dk/artikler/bureauer/out-home-media-er-nr-2 / https://markedsforing.dk/artik-

ler/marketing/metroen-v-lger-ny-reklame-partner.  
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Konkret antager vi, at AFA JCDecaux i 2017 havde samme forhold mellem omsætning og bruttofor-

tjeneste som Out of Home Media i 2015. Dette forhold var 4,5.9 Endelig ved vi fra AFA JCDecaux’ 

regnskab, at selskabet havde en bruttofortjeneste på ca. 60 mio. i 2017.10  

 

Vi estimerer ud fra disse forudsætninger AFA JCDecaux’ omsætning til ca. 270 mio. DKK i 2017. Vi 

lægger forsigtigt til grund, at AFA JCDecaux’ omsætning stiger med 20% (og ikke op til 25. Det giver 

os en skønnet værdi af Metro-kontrakten på ca. 50 mio. DKK årligt.  

 

Det oplagte spørgsmålet er, om Metro-kontrakten kan antages mere eller mindre værd end en sam-

let konkrakt for busreklamer i Movias område. Vi ser faktorer, der trækker i begge retninger. 

 

Her lægger vi på den ene side vægt på, at to ting indikerer, at busreklamer i Movias område er mere 

værd end reklamer i Metro’en. Det ene er, at flere passagerer kører med Movia busser end i Me-

tro’en. I 2017 var der ca. 200 mio. passagerer i Movias busser mod kun ca. 63 mio. i Metro’en.11 Det 

andet er, at busreklamer ses af andre trafikanter, herunder både bilister, cyklister og fodgængere.  

 

På den anden side lægger vi vægt på, at Metro’en har mediepladser, der tillader større reklamefor-

mater. Movia vurderer endvidere, at Metro’en har et bedre ry blandt annoncører sammenlignet med 

busser. En yderligere klar forskel er, omgivelserne i Metro’en er mere stille og stilrene, hvilket ifølge 

Movia øger reklamers værdi.  

 

Hvilke af disse modsatrettede forhold, der vægter mest, har vi ikke noget grundlag for at vurdere. Vi 

anser det dog for urealistisk, at Metro-kontrakten er mere end dobbelt så meget værd som den sam-

lede værdi af reklamer på Movias busser. Derfor vurderer vi, at hvis Metro-kontrakten har en øko-

nomisk værdi på 50 mio. DKK om året, så indikerer det, at økonomiske potentiale fra Movias busser 

er højere end de nuværende skønnede indtægter på 25 mio. DKK Det kan være betydeligt højere 

end 25 mio. DKK, men vi kan ikke sige noget om det med sikkerhed.  

  

 
9  Omsætningen for Out of Home Media er baseret på  https://markedsforing.dk/artikler/bureauer/out-home-media-er-nr-2, 

mens dækningsbidraget er hentet på Proff.dk, https://www.proff.dk/firma/out-of-home-media-aps/k%C3%B8benhavn-

%C3%B8/medieformidlingstjenester/GUEKYXI10PS/.  
10  Tallet er hentet på Proff.dk, https://www.proff.dk/firma/afa-jcdecaux-as/hvidovre/medieformidlingstjene-

ster/GL4AOLI10PS/   
11  Kilder: Metro og Movias passagerstatistik. 
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4 MED NY ORGANISERING VIL MOVIA BEDRE KUNNE 

REALISERE DET ØKONOMISK POTENTIALE  
I dag har Movia en meget lille indflydelse på reklamesalg, da reklamepladsen ejes af busvognmæn-

dene. Det betyder, at Movia har svært ved direkte at påvirke salget af reklamer på busserne og der-

med realisere det økonomiske potentiale.  

 

Spørgsmålet er, hvad Movia kan gøre for at sikre, at det økonomiske potentiale realiseres i højere 

grad end i dag. Vi vurderer, at en omorganisering af rettighederne til reklamepladsen kan hjælpe 

Movia til at realisere det økonomisk potentiale.  

 

Vi ser konkrete to mulige tiltag. Movia kan for det første hjemtage rettighederne til reklamepladsen 

på busserne, så det er Movia og ikke busvognmændene, der sælger reklamepladsen. Hvis Movia gør 

det, kan Movia samtidig ændret incitamenterne til sikre, at busvognmændene har incitament til at 

samarbejde om reklamesalg, selvom de ikke længere har rettighederne til reklamepladsen.  

