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01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 16. maj 2018, kl. 9.00-12.00 

Mødet afholdes i Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby, Tårnsalen. Såfremt du an-
kommer i bil, vil du enten kunne parkere i Movias parkeringsanlæg (indkørsel fra Ottiliavej – 
kræver p-licens) eller på offentlig vej i Trekronergade eller andre gader i området. Send en 
mail til msk@moviatrafik.dk såfremt du har behov for en parkeringslicens. 

Christoffer Buster Reinholdt har en erhvervspraktikant Piet Ravnsborg Terp Andersen fra  
8.klasse på Fredensborg Skole med ved mødet. Piet deltager ikke i forbindelse med de luk-
kede dagsordenspunkter.

Temadrøftelser: 

0. Mål for Mobilitetsplan 2021

Dagsorden og meddelelser: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formandskabet
3. LUKKET PUNKT 

Sager til beslutning: 

4. Godkendelse af estimat 2018.1
5. Godkendelse af regnskabsregulativ
6. Godkendelse af budgetforudsætninger for 2019
7. LUKKET PUNKT
8. LUKKET PUNKT 

mailto:msk@moviatrafik.dk
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9. Godkendelse af mandat til forhandling af InterCombi Ticket
10. LUKKET PUNKT 

Sager til orientering/drøftelse: 

11. Orientering om evaluering af linje 5C
12. Orientering om Transportplaner i Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og Ringsted 

kommuner
13. Orientering om resultater fra BEST-undersøgelse 2017
14. Orientering om turisters anvendelse af kollektiv transport
15. LUKKET PUNKT
16. Eventuelt 
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04  Godkendelse af Estimat 1 for 2018   

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2018 godkendes som gældende forventning til 
Movias regnskab 2018. 

 

Sagsfremstilling: 

Movia udarbejder tre årlige økonomiestimater, som viser kommunernes og regionernes bud-
getterede og løbende tilskudsbetalinger til Movia i 2018 samt de tendenser i Movias øko-
nomi, der kan få betydning for resultatet for 2018. Forskellen mellem årets løbende betalin-
ger og årsresultatet for 2018 efterreguleres i 2020. Estimat 1 forelægges for bestyrelsen på 
bestyrelsesmødet i maj, mens estimat 2 forelægges sammen med 1. behandlingen af bud-
gettet for det kommende år i juni. På bestyrelsesmødet i oktober forelægges estimat 3 som 
sidste økonomiopfølgning, inden årsregnskabet forelægges til godkendelse i februar 2019. 

Estimat 1 - herefter E1/2018 - viser, at de løbende betalinger fra kommuner og regioner er 
reduceret 0,6 pct. i forhold til budget 2018. Forventning om højere passagerindtægter og la-
vere udgifter til operatører betyder, at årets samlede tilskudsbehov vurderes at ende 2,2 pct. 
lavere end budgetteret for 2018. 

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

Der er i 2018 budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og regioner til Movia på 
2.787 mio. kr. Den forventede betaling i 2018 opgjort ved E1/2018 udgør 2.771 mio. kr., sva-
rende til en reduktion på 17 mio. kr. eller -0,6 pct. i forhold til budget. Den forventede sam-
lede reduktion i betalingerne i forhold til budget 2018 skyldes: 

 Betalingen til flextrafik falder med 17 mio. kr. båret af faldende efterspørgsel på flexpati-
ent og flexrute. Samtidig ses en lille stigning i efterspørgslen efter flextur, og enkelte 
kommuner er ved at se på forbrugsbegrænsende tiltag. Fx har to af kommunerne – Fre-
derikssund og Halsnæs - hvor der opleves stigninger, besluttet at indføre højere takst 
for at benytte ordningen. 

 À conto betalingerne i 2018 er efter aftale med kommuner og regioner øget med samlet 
0,6 mio. kr. (0,02 pct.) i forhold til budget 2018. Ændringerne i a conto betalingerne skyl-
des ændret driftsomfang i forhold til det budgetterede.  

 

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

  R2017 B2018 E1/2018 
Forskel 

B2018-E1/2018 

          Pct. 
A conto fakturering a) -2.300 -2.294 -2.295 -0,6 0,02 
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik -578 -601 -584 17 -2,9 
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane 0 0 0 0 

 

Fakturering efterregulering, tidligere år b) -67 108 108 0 0,0 

Årets kommune/regions fakturering/betaling -2.945 -2.787 -2.771 17 -0,6 
Anm.: Et negativt fortegn viser betaling for kommune/region mens et positivt fortegn viser en indtægt for kom-

mune/region. 
a. Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørt kommune/region. 
b. Tidligere års efterregulering sker altid med to regnskabsårs forskydning. De 108 mio. kr., der blev afregnet i 

januar 2018, er således efterregulering i henhold til regnskab 2016. 

 

Tendenser i Movias økonomi i 2018 med betydning for kommuners og regioners betaling i 
2020 

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2018 viser en reduktion i det samlede tilskudsbe-
hov på 63,7 mio. kr. Da kommuner og regioners betaling til Movia i 2018 er reduceret med 17 
mio. kr., jf. tabel 1, udløser det lavere tilskudsbehov en forventet tilbagebetaling (efterregule-
ring) til kommuner og regioner på 47 mio. kr. svarende til 1,6 pct.  
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Nedenfor beskrives den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2018, jf. tekst-
boks 1 for nærmere beskrivelse af datagrundlaget.  

 

Indtægter – Bus og Bane 

Indtægterne til bus og bane forventes samlet set at blive 25 mio. kr. (1,3 pct.) højere i forhold 
til budget 2018. Indtægtsstigningen er sammensat af en højere indtægt pr. passager (0,2 
kr.), mens en reduktion i passagertallet på 2,5 mio. passagerer (1,2) pct. trækker indtæg-
terne ned i forhold til budget 2018.  

Hovedårsagerne til reduktionen i passagertallet er, at linje 5C har 1,7 mio. færre passagerer 
end forventet. De lavere passagertal er indregnet fra trafikbestillingsgrundlag 2019. Derud-
over forventes lokalbanerne i Region Hovedstaden at have 0,5 mio. færre passagerer. Ba-

Tekstboks 1: Data til estimat 1 2018 

Indtægter bus og bane: Forventningerne til indtægter er baseret på realiserede indtæg-
ter i 2017, fratrukket reguleringer kun vedrørende 2017 og tillagt ny viden om 2018, 
f.eks. øgede indtægter på grund af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf. bekendtgø-
relse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet. 

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

Udgifter bus og bane: Movia anvender Nationalbankens prognoser for de prisindeks, 
der regulerer betalingerne til operatørerne. I estimat 1/2018 anvendes prognosen fra 
marts 2018. 

Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i estimat 1/2018 baseret på køreplanerne 
for 2018, mens det i budget 2018 var baseret på køreplanerne for 2017 tillagt effekten 
af bestilte linjeændringer. 

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

Andre driftsudgifter: For andre driftsudgifter forudsættes udgifterne svarende til budget-
rammen i budget 2018.  

Flextrafik: 

Den forventede udvikling i passagertallet er baseret på udviklingstendensen i den reali-
serede udvikling i passagertal til og med februar 2018. De forventede omkostninger er 
baseret på en forventning om uændrede omkostninger pr. passager. 
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nerne korresponderer med S-banen og Kystbanen, som ifølge DSB har haft passagertilbage-
gang i 2017 på grund af sporarbejder og nyt signalsystem til S-banen, som vurderes at 
kunne forklare passagertilbagegangen i første del af 2018 også. Passagerfaldet har været 
aftagende i de første måneder af 2018, men udgør stadig et fald sammenlignet med samme 
periode i 2017. 

Den højere indtægt pr. passager skyldes hovedsageligt ophævelsen af dobbeltfaktormodel-
len, som øger indtægterne med 27 mio. kr., jf. bekendtgørelse, der offentliggøres 15. maj 
2018. 

 

Udgifter – Bus og Bane 

Movias udgifter til bus, bane og fællesudgifter forventes samlet set at falde med 23 mio. kr. 
(0,5 pct.) i forhold til budget 2018. Hovedårsagerne til de lavere udgifter er:  

 Opdaterede indeks til operatørafregningen giver et udgiftsfald på 60 mio. kr. (1,8 pct.) 
Udviklingen er hovedsageligt drevet af en forventning om lavere dieselpriser og lavere 
løn i forhold til tidligere prognoser fra Nationalbanken. 

 Der er 24.000 (0,5 pct.) flere timer end forudsat i budget 2018, hvilket øger udgifterne 
med 12 mio. kr. Hovedårsagen til stigningen er øget drift i Københavns Kommune pga. 
omfattende vejarbejde og øget køretid på linje 5C. Hertil har Køge Kommune bestilt øget 
drift. 

 Udgifterne til bod og bonus til operatørerne i forbindelse med kvalitetsmålinger er 4 mio. 
kr. højere end budgetteret. Som bestyrelsen blev orienteret om på møderne i december 
2017 og februar 2018, er årsagen til stigningen, at en ny leverandør af passagertilfreds-
hedsmålinger overtog opgaven i juli 2017 og havde opstartsvanskeligheder, som med-
førte lavere kvalitet i dataindsamlingen. De afledte negative konsekvenser for operatø-
rerne blev håndteret i en forhandlet kompensationsmodel, således at operatørerne ikke 
blev negativt berørt af leverandørskiftet. 

 De forventede udgifter til ekstrakørsel er 4 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forven-
tede ekstrakørsel estimeres ud fra de realiserede udgifter til ekstrakørsel. Ekstrakørsel, 
er buskørsel, som ikke køres i de almindelige buskontrakter, men udføres i ekstrakør-
selskontrakter eller efter aftale med operatører pga. opstået behov for øget drift – typisk 
kapacitetsproblemer på enkeltafgange. Ekstrakørsel kan både være planlagt og lagt i fa-
ste ekstrakørselskontrakter, men kan også have mere ad hoc karakter, hvis det er et 
pludselig opstået behov f.eks. på grund af mange passagerer på specifikke afgange. 

 Udgifter til implementering af operatørdrevet realtid (countdown mv.) i busserne øges 
med 30 mio. kr. i forhold til budget 2018. Den primære forklaring er, at hovedparten af 
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udgifterne tidligere forventedes realiseret i 2017, men nu forventes realiseret i 2018, her-
under er projektet opskrevet med 8 mio. kr. i budget 2018. Den samlede udgift til investe-
ring og drift forventes i perioden 2017-2027 at være 75 mio. kr. hvilket er i overensstem-
melse med bestyrelsens godkendelse af projektet 21. april 2016. Der forventes effektivi-
seringsgevinster på i alt 112 mio. kr. i perioden, hvilket svarer til en intern forrentning af 
investeringen på 9 pct. 

 

Flextrafik 

Flextrafik afregnes i løbet af året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Det fremgår af ta-
bel 2 nedenfor, at tilskudsbehovet forventes at blive 16 mio. kr. lavere end budgetteret. Det 
skyldes hovedsageligt, at der i budget 2018 var budgetteret med en stigning i kommuner-
nes/regionernes efterspørgsel på Flexrute og Flexpatient baseret på den historiske udvikling 
og forventninger til kommunernes bestillinger af Flexrute. Disse stigninger forventes nu ikke 
realiseret.  

Stigningen i kørsler under Flexhandicap (den lovpligtige befordringsordning for svært bevæ-
gelseshandicappede personer) forventes at fortsætte i 2018 som følge af et stigende antal 
medlemmer i handicapordningen, som vurderes at være båret af en generel stigning i antal-
let af ældre i Danmark og øget mobilitet blandt dem, der er visiteret til handicap-ordningen. 
Udgiftsniveauet forventes som konsekvens heraf at være 2,9 pct. højere end budgetteret, 
hvilket svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til 2017. Fra 1. juli 2018 kan blinde og svagtsy-
nede benytte Flexhandicap. Der forventes i resten af 2018 en begrænset stigning i passager-
tallet som følge af lovændringen. Stigningen er ikke indregnet i estimatet, da loven ikke var 
vedtaget på tidspunktet for udarbejdelsen af dette estimat. Virkningerne af lovændringen ind-
arbejdes i Estimat 2018.2. Kommunerne vil få udgiften kompenseret via DUT.  

Udgiftsudviklingen på flextur i 2018 i forhold til 2017 forventes at udgøre 3 mio. kr., svarende 
til en stigning på 8,1 pct. To af kommunerne – Frederikssund og Halsnæs - hvor der opleves 
stigninger, har besluttet at indføre den højere grundtakst på 36 kr. inklusiv 10 km kørsel fra 1. 
juni 2018 for at begrænse efterspørgslen. 
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Tabel 2. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2018. mio. kr. 

  R2017 B2018 E1/2018 
Forskel 
B2018-E1/2018 

         Pct. 
Flexhandicap 99 102 105 3 2,9 
Flextur 40 40 44 3 8,1 
Flexkommunal 51 57 56 -1 -1,0 
Flexpatient 153 164 152 -12 -7,0 
Flexvariabel i alt 342 363 358 -6 -1,6 
Flexrute 229 238 227 -10 -4,4 
Flextrafik i alt 572 601 585 -16 -2,7 

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

 

Likviditet 

Det er en målsætning i Movias likviditetspolitik, at 365-dages gennemsnitslikviditeten udgør 
150 mio. kr. Ultimo marts 2018 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 224 mio. kr. 
Gennemsnitslikviditeten forventes at falde i løbet af 2018 til 150-200 mio. kr. ved udgangen 
af 2018.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

Kundemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Miljømæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 
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Kommunikation: 

Estimat 1 2018 offentliggøres på Movias hjemmeside, ligesom kommuner og regioner kan 
finde kommune/regionsspecifikke opgørelser af estimatet. Herudover kontakter Movia kom-
muner og regioner ved større ændringer i økonomien. 

 

Bilag: 

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

 



Bestyrelsesmøde 16. maj 2018 / Punkt 04 / Bilag 1 
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Frank Sjøgreen Kyhnauv  
 
 

04.1  Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet  

I Trafikplan 2016 blev det besluttet, at Movia skal følge op på antal passager pr. bustime og 
tilskud pr. passager. Tabel 1 viser passager pr. bustime inden for og uden for det strategiske 
net i henholdsvis budget 2018 og Estimat 1 2018.  
Tabel 1. Passagerer pr. bustime 

Passagerer/bustime         

  
Strategisk 

busnet  
Strategisk 

busnet  
Øvrige 
busnet 

Øvrige 
busnet 

  B2018 E1/2018 B2018 E1/2018 
Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 72 71 38 38 
Regionale busser 54 54 35 35 
Central 86 83 44 44 
Omegn 81 80 40 39 
København Nord (KKN) 75 75 36 36 
Nord 53 49 28 27 
Kommuner og region i  
Region Sjælland 30 30 19 18 
Regionale busser 26 25 17 15 
Øst 43 43 21 21 
Vest 32 31 19 19 
Syd 27 27 16 15 

Anm.: Tabellens tal er budget 2018’s og Estimat 1 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. 
a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. 

b. Københavns, Frederiksberg Kommuner. 

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

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

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

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. 

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

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

i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. 
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Det fremgår af tabel 1, at antal passagerer pr. bustime generelt set er på niveau med det 
budgetterede antal.  

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

 

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

 
Tabel 2. Tilskud pr. passager. Kr. 

  
Strategisk 

busnet  
Strategisk 

busnet  
Øvrige 
busnet 

Øvrige 
busnet 

  B2018 E1/2018 B2018 E1/2018 
Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 3 3 13 13 
Regionale busser 6 5 14 14 
Central 2 2 11 11 
Omegn 2 2 11 11 
København Nord (KKN) 4 4 13 13 
Nord 9 9 20 21 
Kommuner og region i  
Region Sjælland 13 13 31 31 
Regionale busser 16 15 27 30 
Øst 10 10 26 26 
Vest 11 11 29 30 
Syd 12 13 41 41 

Anm.:  Tabellens tal er budget 2018’s og Estimat 1 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.  
Inddelingen af kommunegrupperne fremgår under forrige tabel. 

 

Det fremgår af tabel 2, at tilskud pr. passager generelt er på niveau med det budgetterede. 
Den største niveauændring er på de regionale buslinjer i det øvrige busnet i Region Sjæl-
land. Her stiger tilskud pr. passager, hvilket hovedsageligt skyldes lavere passagertal på 3 
linjer i Faxe, Guldborgsund og Vordingborg. 
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Henrik Visborg Thune 
 
 

 

 
 

05  Godkendelse af regnskabsregulativ for Movia  

Indstilling: 

Administrationen indstiller,  

 at bestyrelsen godkender regnskabsregulativ for Movia med bilag. 

 at målsætningen for den gennemsnitlige likviditet fortsat skal være 150 mio. kr. 

 

Beslutning: 

 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen fastsætter i regnskabsregulativet de overordnede retningslinjer for den økonomi-

ske forvaltning af Movia, herunder ansvarsfordeling, budgetprocedure, økonomirapportering, 

regnskabsaflæggelse, tegningsregler og disponeringsbeføjelser. 

Movias regnskabsregulativ med bilag 1-3 er senest godkendt af bestyrelsen 22. juni 2017 og 

fremlægges hermed til genbeslutning i bestyrelsen. Regnskabsregulativet samt bilag 1 og 2 

er uændret i forhold til godkendelsen den 22. juni 2017. Bilag 3 er udvidet med mål for likvid-

beholdningen. 

I Movias finansielle politik (bilag 3) foreslås tilføjet et afsnit om målsætning for likvidbehold-

ningen. Bestyrelsen har siden september 2013 haft en sigtelinje med en gennemsnitlig likvid-

beholdning på 150 mio.kr. Der er desuden foretaget mindre redaktionelle rettelser i den fi-

nansielle politik. 
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Formålet med den finansielle politik er at fastlægge den finansielle risikoramme og maksi-

mere nettoafkastet givet risikorammen. Der foreslås følgende overordnede målsætninger: 

 Den likvide beholdning skal være tilstrækkelig til at sikre de løbende driftsbetalinger 

 Afkastet af likvider søges optimeret via anbringelse i obligationer, kapitalforvaltningsafta-

ler og aftaleindskud  

 Finansieringsudgifterne reduceres via en aktiv og effektiv lånoptagelse og lånestyring 

Movias udgifter finansieres iht. Trafikselskabsloven fuldt ud af kommuner og regioner. Der 

udarbejdes hvert år regnskab med et nul-resultat, og Movia kan ikke påvirke likviditeten ved 

at oparbejde overskud. Ud over aktiv styring af aktiver og passiver kan Movias likviditet påvir-

kes ved at fastsætte kommuners og regioners a conto betalinger i 1/12 dele, 1/6 dele eller 

1/4 dele. Beslutning om dette sker i bestyrelsen ved budgettets førstebehandling i juni. 

Risikoprofilen i Movias finansielle politik er på linje med de kommuner, som Movia har været i 

kontakt med i forbindelse med udarbejdelsen af politikken. Movias politik er risikominime-

rende svarende til de pågældende kommuners linje, og der er et snævert finansielt råderum. 

Det kan ikke udelukkes, at den nuværende politik med fokus på risikoreducering kan give hø-

jere finansielle omkostninger end en mindre risikoavers politik. 

Movias likvider kan ud over placering på bankkonti anbringes i aftaleindskud eller kapitalfor-

valtningsaftaler. Pt. er det ikke aktuelt med disse anbringelser primært pga. det lave/negative 

renteniveau, hvorfor Movias samlede likviditet er placeret på bankkonti. Administrationen fin-

der det hensigtsmæssigt at opretholde mulighederne for aftaleindskud eller kapitalforvalt-

ningsaftaler med henblik på at kunne optimere afkastet af likvidbeholdningen fremover, så-

fremt de pågældende muligheder eventuelt åbnes igen. Det foreslås derfor, at aftaleindskud 

og kapitalforvaltningsaftaler fortsat fremgår som en mulighed i den finansielle politik. 

Movia har ikke mulighed for at optage lån. Movia har tidligere fået dispensation til at optage 

lån til finansiering af Rejsekortinvesteringen. Det seneste lån er optaget i 2014. Lån til finan-

siering af Rejsekort afvikles løbende frem til 2028. Movia har pt. ikke behov for at optage 

yderligere lån. I forbindelse med investeringer i f.eks. større IT systemer kan det blive aktuelt 

at skulle finansiere større investeringer. Når det bliver aktuelt, er mulighederne: 

 En licensbetaling til leverandøren, som dermed står for finansieringen 

 Leasing-aftaler 

 At søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at optage lån. 

 

Målsætning for likvidbeholdning 

Movias udgifter finansieres af kommuner og regioner via et a conto tilskud hver måned. A 
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conto tilskuddet fastsættes i budgettet. Der kan imidlertid gå op til 2 år fra en eventuel bud-

getafvigelse opstår og indtil denne finansieres af kommuner og regioner i forbindelse med 

efterregulering af et regnskab. I den mellemliggende periode skal udgiften finansieres af Mo-

vias kassebeholdning. 

For at sikre at Movias likviditet er tilstrækkelig til at dække udsving i budgetforudsætninger, 

vedtog Movias bestyrelse 12. september 2013 en likviditetspolitik, som fastsætter, at den 

gennemsnitlige likviditet skal være mindst 150 mio. kr. Målsætningen på 150 mio. kr. i gen-

nemsnitlig likviditet er fastlagt ud fra en vurdering af nedenstående risici i Movias budget: 

 

Tabel 1. Risici i Movias budget 

Parameter Usikkerhed Effekt på årligt 

finansieringsbehov 

Gennemsnitlig obligationsrente + 1 procentpoint + 45 mio. kr. 

Forbrugerpris på dieselolie + 20% + 94 mio. kr. 

Passagertal - 3% + 48 mio. kr. 

Forskydninger i indtægtsdelingen 

som følge af ændret rejsehjem-

mel eller ændrede rejsemønstre 

- 3% + 48 mio. kr. 

 

Ovenstående risikovurdering skal ses i lyset af, at Movia har en kassekredit på 300 mio. kr. 

med henblik på at sikre, at Movias likviditet er tilstrækkelig. 

 

Bilag 1 og 2 til regnskabsregulativet 

Revisionsregulativet (bilag 1) fastsætter retningslinjer for revisionens udførelse, herunder at 

revisionen skal være valgt af bestyrelsen og godkendt af tilsynsmyndigheden, og at revisio-

nen udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter. 

I Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer (bilag 2) bemyndiges administratio-

nen til at foretage afskrivning, når den enkelte afskrivning er under 20.000 kr. Bestyrelsen 

skal orienteres om afskrivning i beløbsintervallet 20.000 kr.- 50.000 kr. Afskrivninger over 

50.000 kr. forelægges til bestyrelsen til godkendelse.  
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Det bemærkes, at administrationen forventer at forelægge et opdateret regnskabsregulativ til 

bestyrelsens godkendelse i efteråret 2018. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. 