 

4.1 Movia kan hjemtage rettighederne til reklamepladsen 

Vi vurderer, at Movia bedre vil kunne realisere det økonomiske potentiale, hvis de påtager sig en 

større rolle i forbindelse med salg af reklamer.  

 

Den oplagte mulighed er, at Movia hjemtager rettighederne til reklamerne. Hvis Movia gør det, vil 

de i højere grad kunne påvirke de forhold, som gør, at det økonomiske potentiale ikke bliver realise-

ret fuldt ud (se afsnit 3.1). Vi ser tre forhold, der taler for dette.  

 

For det første vil Movia kunne give større modvægt til Out of Home Medias købermagt. Movia vil 

med reklamerettighederne blive en stor udbyder af busreklamer i deres område. Det vil i sig selv 

kunne give Movia en god markedsposition. Samtidig har Movia en marketingsafdeling, der har 

kendskab til reklamebranchen. Det vil yderligere medvirke til, at Movia kan give et større modvægt 

til Out of Home Media købermagt, hvilket kan sikre Movia større reklameindtægter, end busvogn-

mændene opnår i dag.  

 

For det andet vil Movia bedre kunne arbejde med at optimere og øge bussernes værdi som reklame-

plads. Dels får Movia bedre mulighed for selv at sætte regler for reklamerne på busserne. Konkret 

kan Movia fx tænke i at flere krav til indholdet eller udseende. En anden mulighed eller at stille krav 

om et vist mindstekøb. Det kan forhindre, at annoncører bruger busserne til små kampagner, der 

vækker stor opsigt, men ikke nødvendigvis giver store indtægter, som på sigt kan skade busrekla-

mernes anseelse og værdi. Dels vil Movia mulighed for at arbejde med at få andre medieudbydere 

end Out of Home Media på banen og skabe konkurrence om pladsen på busserne. Der er i flere an-

dre medieudbydere på markedet, som har stor fokus på andre medier end busreklamer. Fx har 

Clear Channel i dag fokus på flere trafikale knudepunkter, herunder Københavns Metro. Et andet 

eksempel kunne være Nordisk Film, der har rettighederne til reklamepladsen i biografer og Køben-

havn Lufthavn. Efter vores oplysninger bød Nordisk Film ind på rettighederne til Københavns Me-

tro i 2018.Det kunne være interessant for Movia, hvis fx Clear Channel eller Nordisk Film kunne se 

nogle synergier mellem deres nuværende reklamepladser og busreklamer. Sådanne synergier kunne 

bane vejen for større indtægter fra busreklamer. 
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For det tredje vil der kunne være en fordel for Movia i at påtage sig risikoen for både omdømme og 

økonomi. Movia kommer med rettighederne til reklamepladsen tættere på Out of Home Media, 

hvilket vil skabe en større relation mellem de to. Movia kan med rettighederne på egne hænder 

nemt skifte til en anden outdoor-udbyder, hvis Out of Home Media ikke overholder Movias regler 

for reklameindhold. Derfor bliver det vigtigere for Out of Home Media at holde sig på god fod med 

Movia, hvis de vil forblive Movias foretrukne outdoor-udbyder. Den styrkede relation kan konkrete 

også hjælpe til med at sikre, at Movia skal bruge færre ressourcer på at forholde sig til stødende re-

klamer på busserne. Det kan igen hjælpe Movia til et bedre omdømme og medvirke til, at annoncø-

rerne ser busreklamer som et attraktivt reklamemedie. 

 

4.2 Ved hjemtagning kan Movia sikre, at busvognmændene har 

incitament til at samarbejde 

For at realisere det økonomisk potentiale kræver det, at Movia løser et andet problem, som kan op-

stå, hvis Movia hjemtager opgaven med at sælge busreklamerne.  

 

Hvis Movia overtager rettighederne til reklamepladsen på busserne, kan det blive et problem, at 

busvognmændene mister deres incitament til at samarbejde med Movia om at udnytte reklamer.  