 

Kundemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Miljømæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 

 

Bilag: 

1. Revisionsregulativ 

2. Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer 

3. Forslag til finansiel politik af 16. maj 2018. 
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Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia 

1. Den sagkyndige revision 

Trafikselskabet Movia (Movia) skal have en sagkyndig revision, der skal være valgt af bestyrelsen og 
godkendt af tilsynsmyndigheden.  

Movias afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jf. § 42 i Lov om kommunernes 
styrelse. 

1.1 Revisionens virksomhed 

Revisionen udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den 
sagkyndige revisions virksomhed samt i henhold til bestemmelserne i nærværende revisionsregulativ. 

2. Revisionens formål 

 
Formålet med revisionen er at efterprøve, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god 
kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Endvidere vurderes det, om udførelsen af bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af Movias 
anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 
Revisionen inddrager også forhold, som kan indebære risiko for besvigelser og fejl. 
 
3. Revisionens område 

 
Revisionen skal omfatte alle under Movia henhørende regnskabsområder 
 
4. Revisionsplan 

 

Inden revisionen af et årsregnskab iværksættes, udarbejder revisionen en revisionsplan, som fastlægger 
revisionshandlingerne. Revisionsplanen drøftes med Movia i god tid inden årsafslutningen. 

5. Revisionens undersøgelsesadgang og adgang til oplysninger 

 
Movia skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser mv., denne finder nødvendige, og skal 
sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af 
revisionsopgaven. 
 
Revisionen er berettiget til at indhente sådanne oplysninger såvel hos bestyrelsen som hos det ansatte 
personale. 
 
Revisionen har adgang til data, herunder at få overført data til revisionsbrug fra de it-systemer Movia bruger. 
 
Revisionen autoriseres til at have adgang til Movias it-systemer under revisionsbesøg i Movia. Revisionen 
har ikke adgang til at indberette data i it-systemer. 
 
Det påhviler revisionen at sørge for, at autorisationerne anvendes i overensstemmelse med de regler og 
forskrifter, der gælder for Movia, og at anvendelsen af data sker på vilkår og betingelser, som til enhver tid 
stilles af relevante myndigheder. 
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6. Revisionens grundlag: Regnskabsregulativ  

 
De nærmere regler for Movias regnskabsvæsen er fastsat i Movias regnskabsregulativ. 
 
6.1 Underretning af revisionen 

 
Dette regulativ sendes til revisionen, som også underrettes om ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. 
 
7. Revision af forretningsgange etc. 

 
Revisionen foretager regelmæssigt en kritisk gennemgang af Movias regnskabsføring og de etablerede 
forretningsgange og kontrolforanstaltninger og efterprøver, om disse er betryggende. 
Det påses endvidere, at indtægter, der tilkommer Movia, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt uden 
hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, forsynet med 
forskriftsmæssige godkendelses –påtegninger 
 
8. Aktiver og passiver 

 
Revisionen påser, at Movia har en tilstrækkelig kontrol med de opførte aktiver og passiver i den finansielle 
status. Revisionen reviderer at Tilsvarende påses for øvrige aktiver mv. såsom faste ejendomme, 
lagerbeholdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt for kautions- og garantiforpligtelser m.v. 
Revisionen kontrollerer aktivernes tilstedeværelse og deres tilhørsforhold til Movia m.v., og om de 
forpligtelser, der revisionen bekendt påhviler Movia, er rigtigt registreret. 
 
8.1 Saldomeddelelser 

 
Ved afstemning af debitorer og kreditorer er revisionen berettiget til at udsende saldomeddelelser eller 
opgørelser over betalinger mv. til Movias debitorer og kreditorer. 
 
9. Indberetninger til offentlige myndigheder 

 
Ved revisionen af opgørelser og indberetninger til offentlige myndigheder, skal revisionen ud over dette 
regulativs bestemmelser også iagttage de offentlige myndigheders særlige bestemmelser. 
 
10. Revisionen udføres ved stikprøver 

 
Generelt vil revisionsarbejdet blive udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke er til hinder 
herfor, og under forudsætning af, at revisionen finder det forsvarligt. 
 
11. Udvidelse af revisionen 

 
Revisionen har pligt til at udvide revisionen ud over det, der er anvist i dette regulativ, såfremt revisionen 
bliver opmærksom på forhold, der bør undersøges nærmere.  
Ved udvidelser af revisionsarbejdet aftales omfanget og finansieringen heraf med Movia. 
Movia kan i øvrigt aftale med revisionen om at udføre andre opgaver og undersøgelser af revisionsmæssig, 
regnskabsmæssig eller driftsøkonomisk art samt særlige forvaltningsrevisionsanalyser, end foreskrevet i 
dette regulativ. 
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12. Revision af årsregnskabet 

 
Ved den afsluttende revision af regnskabet skal det bl.a. påses: 

 At årsregnskabet giver et retvisende billede af Movias samlede økonomiske forvaltning. 
 At årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen, 
 At årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt 

bestyrelsens beslutninger, 
 At tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til de økonomiske dispositioner, hvor dette er 

fornødent, 
 At Bestyrelsens beslutninger i medfør af revisionens bemærkninger til tidligere års regnskaber er 

efterlevet, og at de ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, 

13. Påtegning af årsregnskabet 

 
Efter at revisionen er afsluttet, skal årsregnskabet forsynes med påtegning om, at regnskabet er revideret, 
og at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser. 

14. Rapportering til Movia 

 
Revisionen afgiver hvert år et protokollat til bestyrelsen om revisionen af årsregnskabet.  
Protokollatet afleveres til bestyrelsen inden for den frist, der angives i kommunestyrelsesloven. 
Endvidere kan der afgives et delprotokollat i årets løb, hvis revisionen finder væsentlige forhold, som bør 
komme til bestyrelsens kendskab. 
 
I revisionsprotokollatet redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til 
bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. 
 
Protokollatet afgives til bestyrelsen. I protokollen om revisionen af årsregnskabet, optages en oversigt over 
de i årets løb afgivne protokoller, erklæringer og andre opgaver, revisionen har udført i løbet af det 
pågældende regnskabsår. 
 
Som supplement til revisionsprotokollatet orienteres Movias ledelse om det udførte revisionsarbejde ved 
administrative notater og ved orienteringsmøder. 
 
Ved udvidelse af rapporteringen aftales omfang og finansiering nærmere med Movia. 
 
14.1 Bemærkningspligt 

 
Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, 

 At regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger, 
 At der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, 
 At lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom, 
 At der ved gennemgangen af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i 

kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de 
konstaterede mangler, 

 At de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. 

15. Revisionens tavshedspligt 

 
Revisionens personale har tavshedspligt om forhold, som de i hvervets medfør bliver bekendt med. 
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16. Vedligeholdelse af regulativet 

 
Revisionen er forpligtet til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på forhold, der tilsiger en ændring af 
bestemmelserne i dette regulativ og eventuelt fremsætte forslag til ændringer. 
 
 

 

17. Ikrafttræden 

22. juni 2017 

Revisionsregulativet er behandlet og godkendt af bestyrelsen 13. december2007. 
 
Revisionsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen 13. september 2012. 
 
Revisionsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen 22. juni 2017. 
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Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer 

1. Indledning 

Trafikselskabet Movia er en offentlig virksomhed og er jf. lov om Trafikselskaber omfattet af § 60 i Lov om 
kommunernes styrelse. Det indebærer, at de almindelige kommunale styrelsesregler gælder for Movia, 
herunder Indenrigsministeriets generelle regler nærmere specificeret i Budget- og regnskabssystem for 
Kommuner. 
 
Dette bilag er udarbejdet i henhold til afsnit 6.5 i Regnskabsregulativet for Movia og indeholder retningslinjer 
for afskrivning af uerholdelige poster, tab på kunder mm. 
 

 

2. Definition 

I dette bilag er afskrivning af uerholdelige poster defineret som driftsbogføring af: 
 Uerholdelige tilgodehavender og tab på kunder  
 Differencer (plus / minus) opstået på likvide konti  
 Uanbringelige gældsposter (f.eks. manglende mulighed for at udbetale til bankkonto/Nemkonto)  
 For meget udbetalt løn / pension, modtaget i god tro. 

 

 

3. Styring 

Der skal i hver afskrivningssag foretages en nøje sagsopfølgning, hvorunder posten efter de gældende 
forretningsgange granskes, inden afskrivning kan foretages. 
 
Ingen tilgodehavender kan afskrives, før en vurdering af retslig incasso er foretaget. 
 
Tilgodehavender hvor det økonomisk ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte retslig inkasso, afskrives når der 
er foretaget en vurdering af den konkrete sag. 
 
Selv efter afskrivning er foretaget, skal afdelingerne være opmærksomme på, om væsentlige debitorers 
betalingsevne genopstår, således at fornyet inddrivelsesforretning kan iværksættes.  
 
Samtlige afskrivningsbilag skal være veldokumenterede.  
 
Administrationen bemyndiges til at foretage afskrivning, når den enkelte afskrivning er under 20.000 kr.  
 
Administrationen bemyndiges til at foretage afskrivning i beløbsintervallet 20.000 kr.-50.000 kr., idet der vil 
blive orienteret om disse afskrivninger i årsrapporten. 
 
Afskrivninger over 50.000 kr. indstilles af administrationen til bestyrelsens godkendelse.  
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Forgæves forsøgt udbetalte beløb fra banken, tilbageføres efter 3 måneder. Dog skal beløb over 1.000 kr. 
på ny søges anbragt hos kreditor før eventuel tilbageføring. 
 

 

4. Administration 

Afskrivning af uerholdelige poster og kassedifferencer under 20.000 kr. udgiftsføres løbende. 
 
Afskrivning af uerholdelige poster og kassedifferencer i intervallet 20.000 kr. – 50.000 kr. konteres løbende 
på konto for hensættelser til tab. Ved årets udgang udarbejder økonomiafdelingen et dokument til den 
administrerende direktør, hvori årets afskrivninger forklares. De enkelte afdelinger bidrager med information 
til dette dokument. Disse informationer indgår i årsrapporten. 
 
Afskrivning af uerholdelige poster og kassedifferencer over 50.000 konteres løbende på konto for 
hensættelser til tab. 
 
I forbindelse med bestyrelsesmøde i 4. kvartal, udarbejder økonomiafdelingen en afskrivningssag til 
bestyrelsen hvori alle afskrivninger over 50.000 forklares. Efter godkendelse indregner økonomiafdelingen 
bestyrelsens beslutning i årsrapporten. Der afskrives fra 1. oktober – 30. september (første gang i 2015 fra 
1. november 2014 – 30. september 2015). 
 
 
5. Ikrafttræden 

Afskrivning af uerholdelige poster er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 13/12 2007.  

Afskrivning af uerholdelige poster er ajourført og godkendt af bestyrelsen den 13/9 2012.  

Afskrivning af uerholdelige poster er ajourført og godkendt af bestyrelsen den 2/9 2015. 

 



Bestyrelsesmøde 16. maj 2018 / Punkt 05 / Bilag 3                     Bilag 3 til regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia 

 

Side 1 
 

Sagsnummer 
Sag-296098 

Movit - 3531288 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiel politik 

for Movia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Den finansielle politik er struktureret i 3 afsnit: 

1. Indledning 

2. Aktivsiden 

3. Passivsiden 
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Side 2 
 

1. Indledning 

Formålet med den finansielle politik er dels at fastlægge den finansielle risikoramme og dels at maksimere 
nettoafkastet givet risikorammen. Den finansielle politik har disse målsætninger: 

 Den likvide beholdning skal være tilstrækkelig til at sikre de løbende driftsbetalinger 

 afkastet af likvider søges optimeret via anbringelse i obligationer, kapitalforvaltningsaftaler og 
aftaleindskud  

 finansieringsudgifterne reduceres via en aktiv og effektiv lånoptagelse og lånestyring  

 

 

1.1 Krav til finansielle samarbejdspartnere  

De finansielle samarbejdspartnere hvor Movia har indeståender, eller hvor der er en modpartsrisiko 
(eksempelvis aftaler om finansielle instrumenter), skal:  

 være udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter (også kaldet SIFIer) eller  

 have en kreditværdighed/rating hos Moody’s vedr. langvarige indskud på minimum A2 og vedrørende 
kortvarige indskud på minimum P-1 (eller et tilsvarende niveau fra et andet anerkendt ratingbureau fx 
Standard & Poors eller Fitch).  

 

 

Størrelsen på porteføljen hos en finansiel samarbejdspartner må maksimalt svare til 10 procent af dennes 
egenkapital, og værdipapirerne i porteføljen skal være registreret i et depot, som tilhører Movia (fx hos 
Værdipapircentralen). Alle finansielle samarbejdspartnere skal have tilsendt en kopi af den finansielle politik, 
så de er informeret om det regelgrundlag, Movia arbejder på baggrund af. 

 

1.2 Bemyndigelse  

Beslutninger om tilpasning af aktiv- og passivporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, da 
vilkårene på de finansielle markeder i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Den administrerende 

Moody’s er en kreditvurderingsvirksomhed. Rangeringer af langsigtede kreditvurderingerne er for 

Moody´s således: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1. Baa2, Baa3. Hvor Aaa er bedst. P-1 er den 

højeste kortsigtede rating. 

Kapitalforvaltningsaftaler omfatter investering i obligationer eller investeringsbeviser, se nedenfor afsnit 

2.2.4.  

Aftaleindskud er placering af likviditet hos en finansiel modpart til en fast rente i en fast begrænset 

periode. Dette giver typisk en højere rente end placering af likviditet på en ordinær bankkonto. 

Produktet er ikke på markedet pt. 
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direktør bemyndiges indenfor nærværende finansielle politiks rammer til at operationalisere den finansielle 
politik.  

Bemyndigelsen omfatter:  

 Indgå og opsige aftaler om løbende bankforretninger, tidsbegrænsede aftaleindskud og 
kapitalforvaltnings-aftaler (herunder justere (øge/mindske) kapitalen under de enkelte aftaler) 

 Køb og salg af obligationer  

 Indgå og opsige finansielle kontrakter 

 

 

Bestyrelsen skal godkende optagelse eller omlægning af lån, idet det bemærkes, at det kræver dispensation 
fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis Movia skal optage lån. 

 

1.3 Rapportering  
Bestyrelsen orienteres i forbindelse med estimater om:  

 udvikling og prognose for likvidbeholdningen 

 nye trufne beslutninger i relation til låneporteføljen 

 

2. Aktivsiden 

 

2.1 Lovgrundlag  

Movia er underlagt Lov om kommunernes styrelse § 44, herunder Bekendtgørelse om anbringelse af fondes 
midler og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 957 af 10/7-2013). 

 

2.2 Pengemarkedsplaceringer  

Movia investerer ikke i aktier ud over i associerede virksomheder som fx Rejsekort A/S. 

 

En finansiel kontrakt (swap) er en aftale mellem to parter om at bytte betalinger på aftalte vilkår over en 

aftalt periode. Der indgås kun gængse rente- og valutaswaps. Dvs. det finansielle instrument skal være 

opbygget af simple elementer, der gør konstruktionen gennemskuelig. Eksempelvis ordinære rente- eller 

valutaswaps, som alene beror på ombytning af rente- eller valutabetalinger, uden at der er fastsat 

yderligere restriktioner.  Der indgås ikke annullerbare swaps eller lignende, idet konstellationen i denne 

type swaps giver mulighed for, at modparten opsiger kontrakten på et for Movia ugunstigt tidspunkt. 
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Movia kan bruge disse fire grupper af likvide placeringer:  

 Løbende bankforretninger  

 Tidsbegrænset aftaleindskud-/indlån  

 Obligationer 

 Kapitalforvaltningsaftaler indeholdende værdipapirer samt et mindre kontant indestående i tilknytning til 
porteføljen.  

 

2.2.1. Løbende bankforretninger  

Ved indeståender eller trækningsret på bankkonti søges det at sikre, at der til hver en tid er tilstrækkelig 
likviditet til at dække de løbende udgifter. Movia har ingen kontante beholdninger. Som udgangspunkt er det 
hensigten, at indestående på bankkonti holdes så lav som muligt. Overskudslikviditet i længere perioder 
(over et halvt år) placeres om muligt i obligationer (jf. afsnit 2.2.3) eller i en kapitalforvaltnings-aftale (jf. afsnit 
2.2.4).  

 

2.2.2. Tidsbegrænset aftaleindskud  

I perioder med overskudslikviditet i omkring 2 til 6 måneder kan overskudslikviditeten placeres via 
aftaleindlån, hvor midlerne bindes i en given periode. Herved opnås en højere rente end på et almindeligt 
bankindestående.  

 

2.2.3. Obligationer 

I længere perioder med overskudslikviditet placeres pengene i obligationer eller i kapitalforvaltningsaftaler jf. 
afsnit 2.2.4. Obligationer skal være registreret i depot tilhørende Movia (f.eks. hos Værdipapircentralen). Den 
samlede såkaldte optionskorrigerede varighed (OABPV) må ikke overstige 3 år.  

 

 

2.2.4. Kapitalforvaltere  

Ved placering i kapitalforvaltningsaftaler kan der investeres i obligationer eller investeringsbeviser. 

Jf. § 5 i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler kan anbringelse af overskydende midler ud over 
investeringer i danske obligationer ske i udbyttegivende investeringsforeninger. Obligationsporteføljen skal 
overholde reglerne i afsnit 2.2.3 

Begrebet "varighed" udtrykker for den enkelte obligation, hvor mange år det vil tage, før virkningen af 
kursændringen afbalanceres af det ændrede renteafkast af genplaceringen. Samtidig er 
varighedsbegrebet et mål for kursfølsomheden, idet man ud fra en obligations varighed kan beregne 
kursændringen affødt af en ændring af renteniveauet 
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Kapitalforvalterne kan handle uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen – indenfor rammerne af 
aftalen og med efterfølgende orienteringspligt til/for Økonomiområdet. Kapitalforvalterne må ikke investere i 
egne eller associerede selskaber. 

Porteføljen skal som udgangspunkt være placeret i værdipapirer og må maksimalt indeholde 3 pct. i 
kontante indeståender. 

Samtlige værdipapirer i porteføljerne skal være registreret i depot tilhørende Movia (f.eks. hos 
Værdipapircentralen).  

Aktier og erhvervsobligationer – via investeringsforeninger – må maximalt udgøre 25 pct. af porteføljen. Dog 
må erhvervsobligationer maximalt udgøre 10 pct. af porteføljen. Movia må ikke investere i såkaldte 
”emerging markets” obligationer. 

 

 

Retningslinjer for ansvarlige investeringer  

Det ønskes at sikre, at finansielle anbringelser ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og 
normer vedrørende miljø, sociale forhold og forretningsetik, sådan som de blandt andet kommer til udtryk i 
principperne i FNs Global Compact.  

 

Det pålægges kapitalforvalterne at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer, som er 
nævnt ovenfor, når Movias likvider investeres. Hvis et selskab skulle vise sig at bryde med ovenstående, 
skal investeringen i selskabet afvikles.  

Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indgå i kontrakter med kapitalforvalterne.  

 

2.3 Mål for likvidbeholdning  

Målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr. 

Ved budgettets 1. behandling kan besluttes at kommuners og regioners tilskud betales a conto forud i 1/12 
dele, 1/6 dele eller 1/4 dele, hvis der er behov for det. 

 

  

FNs Global Compact er FNs ti principper for forretningsmæssig inddragelse af miljø, 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.   

Betegnelsen ”emerging markets” dækker over lande som kan kendetegnes ved at de i sammenligning 
med vestlige lande endnu ikke har en højt udviklet økonomi og et stabilt politisk system. 
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3. Passivsiden (gældsporteføljen) 

 

3.1 Lovgrundlag  

Movias låntagning er underlagt ”Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.v.”  

Movia må iht. lånebekendtgørelsen have en kassekredit på 125 kr. pr. indbygger i de kommuner, som Movia 
omfatter. Herudover giver lånebekendtgørelsen ikke adgang til at optage lån for kommunale fællesskaber 
såsom Movia. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan søges om dispensation til låneoptagelse. 

I henhold til ”Lov om kommuners styrelse” § 41, som Movia er underlagt, skal beslutning om lån og 
påtagelse af garantiforpligtelser - medmindre Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter andet - træffes af 
bestyrelsen. 

I henhold til styrelsesloven § 32 skal dokumenter vedrørende optagelse af lån og påtagelse af 
garantiforpligtelser underskrives af bestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget hertil af 
bestyrelsen.  

 

3.2 Kortfristet gæld  

 

3.2.1 Afdækning af løbende likviditetsbehov  

Til afdækning af relativt store udsving i likviditeten hen over måneden kan der indgås aftaler med bankerne 
om trækningsret (overtræk) på konti til dækning af daglige forretninger. Kreditternes størrelse fastsættes og 
revurderes efter behov. 

 

3.2.3 Kredit mod sikkerhed i værdipapirer (repo)  

Repo-forretninger består af investering i korte obligationer, som vil kunne stilles som sikkerhed for banken 
ved eventuelt overtræk på bankkonti ud over den aftalte kassekredit. Da repo-modellen indebærer 
lånoptagelse, og Movia ikke kan optage lån, kan Movia ikke anvende repo-forretninger. 

 

3.3 Langfristet gæld  

Movia har fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til optagelse af lån til rejsekortet. Herudover 
har Movia ikke optaget lån og kan ikke optage yderligere lån uden dispensation fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 

 

3.3.1 Strategi for omlægning af gæld  

Omlægning af gældsporteføljen foretages, når Movias administration vurderer det hensigtsmæssigt, og når 
rammerne vedr. rente- og valutafordelingen gør det nødvendigt. Vurderingen vil blive foretaget i samråd med 
finansiel rådgiver. 
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Ved anvendelsen af finansielle instrumenter gælder, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret 
forpligtelse vedrørende gælden. For at sikre en gennemskuelig gældsportefølje anvendes primært simple 
finansielle instrumenter af gængs karakter.  

Swaps må alene indgås med parter, som lever op til modpartsrisikoen, som er beskrevet i afsnit 1.1.  

 

3.3.2 Valutafordeling  

Lån skal være i danske kroner (DKK) eller Euro (EUR). Finansiering i EUR kan maksimalt udgøre 50 pct. af 
den samlede låneportefølje. Ved omlægning mellem valutaerne omlægges lånet, eller der anvendes et 
finansielt instrument.  