Med den nye organisering vil Movia skulle have adgang til busserne for at tage gamle reklamefolie-

ringer af og sætte nye på. Busvognmanden vil ikke have noget incitament til at samarbejde om 

denne proces, fordi de ingen økonomisk gevinst har af reklamerne. Samtidig skal busvognmændene 

tage deres busser ud af drift, når de skal have ny reklamefoliering. Dette kan skabe konflikter mel-

lem Movia og busvognmændene, hvilket potentielt kan skade Movias mulige reklameindtægter.  

 

For at undgå konflikter, kan Movia indføre en incitamentsstruktur, som tilskynder busvognmæn-

dene til at samarbejde. Incitamentsstrukturen kan overordnet enten bestå at belønne samarbejde 

eller at straffe mangel på samme. 

 

Vi vurderer, at belønning for at samarbejde vil fungere bedst, da Movia ønsker at undgå konflikter. 

En incitamentsstruktur baseret på straf kan måske give den ønskede effekt, men straf skaber oftere 

kold luft og konflikter mellem parterne. Modsat giver belønninger en holdånd, der fremmer tæt 

samarbejde og forhindre konflikter.  

 

Belønning for at samarbejde kan foregå på flere måder. Vi ser to oplagte muligheder med hver deres 

fordele og ulemper.   

 

Model 1: Busvognmændene får en andel af reklameindtægterne 

For det første vil Movia kunne løse problemet ved at give busvognmændene en vis andel af reklame-

indtægterne.  

 

Fordelen er her, at Movia og busvognmændene vil have et fælles mål om øget reklameindtægterne. 

Det skyldes, at begge parter tjener flere penge, jo flere reklamer der sælges. Forudsat indtægterne 

overstiger busvognmændene gener ved at tage busserne ud af drift, vil busvognmændene her fortsat 

have en økonomisk interesse i at få solgt reklamepladsen. 

 

Ulempen er, at modellen kan skabe et problem med såkaldt ’free riding’. Problemet kan opstå, hvis 

den enkelte busvognmand får del i gevinsterne uden at samarbejde, hvis bare alle andre busvogn-

mænd gør det. Det kan skabe en uheldig situation, hvor alle busvognmænd ikke samarbejder, fordi 
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de spekulerer i, at de regner med, at alle andre busvognmænd gør det, og deres manglende samar-

bejde ikke påvirker indtægterne ret meget.   

 

Løsningen er at knytte busvognmændenes indtægter op på salget af reklameplads på deres egne 

busser. Her vil busvognmændene ikke kunne spekulere i, at deres manglede samarbejde ikke påvir-

ker indtægterne. Denne løsning vil dog kræve administration, der kan gør den både dyr og besvær-

lig for Movia. 

 

Model 2: Busvognmændene får et fast kompensationsbeløb pr. omfoliering 

En anden mulighed er, at Movia giver busvognmændene et fast kompensationsbeløb for hver gang 

deres busser er ude til omfoliering. 

 

Fordelen er her, at det er simpelt at implementere. Desuden kan det og potentielt være en økono-

misk bedre løsning for Movia, fordi busvognmændene ikke nødvendigvis får flere penge, hvis rekla-

meindtægterne stiger. For Movia vil få langvarende reklamer her være bedre end mange kortva-

rende reklamer.  

 

Ulempen er, at busvognmændene og Movia sammenlignet den anden model med en fast andel af 

indtægterne ikke får samme følelse af at være på samme hold. Når der afregnes pr. omfoliering er 

der ikke helt på samme måde en fordel for busvognmændenes at øge reklameindtægterne. 

 

Vi vurderer som udgangspunkt, at model 1 er den bedste løsning. Vi lægger her vægt på, at den til-

skynder mest til samarbejde. Vi vurderer, at netop det aspekt er centralt at tage hånd om, hvis Mo-

via hjemtager opgaven og ønsker at øge indtægterne. 

 

Vi finder dog, at to forhold kan gøre model 2 mere attraktiv. Det ene er, hvis det beskrevne ’free ri-

ding’-problem ses som et stort problem. Det andet er, hvis det er omkostningsfuldt at holde styr på 

reklameindtægterne fra hver busvognmand. Vi kan ikke uden videre sige, hvor stor betydning de to 

forhold har i praksis. Det vil kræve en nærmere analyse af Movias konkrete situation. 