 

3.3.3 Rentefordeling  

Gæld kan optages og omlægges såvel til fast som til variabel rente. Lån med fast rente defineres som lån, 
hvor renten i den resterende løbetid er fast i en længere periode end et år. Lån med variabel rente defineres 
som lån, hvor renten fastsættes mindst én gang årlig. 

Andelen af fast forrentede lån (inkl. variabelt forrentede lån, der via finansielle instrumenter er omlagt til fast 
forrentet), skal som udgangspunkt udgøre minimum 50 pct. af den samlede låneportefølje.  
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06 Godkendelse af budgetforudsætninger for budget 2019  

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender følgende som budgetforudsætninger for 
forslag til budget 2019:  

Takster og indtægter: 

1. Takststigningsloftet for 2019 inkl. opsparing anvendes fuldt ud inkl. efterreguleringer 
vedr. tidligere år og efterkalkulation for Takst 2017 (Takst Sjælland). Takststigningsloftet 
er udmeldt fra Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen til 2 pct., mens efterreguleringen for 2018 
forventes at være 0,9 pct., og efterkalkulationen for Takst 2017 minus 0,5. Samlet for-
ventes 2,4 pct. 

Passagertal og indtægter: 

2. Det forudsættes budgetteknisk, at Metro Cityringen åbner 1. august, og at Nyt Bynet 
sættes i drift 18. august 2019.  

Andre driftsudgifter 

3. Et nyt budgetmæssigt udgangspunkt for den økonomiske politik med en udvidelse af an-
dre driftsudgifter med op til 6,5 mio. kr. til billetkontrol i 2019 og op til 10,7 mio. kr. i 2020, 
såfremt bestyrelsen ved juni mødet godkender opdateret business case vedrørende bil-
letkontrollen i forbindelse med indførelse af frit flow i alle A-busser.  
 

Beslutning: 
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Sagsfremstilling: 

Budget 2019 forelægges til 1. behandling i bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni 2018. De 
grundlæggende forudsætninger er kommunernes og regionernes trafikbestillinger, takster og 
indtægter, passagertal og indtægter og andre driftsudgifter. 

 

Takster og indtægter 

Som forudsætning for takster og indtægter er anvendt det øvre loft for takststigninger, som 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt 9. marts, jf. ”Bekendtgørelse om takstændrin-
ger i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)” 

Takststigningsloftet er fastsat til 2,0 pct. med tillæg fra tidligere år for ikke udmøntet takststig-
ningsloft på foreløbigt 0,9 pct. Efterkalkulationen af Takst Sjælland giver en reduktion på 0,5 
pct., hvilket er en lille reduktion taget i betragtning, hvor omfattende reformen var. Samlet gi-
ver det en forventet takststigning på 2,4 pct. Der er fortsat en marginal usikkerhed om tillæg-
get for tidligere års takststigninger.  

 

Indtægter og udgifter for bus og bane 

Til støtte for indtægtsbudgettering og deling af billetindtægter gennemfører trafikvirksomhe-
derne to såkaldte rejsehjemmelundersøgelser om året. Disse siger bl.a. noget om, hvilke rej-
sehjemmeltyper passagererne i den kollektive trafik anvender. 

I budget 2019 indarbejdes den anden rejsehjemmelundersøgelse fra 2017 og den første rej-
sehjemmelundersøgelse fra 2018 for linjerne i det tidligere Takstområde H. Pt. foreligger kun 
2017-undersøgelsen. Hertil vil billetundersøgelser fra 2017 i de tidligere takstområder S (tidli-
gere Storstrøms Amt) og V (tidligere Vestsjællands Amt) blive indarbejdet. Dette flytter ind-
tægter mellem linjerne og påvirker dermed også kommuners og regioners tilskud. Movia har 
løbende dialog med de kommuner og regioner, hvor rejsehjemmelundersøgelser og billetun-
dersøgelser giver de største ændringer. Det har hidtil været Region Hovedstaden samt Sla-
gelse og Næstved kommuner. Hvis 2018-undersøgelsen giver større udsving, tager Movia 
en dialog med de berørte kommuner og regioner så tidligt som muligt. 

Der er fortsat usikkerhed om den fulde effekt af passagerernes reaktion på Takst Sjælland 
både for så vidt angår antal passagerer og indtægt pr. passager.  

I lighed med budget 2018 foreslås, at der budgetteres med en passagervækst ud fra effekten 
af demografiske ændringer. Historisk har passagervæksten i Københavns og Frederiksberg 
kommuner dog været mindre end den demografiske udvikling med befolkningstilvækst tilsi-
ger. Det skyldes substitution med andre transportformer, primært øget cykling, samt at ny-
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byggeri i Københavns og Frederiksberg kommuner sker stationsnært. Som i budget 2018 fo-
reslås det derfor, at passagervæksten som følge af den demografiske udvikling indregnes 
med 25 pct. effekt i Københavns og Frederiksberg kommuner, svarende til forudsætningerne 
i Trafikplan 2016. 

Passagereffekt fra kommuner og regioners trafikbestilling tillægges demografieffekten. 

Åbningen af Metro Cityringen medfører stor usikkerhed om udviklingen i passager- og ind-
tægtsstrømme.  

Det forudsættes budgetteknisk, at Nyt Bynet idriftsættes 18. august 2019. 18. august foreslås 
ud fra en betragtning om, at Nyt Bynet bør åbne kort efter Cityringens åbning. Det sikrer god 
sammenhæng i den kollektive transport både før og efter Cityringens åbningstidspunkt, som 
forventes at være juli 2019. Der budgetteres teknisk med påvirkning af busdriften fra og med 
august.   

Nyt Bynet har således ikke fuld effekt i 2019, men i budgetoverslagsårene (2020-2022) vil ef-
fekten blive fuldt indregnet. 

Region Hovedstaden, Ring 3-kommunerne, Hovedstadens Letbane og Movia har gennem-
ført trafikmodelberegninger af anlægsperioden af letbanen. Resultaterne belyser, hvordan 
busdriften påvirkes og hjælper Ring 3-kommunerne og Region Hovedstaden med at afklare 
hvilke tiltag, der skal aftales for at opnå en rimelig trafikafvikling i anlægsperioden.  

Movia udarbejder forslag til håndtering af busdriften i Ring 3-korridoren for de relevante kom-
muner og Region Hovedstaden. Usikkerhed om hvor og hvornår busdriften påvirkes betyder, 
at effekterne ikke indarbejdes i budget 2019. Movia har lavet aftaler med Region Hovedsta-
den og de direkte berørte Ring 3-kommuner for de økonomiske rammer i forbindelse med 
trafikafviklingen. Udgangspunktet for aftalerne er, at når økonomien påvirkes i større grad, 
laves der efteropkrævninger, mens mindre ændringer kommer med i efterreguleringen. Mo-
via er derudover i dialog med de kommuner som indirekte påvirkes og i takt med, at planerne 
for anlægsarbejdet ligger klar, vil der blive lavet aftaler med disse kommuner.  

 

Andre driftsudgifter  

Andre driftsudgifter består af Movias udgifter til kørselssupport, passagerservice og admini-
stration. 

I Movias budget anvendes KL’s satser for pris- og lønfremskrivning blandt andet ved frem-
skrivning af andre driftsudgifter. KL’s budgetvejledning angiver pt. en pris- og lønfremskriv-
ning (P/L) på 2,5 pct. mellem 2018 og 2019. Hvis KL opdaterer satsen inden udarbejdelsen 
af budget 2019, vil nyeste sats blive anvendt. 
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Andre driftsudgifter for bus/bane og flextrafik er underlagt forskellige økonomiske målsætnin-
ger. Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmøde 4. april 2018 en økonomisk politik for Movia for 
henholdsvis bus, lokaltog og flextrafik.  

Den økonomiske politik for bus- og baneudgifter indebærer, at budgettet til andre driftsudgif-
ter frem til og med budget 2020 reduceres med 2 pct. årligt, samt at der herudover etableres 
en intern omstillingspulje svarende til 1,5 pct. årligt i 2017-2019. Omstillingspuljen realiseres i 
2020. Dette lægges til grund for budget 2019.  

Bestyrelsen besluttede samtidig, at budgettet i 2021-2025 årligt reduceres med en effektivi-
sering på 2 pct. ekskl. udgifter til rejsekort. I perioden 2021-2024 afsættes endvidere en om-
stillingspulje på årligt 0,9 pct. af andre driftsudgifter for bus og bane eksklusiv rejsekort, så 
udgifterne gradvist tilpasses de kommende strukturelle ændringer. Omstillingspuljen realise-
res i 2025. Dette lægges til grund for overslagsårene i budget 2019. 

 

Tabel 1. Effekt af økonomisk politik for andre driftsudgifter, bus/bane 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Besparelse som følge af 
den økonomiske politik 8 23 8 7 7 7 20 
                

Note: mio. kr. i prisniveau 2019 

 

Bestyrelsen besluttede 22. juni 2017 på baggrund af en positiv businesscase at udvide billet-
kontrollen med ni kontrollører i 2018 og 21 ekstra kontrollører i 2019 med henblik på at fast-
holde en lav snydeprocent også efter indførelsen af frit-flow på linje 5C og i A-buslinjerne i 
Storkøbenhavn i 2018 og 2019. Udvidelsen er forudsat at omfatte såvel Movia-ansatte kon-
trollører som eksterne kontrollører ved udvidelse af den eksisterende kontrakt med ekstern 
leverandør i forholdet 2:1. 

Der fremlægges på bestyrelsens junimøde en opdateret business case om udvidelse af bil-
letkontrollen til bestyrelsens godkendelse. Såfremt sagen godkendes, vil udvidelse af billet-
kontrollen i 2019 medføre et nyt udgangspunkt for beregning af den økonomiske politik. Der 
forventes således op til 10,7 mio. kr. ekstra i lønudgifter til billetkontrollører, kontraktbetaling 
til ekstern leverandør og administrationen på årsbasis. I 2019 vil der være en delvis effekt på 
6,5 mio. kr., da implementering sker i løbet af året. Udvidelsen forudsættes fuldt finansieret 
af indtægter fra kontrolafgifter.  
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Økonomiske konsekvenser: 

Jf. sagsfremstillingen. 

 

Kundemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Miljømæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 
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09 Godkendelse af mandat til forhandling om InterCombi Ticket  

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at administrationen får mandat til at indgå forhandling med Ver-

kehrsverbund Warnow om justering af afregning for billetsamarbejdet InterCombi Ticket fra 

Rostock til Nykøbing F.  

 

Beslutning: 

 

 

Sagsfremstilling: 

For at styrke turismen i Guldborgsund kommune indgik Movia i 2011 takstsamarbejde med 

Verkehrsverbund Warnow om salg af InterCombi Ticket. Udgangspunktet for takstsamarbej-

det var at styrke turismen i området, ved at give kunderne mulighed for enkelt og nemt at 

købe én samlet billet til rejsen.  

Billetten blev prissat som en afrundet Euroværdi svarende til summen af priserne for de tre 

involverede selskaber: Verkehrsverbund Warnow for bussen mellem færgen og Rostock by, 

Scandlines for færgen og Movia for bussen mellem færgen og Nykøbing F. Indtægter fra salg 

af billetter fordeles i henhold til aftalen mellem selskaberne i forhold til de enkelte selskabers 

priser. Eftersom billetten alene giver adgang til en række specifikke buslinjer mellem Gedser 

Færgehavn og Nykøbing F allokeres indtægterne direkte til de specifikke buslinjer og derved 

til Guldborgsund kommune. Indtægter fra salg af InterCombi Ticket var knap 144.000 kr. i 

2017. Beløbet forventes uændret fremadrettet, idet en mulig rabat forventes at afføde et mer-

salg af InterCombi Tickets.  
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Verkehrsverbund Warnow og Guldborgsund kommune har et fælles ønske om at styrke turis-

men, og ser i den forbindelse InterCombi billetten som en vigtig platform. Konkret ønskes bil-

letten styrket ved at lette restriktioner i forhold til regler for booking af færgeafgang, men der-

udover foreslås også en tilpasning af prisen.  

Administrationen foreslår, at der indgås forhandlinger med Verkehrsverbund Warnow med 

henblik på at nedsætte prisen for InterCombi Ticket med ca. 10 pct. i henhold til forslag fra 

Verkehrsverbund Warnow. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Økonomiske konsekvenser af en 

ændret prissætning vil alene berøre Guldborgsund kommune.  

 

Kundemæssige konsekvenser: 

Prisen på InterCombi Ticket vil falde med 10 pct. og bliver mere attraktiv at anskaffe for pas-

sagererne. 

 

Miljømæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 
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11  Orientering om evaluering af linje 5C  

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om evalueringen af 5C-projek-
tet til efterretning. 

 

Beslutning: 

 

 

Sagsfremstilling: 

Som et led i Movias Forretningsplan 2014-2017 blev ”Projekt 5C” iværksat med henblik på at 
opgradere linje 5A til +Way-standard, som er Movias BRT-lignende buskoncept. 23. april 
2017 erstattede linje 5C den tidligere linje 5A med miljøvenlige ledbusser. De gamle diesel-
busser på linje 5A blev udskiftet med nye 18 meter ledbusser, som kører CO2-neutralt på bio-
gas, og linjen blev forlænget fra Husum Torv til Herlev Hospital.  

I løbet af foråret 2018 er den samlede evaluering af projektet gennemført. I evalueringen be-
lyses effekt i forhold til passagertal, rejsetider, klumpkørsel, pålidelighed, kundetilfredshed 
mm. Evalueringen viser blandt andet, at linje 5C nu leverer en bedre drift end linje 5A på en 
række parametre, herunder højere pålidelighed, færre busser, der kører i direkte forlængelse 
af hinanden og kortere rejsetid. Evalueringen viser også, at målsætningerne for projektet 
endnu ikke er indfriet. Resultaterne er drøftet med operatøren på linje 5C (Arriva) med hen-
blik på at udpege konkrete løsningstiltag til forbedring af driften på linjen, ligesom den er ble-
vet forelagt forvaltningerne i Herlev, Tårnby og Københavns Kommuner, som betaler for linje 
5C.  
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Evalueringens overordnede resultater 

Overordnet viser resultaterne, at linjen har haft driftsvanskeligheder det første års tid med et 
passagertab til følge. Evalueringen viser dog samtidig, at linjen løbende har performet bedre 
og at den efter et køreplanskifte i marts performer bedre end 5A på en række parametre: 

• Højere pålidelighed. Ny køreplan i marts 2018 har løftet niveauet. Pålideligheden var 
i april 2018 i gennemsnit på 79 pct. Pålideligheden på linje 5A lå i gennemsnit på 
mellem 71-74 pct. i årene 2014-2016. Målsætningen for projektet var at opnå en påli-
delighed på over 81 pct. 

• Mindre klumpning. Ny køreplan i marts 2018 har mindsket klumpningsniveauet, som 
i april 2018 i gennemsnit lå på 6,5 pct. 5A havde et gennemsnitligt klumpningsniveau 
på mellem 7-10 pct. i årene 2014-2016. Målsætningen for projektet var at opnå et 
klumpningsniveau på under 5 pct. 

• Kortere rejsetid. Frit flow og busfremkommelighedsprojekt på Frederikssundsvej har 
givet rejsetidsbesparelser på ml. 5-7 pct. Målsætningen for projektet var at opnå en 
samlet rejsetidsbesparelse på ml. 10-12 pct. 

• Kortere opholdstid. Frit flow har forkortet den gennemsnitlige opholdstid ved stoppe-
stederne med ml. 11-13 pct., svarende til reduktion af den samlede rejsetid på 3-4 
pct.. Målsætningen for projektet var at forkorte den gennemsnitlige opholdstid med 
25 pct. 

• Bedre miljø. 5C-busserne kører CO2-neutralt på biogas og har reduceret udledning 
af NOx og partikler med hhv. 72 og 33 pct. 

• Passagertab. Der var forventet en passagervækst på 7,5 pct. efter det første år. I 
stedet har linjen oplevet et passagertab på ca. 4 pct. Passagertallet er steget igen i 
takt med den forbedrede drift, og i april lå passagertallet pr. gennemsnitlig hverdag  
på niveau med linje 5A. 

• Tilbagevundet tilfredshed. Den overordnede kundetilfredshed falder markant fra 3. 
kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 – særligt på områder relateret til driften. Tilfredsheden 
med ”Antallet af afgange” og ”Overholdelse af køreplanen” falder således med hen-
holdsvis 16 pct. og 32 pct. fra 3. kvartal 2016, hvor linjen var 5A, til 3. kvartal 2017, 
hvor linjen var 5C.  

De seneste målinger viser imidlertid, at den overordnede kundetilfredshed på 5C er 
tilbage på 5A-niveau og at tilfredsheden med 5C på en række parametre er højere 
end for den tidligere 5A.  
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• Lav snydeprocent. Projektet havde en målsætning om at holde snydeprocenten på 
5C på under 6 pct. i gennemsnit. Fra maj 2017 til marts 2018 ligger den gennemsnit-
lige snydeprocent på linje 5C på 3,4 pct. 

 

Den videre proces 

Dialogen med Arriva om resultaterne af evalueringen har affødt en række aktionspunkter, 
herunder tilpasning af køreplanen, øget opmærksomhed rettet mod driftsstyring hos operatø-
ren, videre arbejde med optimering af frit flow samt en række små, fysiske tiltag langs linjen. 

På baggrund af den seneste udvikling og det videre arbejde med forbedring af driften, er det 
administrationens forventning, at de fleste af 5C-projektets målsætninger over tid vil blive 
indfriet og at passagertallet fortsat vil udvikle sig i en positiv retning.  

Det er forventningen, at ombygning af Amagerbrogade, genopretning af Nørre Voldgade/Jar-
mers Plads, ombygning af rampeanlæg ved Amager Strandvej/Lufthavnen samt anlægsar-
bejder i forbindelse med etablering af letbanen på Ring 3 vil forsinke muligheden for fuldt ud 
at indfri målsætningerne.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Kundemæssige konsekvenser: 

Forbedret drift på linje 5C i forhold til linje 5A har betydet en samlet bedre service til bor-
gerne.  

 

Miljømæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 
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Kommunikation: 

Der er tilrettelagt en kampagneindsats for 5C, startende med markering af linjens 1-års fød-
selsdag, som fik positiv omtale i TV2 Lorry. Kampagnen har fokus på oplevelser med 5C og 
løber fra maj til august. Lanceringen af 5C og den varslede evaluering af projektet har givet 
anledning til en del henvendelser fra journalister. Det er derfor administrationens forventning, 
at evalueringen af 5C vil give anledning til presseomtale. 
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12  Orientering om Transportplaner i Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og Ringsted 

kommuner 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

 

 

Sagsfremstilling: 

Movia igangsatte i efteråret 2017 fire transportplanprojekter i Frederikssund, Halsnæs, Hille-
rød og Ringsted kommuner.  

Kommunerne ønsker gennem transportplansprojektet at få analyseret de kommunale kørsler 
forstået som både den kollektive transport og de lukkede/individuelle kommunale kørselsord-
ninger.  

Formålet med projekterne er at vurdere om opgaverne udføres effektivt og pege på optime-
ringsmuligheder og effektiviseringer, som kan udnyttes til at øge kvaliteten i den samlede be-
tjening og/eller nedsætte omkostningerne. Arbejdet åbner samtidig op for, at der arbejdes 
helhedsorienteret på tværs af forvaltninger/områder – ikke bare med den konkrete betjening, 
men også økonomisk.  

For at kunne det, er det vigtigt med den rigtige forankring og organisering i de kommuner, 
der er med. Derfor lægger projektmodellen for Transportplansprojekterne op til at projekterne 
i kommunerne forankres minimum på direktionsniveau. 
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Organisering af Transportplansprojekter i kommunen 

 

Styregruppen på projektet kommer enten fra byrådet eller direktionen 

 
Det giver politisk mulighed for at se på den samlede service, og gør udviklingen på det en-
kelte område mindre sårbar overfor eks. prisstigninger, hvis det kan udlignes af faldende om-
kostninger eller effektiviseringer på et andet. 

For Movia åbner det det dels mulighed for at evt. effektiviseringer på de lovbundne kommu-
nale kørsler, vil kunne overføres til forbedringer i den kollektive trafik – det giver også en plat-
form til overfor kommunerne, at kunne hjælpe med rådgivning og gøre Movia til en attraktiv 
og foretrukken samarbejdspartner. 

 

Arbejdet i projekterne gennemføres i fire faser: 

 Kortlægningsfase  sep. 2017 -  mar. 2018 

 Løsningsfase  mar. 2018 – jun. 2018 

 Udbudsfase   aug.  2018 – feb. 2019 

 Implementering  jun.  2019 – dec. 2019 
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Tids- og aktivitetsplan 

 

 

Status for projekterne er: 

 Frederikssund Kortlægningsrapport afrapporteret til kommunen 

 Halsnæs  Kortlægningsrapport godkendt af styregruppen 

 Hillerød  Kortlægningsrapport godkendt af styregruppen 

 Ringsted  Kortlægningsrapport godkendt af styregruppen 

 

Kortlægningsrapporterne markerer afslutningen på fase 1 og giver et samlet overblik over 
kørslerne i hver kommune. Rapporterne giver desuden anbefalinger til i hvilken retning – og 
på hvilke områder, det det foreslås at arbejde videre med konkrete analyser og løsningsfor-
slag i det videre arbejde i fase 2, løsningsfasen. 

I Frederikssund har usikkerhed om Vinge-projektet og kommunens økonomiske ramme ift. 
de kommende års trafikbestillinger betydet, at kommunen har ønsket og brugt lidt mere tid i 
kortlægningsfasen.  

I Halsnæs er der særligt fokus på skolebusbetjeningen, der i dag sker i en lukket kommunal 
ordning med et vist overlap ift. den øvrige kollektive trafik, mens der i Hillerød er der fokus på 
betjeningen i Hillerød Vest og mulighederne for at indføre Flextur.   

Og endelig foreslås styrket betjening til Ringsted St. i forbindelse med åbningen af Ringsted-
banen med blandt andet en forlængelse af A-bussen – og nye udbud af den visiterede kør-
sel. 

Alle transportplanprojekterne er nu i løsningsfasen. 
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Erfaringer fra arbejdet hidtil 

Det har været karakteristisk for projekterne at der er tale om udviklingsprojekter. Ikke bare for 
det konkrete indhold med den enkelte kommune, men også for måden administrationen ar-
bejder – og samarbejder på, både internt i Movias administration og i samarbejdet med kom-
munerne.  

Det blev oprindeligt vurderet, at der var tale om to større – og to små projekter. Læren af pro-
cessen hidtil er, at der ikke er små projekter på dette område.  

Ift. kommunerne er vurderingen fortsat, at Movia rammer lige ned i noget kommunerne efter-
spørger. Ikke bare til hvem – eller hvordan de enkelte kørsler udbydes, men der efterspørges 
også hjælp/input til, den kommunale organisering og visitation. Dette er derfor et fokusom-
råde i løsningsfasen. 

Både de hidtidige og kommende erfaringer vil indgå i de videre overvejelser om hvor vi 
kan/bør gå i gang med kommende transportplanprojekter, som vil blive forelagt bestyrelsen 
til orientering til september. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen økonomiske konsekvenser for Movia. 

Målet i forhold til kommunerne er at få mere mobilitet for pengene og/eller at reducere om-
kostningerne.  

 

Kundemæssige konsekvenser: 

Det er for tidligt at være konkret omkring de kundemæssige effekter, men de anbefalinger 
der er vedrørende den kollektive trafik sigter alle steder på at opnå forbedringer.  

 

Miljømæssige konsekvenser: 

Det er for tidligt at vurdere nærmere omkring de miljømæssige konsekvenser. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 

 

Kommunikation: 

Ingen særskilt kommunikation. 
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13  Orientering om resultater fra BEST-undersøgelse 2017 

 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

 

Sagsfremstilling 

Movia har siden 2001 deltaget i BEST-samarbejdet (Benchmarking European Service of 
public Transport), der hvert år gennemfører en undersøgelse af befolkningernes holdninger 
til og tilfredshed med offentlig transport i medlemsbyerne. Da undersøgelsens objekt er stor-
byer, dækker den for Danmarks vedkommende kun københavnsområdet, defineret som det 
tidligere Hovedstadsområde (HT/HUR). De øvrige byer omfattet af undersøgelsen er Stock-
holm, Oslo, Bergen, Helsinki, Geneve og Haag/Rotterdam. 

I modsætning til Movias egen kundeundersøgelse vurderer BEST-analysen opfattelsen af al 
offentlig transport (bus, tog og metro) i københavnsområdet hos hele befolkningen, uanset 
om de bruger offentlig transport eller ej.  
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Resultater i 2017 for københavnsområdet 

Undersøgelsen for 2017 viser, at københavnsområdet har oplevet en betydelig tilbagegang i 
forhold til året før. 2017 var i særlig grad påvirket af den store takstharmonisering Takst Sjæl-
land, som blev gennemført i januar med en efterfølgende lancering af pendlerkort på rejse-
kort i maj. Herudover var 2017 præget af meget sporarbejde i forbindelse med Banedan-
marks Signalprogram. Takstharmoniseringen bød på forandringer for kunderne, hvilket ofte 
opleves som forstyrrende i forhold til indgroede vaner. Disse forandringer kan derfor have 
påvirket tilfredsheden. Sporarbejderne har givet mange driftsforstyrrrelser, som af gode 
grunde påvirker tilfredsheden.  

 

 

Movias egne løbende målinger af kundetilfredsheden i busdriften i Movias område viser en 
samlet kundetilfredshed på ca. 94,5 pct. i 2017, men BEST undersøgelsen viser en borgertil-
fredshed på 51 pct. for ”Overall Satisfaction” med al offentlig transport. Forskellen på kunde-
tilfredsheden kan tilskrives særligt to forhold: Movias løbende undersøgelser omfatter kun 
passagerer, som aktuelt befinder sig i en bus, og de svarer ud fra den aktuelle tur med bus-
sen. BEST-undersøgelsen spørger hele befolkningen, dvs. også dem, der ikke bruger den 
offentlige transport. Endvidere vurderes tilfredsheden i forhold til den offentlige transport ge-
nerelt, mens Movias undersøgelse vedrører den aktuelle tilfredshed med bussen.  

 

Figur 1. Udvikling i borgertilfredshed fra 2016 til 2017 
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Sammenligning med andre storbyer 

København har ligget stabilt i mange år på en samlet tilfredshed på 50-60 pct. Set i forhold til 
de øvrige storbyer, ligger København lige som sidste år i bunden sammen med Bergen, jf. 
figur 2. Den kollektive transport i København har generelt færre pendlere end i de øvrige 
byer på grund af den store andel af cyklister. Dette influerer på resultaterne for København 
fordi de hyppige brugere af den kollektive transport generelt er mere positive end dem, der 
ikke anvender den. 

Det er særligt prisen, der er utilfredshed med i københavnsområdet. Et ligenende billede ses 
i Rotterdam/ den Haag, der som København har en stor andel af cyklisme. Når prisen på en 
rejse med kollektiv transport sammenlignes med en gratis cykeltur, er det oplagt, at prisen og 
værdien opleves relativt højere.  

 

I BEST-samarbejdet afholdes hvert år et seminar og en række workshops, hvor resultaterne 
af undersøgelsen drøftes. Herigennem udveksles ideer, projekter, erfaringer mv. med de øv-
rige nordiske metropolers trafikselskaber, som kan give inspiration til nye løsninger i Movia.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Figur 2 Samlet borgertilfredshed i europæiske storbyer 2001-2017 
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Miljømæssige konsekvenser 

Ingen. 

 

Passagermæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Kommunikation: 

Ingen. 

 

Åbent/Lukket: 

Sagen behandles på åben dagsorden. 
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14  Turisters anvendelse af kollektiv transport  

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om turisters anvendelse af kol-
lektiv transport til efterretning. 

 

Beslutning: 

 

 

Resume: 

Erhvervsministeriet og Det Nationale Turistforum har via COWI udarbejdet en rapport om tu-
risters anvendelse af kollektiv transport. Rapporten munder ud fire konkrete initiativer. Disse 
præsenteres hermed sammen med Movias tilbud rettet mod denne målgruppe. 
 

Sagsfremstilling: 

Udenlandske turister er et begrænset kundesegment i den kollektive transport, og segmentet 
tegner sig for en lille del af den samlede billetindtægt. I 2017 udgjorde den samlede omsæt-
ning på de turistrettede billetprodukter 161,3 mio.kr. ud af en samlet fællesindtægt på 4,4 
mia.kr. 

 

DOT tilbyder en række billetprodukter til turister 

Turister kan udover det turistrettede billetprodukter købe de ordinære billetprodukter, og sær-
ligt indenlandske turister kan med fordel anvende rejsekortet. 
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Tabel 1. DOTs samlede omsætning af turistbilletter i 2017 

Billet/Kort Omsætning i 2017 (mio. kr.) 

CityPass 59,0 

24-timers billet 46,0 

FlexCard 18,0  

Copenhagen Card 30,0 

Turistbillet/Tourist Ticket 5,8  

Travelpass 2,3 

Eventbilletter 0,2 

Femernbælt-billet 0,004 

Samlet omsætning  161,3 

 

Ud over disse turistbilletter sælges en ukendt andel af Øresundsbilletter, mobilbilletter, en-
keltbilletter og rejsekort til turister. 

Movia har i samarbejde med de øvrige Trafikselskaber i Danmark (foreningen TiD) fastlagt 
følgende pejlemærker for den fremtidige betjening af turister: 

 Turister bør i videst muligt omfang have adgang til og kunne bruge det generelle service-
tilbud i form af buslinjer, information og billetprodukter af hensyn til økonomien 

 Det generelle servicetilbud skal gøre tilgængeligt for turister i form af sin enkelhed (bru-
gervenlighed mv.), relevante tilstedeværelse og præsenteres på en forståelig måde, her-
under oversættes hvor relevant 

 Særlige tilbud til turister skal søges gennem digitale løsninger, fordi det er økonomisk ef-
fektivt og giver mulighed for hurtigere omstilling, når behov ændrer sig 

 
Derfor har trafikvirksomhederne via Bus & Tog samarbejdet igangsat et fælles arbejde om 
muligheden for at lægge turistprodukter på rejsekort. Tanken er, at etablere et billig platform, 
f.eks. papir med indbygget chip, således at betaling for selve kortet bliver beskedent i forhold 
til købet af selve billetproduktet, fordi kortet til gengæld ikke skal holde særlig længe. Kortet 
forventes at skulle fungere på den måde, at billetproduktet er en kortvarig periodebillet til et 
begrænset antal dage i et lokalt område, hvor tidsperioden vil tælle ned fra det tidspunkt, 
hvor turisten foretager det første check-ind. 
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Typer af turister med forskellige behov for rejsehjemmel og information 

Turister på Sjælland ankommer med forskellige formål og deraf rejse- og informationsbehov. 
Turisterne kan opdeles i tre typer:  

1. Turister, der ankommer på egen hånd og skal rejse i København 
2. Turister, der ankommer på egen hånd til København eller Sjælland og skal rejse i og 

uden for København 
3. Turister, der rejser til Sjælland til konkrete arrangementer (events og kongresser) eller 

som ankommer med specifikke rejsearrangører. 

Turister af type 1 har som udgangspunkt behov for at kunne komme rundt til seværdigheder, 
restauranter mv. inden for et afgrænset geografisk område omkring City (København). Til 
disse turister er særligt CityPass, Copenhagen Card og mobilbilletter relevante. Disse turister 
vil oftest søge information om offentlig transport ved ankomstpunktet (f.eks. i lufthavn eller på 
stationer), eller ved turistinformationer og på hoteller.  

Turister af type 2 har behov for at komme længere omkring, og har særligt glæde af 24-ti-
mers billetter og Copenhagen Card. De vil ligeledes typisk søge information om offentlig 
transport ved ankomstpunktet (f.eks. i lufthavn eller på stationer), eller ved turistinformationer 
og på hoteller.  

Turister af type 3 omfatter tre grupper:  

 Kongresdeltagere, der typisk benytter Travelpass, og som finder information hos 
kongresarrangøren, som også formidler salget.  

 Eventdeltagere, som finder information om og salg af eventbilletter gennem eventar-
rangøren.  

 Turister, der kommer med Scandlines via Femernbælt over Øresund mv., som finder 
information og køber billet via deres rejsearrangør. Disse kunder benytter sig særligt 
af Turistbilletter, Øresundsbilletter og Femernbælt-billetter.  

Danskboende turister kan benytte eget rejsekort til turistrejser på Sjælland. Udenlandske turi-
ster kan købe anonymt rejsekort fra Movias salgssteder, større DSB stationer, Rejsekort au-
tomater samt i Københavns Lufthavn. Rejsekort Personligt og Flex tilbydes ikke til udenland-
ske turister, da der skal angives dansk CPR-nr. ved oprettelse. På grund af købsprisen på 
anonymt rejsekort (80 kr.) anbefaler trafikselskaberne som udgangspunkt turister at benytte 
de øvrige turistbilletter frem for rejsekort.  

 
Information til turister 

På dinoffentligetransport.dk, Rejseplanens journeyplanner.dk, Københavns kommunes Visi-
tor Service og Wonderful Copenhagen/VisitCopenhagen gives information om bus, tog og 
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metro til turisterne.  

Kendskabet til de forskellige informationskanaler vurderes at være gode – alene hos Visitor 
Service centralt i København lægger 800.000 turister årligt vejen forbi. Her gives personlig 
betjening såvel som selvbetjening via skærme med bykort med trafikinfo og brochurer med 
seværdigheder, museer mv. I lufthavnens bagageudlevering har Københavns Kommune til-
lige udviklet en ny stor skærm-informationsvæg til turister, som også rummer information om 
offentlig transport, ligesom der er opstillet billetsalgsmaskiner. DSB har endvidere salgscen-
tre både i lufthavnen og på Hovedbanegården.  

Mange turister forbereder deres besøg ved at læse på visitcopenhagen.dk hjemmesiden, 
hvor også bus, tog og metro er godt beskrevet, og via siden dinoffentligetransport.dk, hvor 
trafikselskaberne har et særligt univers for turister på engelsk med information om produkttil-
bud samt link til køb af billetter mv. 

DOT fremstiller tillige den fælles ”Bus, tog og metro Guide” - en trafik-turistguide med beskri-
velse af de væsentligste billetprodukter til turister samt trafikkort med seværdigheder. ”Bus, 
tog og metro guiden” distribueres via busserne, turistinformationer og metro/DSB salgsste-
der. Oplaget er årligt på 750.000 stk.  

Movia samarbejder endvidere mindre systematisk via en række kommuner med de øvrige 
turistbureauer i Østdanmark: Frederikssund Turistbureau, Holbæk Erhvervsforum, Ishøj Tu-
rist- og Erhvervskontor, Lolland Turistråd, Visit Nordsjælland, Visit Roskilde, Visit Køge og 
Visit Dragør.  
 

 

Samarbejde med turistorganisationer og øvrige interessenter 

En væsentlig samarbejdspartner på turistområdet er Wonderful Copenhagen, der sælger tu-
ristproduktet Copenhagen Card. Kortet samler fri adgang til offentlig transport og entré til 74 
museer mv i ét kort. Salget sker via hjemmesiden copenhagencard.dk samt på de tilknyttede 
seværdigheder. Trafikselskaberne får fuld betaling fra Wonderful Copenhagen for turisternes 
brug af bus, tog og metro. DOT har netop fornyet aftalen om Copenhagen Card med Won-
derful Copenhagen frem til marts 2019. 

I regi af DOT samarbejder trafikselskaberne også med udvalgte eventarrangører (f.eks. Co-
penhagen Jazz Festival med over 250.000 deltagere). Samarbejdet består typisk i fælles 
kommunikation/markedsføring om salg af billetter til arrangementet samt bus, tog og metro til 
arrangementet.  

Movia forestår desuden på vegne af Københavns Kommune tilbuddet om salg af billetter via 
automat til turister, som ankommer med krydstogtskibene, der anløber København i Nord-
havnen. 
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Rapporten om turisters anvendelse af kollektiv transport 

Erhvervsministeriet og Det Nationale Turistforum har via COWI udarbejdet en rapport om tu-
risters anvendelse af kollektiv transport. Rapporten tager sigte på, hvordan de kollektive 
transporttilbud kan blive endnu nemmere at anvende for ikke mindst udenlandske turister, og 
den munder ud fire konkrete initiativer. 

Rapporten konstaterer, at der ikke findes viden om, i hvilket omfang og på hvilken måde 
udenlandske turister bruger den kollektive transport i Danmark. Dette er ikke helt korrekt. Det 
strategiske og digitale rådgivningshus Seismonaut har udarbejdet rapporten ”Internationale 
turisters brug af offentlig transport i hovedstadsområdet” for Metroselskabet og Wonderful 
Copenhagen, som blev offentliggjort i december 2017. Rapporten omtales nedenfor. I den 
internationale spørgeundersøgelse, der ligger til grund for Travelsat Competitive Index (TCI) 
er turister blevet spurgt til den kollektive transport i Danmark. De er kun blevet spurgt, hvis 
de har benyttet den kollektive transport mens de har været på besøg.  

Danmark ligger på niveau med Norden og Nordeuropa, men ikke prangende højt.  

 

Rapporten identificerer fire mulighedsrum, som vil kunne forbedre især udenlandske turisters 
adgang til den kollektive transport: 

1. Etablering af et netværksforum for den offentlige transportsektor og turismesektoren. 
2. Bedre turismeinformation om kollektiv transport på turistorganisationernes hjemmesi-

der. 

Figur 1. Turisternes vurdering af den kollektive transport 
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3. Udvikling af en ”turistvenlig udgave” af rejsekortet 
4. Styrket viden om turisternes forbrug og efterspørgsel efter kollektiv transport. 

Ad 1. Netværksforum 

Rapporten påpeger, at der ikke findes et centralt mødested/netværk for turismeaktører og 
aktører i den kollektive transport.  

Danske Regioner opretter en netværksforum ”Turismetransportnetværk” for turismesektoren 
og den kollektive transportsektor. Netværket skal under ledelse af en styregruppe sikre ud-
veksling af viden og erfaringer vedrørende turisters brug og efterspørgsel i forhold til den kol-
lektiv transport, for at fremme turisters mobilitet.  

Movia anbefaler, at arbejdet i netværket følges tæt af Trafikselskaberne i Danmark, som 
koordinerer trafikselskabernes indlevering af viden og erfaring til anbefalingerne i netværket.  
Det er vigtigt, at trafikselskabernes viden og erfaring med billetprodukter tages i brug i 
samarbejdet, så det bedst mulige output fra netværket sikres.  

Ad 2. Bedre turistinformation 

Rapporten skriver, at den digitale og trafikale infrastruktur er på plads, så det er overvejende 
et spørgsmål markedsføring af eksisterende tilbud eventuelt kombineret med særlige ”turist-
pakker”, som synliggør muligheder for at kombinere rejse og oplevelse. Arbejdet viste, at kun 
et fåtal af turistorganisationerne gav information om kollektiv transport – Wonderful Copenha-
gen / VisitCopenhagen er en undtagelse. 

Et output fra rapporten, er at VisitDenmark har besluttet at udarbejde en samlet og mere ud-
førlig turistinformation om de kollektive transportmuligheder på hjemmesiden visitden-
mark.com, og går i dialog med rejseplanen om at rejseplanens data og søgemuligheder bli-
ver integreret på hjemmesiden.  

Movia anbefaler, at der på den nyoprettede side dedikeret til trafikinformation på 
VisitDenmarks hjemmeside linkes til den engelske turistside på dinoffentligetransport.dk. 
Dette foretrækkes i stedet for, at der oprettes endnu en side med trafikinformation og med 
data fra rejseplanen (dinoffentligetransport.dk/service/for-tourists/)  

 

Ad 3. Turistvenlig udgave af rejsekortet  

Rapporten foreslår, at der bør udvikles et turistrejsekort i Danmark, som forventes at kunne 
dække lokalt eller et større område (inspirationskilde Holland).  

Movia fortsætter arbejdet i regi af samarbejdet i Rejsekort A/S med at afdække de forret-
ningsmæssige betingelser af en ny udgave af rejsekortet henvendt til turister. Movia anbefa-
ler derfor, at resultaterne af den afdækning afventes, før det efterfølgende bliver besluttet, 

http://www.visitdenmark.com/
http://www.visitdenmark.com/
https://dinoffentligetransport.dk/service/for-tourists/
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hvorvidt Movia og de øvrige trafikselskaber vil gå videre med udviklingen af et sådant rejse-
kort.  

Ad 4. Udvidet viden om turisters forbrug og efterspørgsel efter kollektiv transport  

Rapporten påpeger også på, at der mangler grundlæggende viden om, hvordan udenlandske 
turister rejser i Danmark, samt hvilke af deres behov vil kunne opfyldes med kollektiv trans-
port.  

Movia støtter op om anbefalingen i rapporten om, at der er behov for mere viden om turisters 
brug og efterspørgsel efter kollektiv transport i Danmark. Det er afgørende for, at Movia i regi 
af DOT på en hensigtsmæssig måde kan udvikle og og indføre billetprodukter, markeds-
føring etc. som er til gavn for turisterne. 

 

Analyse af internationale turisters brug af offentlig transport i hovedstadsområdet ved Seis-

monaut 

Seismonauts analyse af internationale turisters brug af offentlig transport i hovedstadsområ-
det fra december 2017 er udført for Wonderful Copenhagen og Metroselskabet. Væsentligste 
konklusioner i analysen er, at 65 pct. af de udenlandske turister anvender kollektiv transport 
under deres besøg, og at turisternes tilfredshed med den kollektive transport er overvejende 
høj. Prisen ikke er en væsentlig barriere for til- eller fravalg af kollektiv transport for turister. 
Af de resterende 35 pct., der ikke anvender kollektiv transport under deres ophold, angiver 
knap halvdelen, at de har alt er indenfor gå-afstand. Konklusionerne i analysen peger på tre 
anbefalinger: Bedre tilgængelighed, forenkling af købsprocessen og udvidet oplevelsesgeo-
grafi. 

For så vidt angår bedre tilgængelighed konkluderes det, at det bør være lettere at finde rundt 
i det offentlige transportsystem – også for turister med sproglige barrierer. Transportsystemet 
skal fremstå mere enkelt og som en samlet helhed. Zonesystemets kompleksitet såvel som 
rejseoperatørernes forskellighed skal nedtones, og der skal sikres genkendelighed på tværs 
af formater såsom hjemmesider, billetter, automater, skilte mv. 

Relation til en mere enkel købsproces peges der i analysen på stort set alle (98 pct.) af de 
internationale turister oplever sig tilstrækkeligt informeret og klædt på til turen efter billetten 
er købt, men at der er udfordringer og usikkerhed knyttet til valg af billet. Større enkelhed vil 
ifølge analysen skabe større tryghed.  

Slutteligt peges der i analysen på, at der kunne være et potentiale for at motivere flere til at 
udvide oplevelsesgeografien under deres besøg, hvis anvendelsen af offentlig transport ud-
bredes til at handle om flere og større oplevelser fremfor blot praktik. Det kan f.eks. ske gen-
nem mere markedsføring.  
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God sammenhæng mellem de to analyser 

Fokus i de to undersøgelser har været forskelligt, men der er alligevel nogle klare sammen-
hænge. For det første peger begge analyser på behovet for at skabe større tryghed i købs-
processen. For det andet indikerer begge analyser, at der bør skabes et bedre overblik over 
transportsystemet, så det fremstår som en samlet helhed, ligesom turistbureauerne skal sik-
res et bedre kendskab til den kollektive transport, så de kan sælge "hele pakken’ – både op-
levelse og transport til turisterne.  

DOTs løbende kundemålinger viser, at turisterne ikke er ene om at ønske mere sammen-
hæng, genkendelighed og et enklere og mere digitalt produktudbud. I henhold til DOTs 2020-
strategi, som for alvor udmøntes fra 2018, arbejdes der allerede målrettet med at sikre større 
sammenhæng og genkendelighed på tværs af transportformer både i forhold til billetter, tra-
fikinformation, skiltning, kampagner etc. og på at forenkle produkter og salgskanaler. I DOTs 
markedsføringsaktiviteter indgår også at italesættes den kollektive transport i forhold til fri-
tidsrejsende og oplevelser. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen økonomiske konsekvenser.  

 

Kundemæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Miljømæssige konsekvenser: 

Ingen. 

 

Åbent/lukket punkt: 

Åbent. 

 

Kommunikation: 

Der er ingen særskilt kommunikation. 
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Bilag: 

1. COWI-rapportudkast: Dialog om turisters anvendelse af kollektiv transport (vedlægges til 
særligt interesserede). Link til transportanalyse udarbejdet af Seismonaut for Wonderful 
Copenhagen og Metroselskabet findes her: https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-
copenhagen/kobenhavn/segmentanalyser. 

https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/segmentanalyser
https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/segmentanalyser
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1 Indledning 

Af regeringens nationale strategi for dansk turisme, september 2016 fremgår 

det ”Det Nationale Turismeforum tager initiativ til en styrket dialog mellem turis-

meaktører, erhvervsorganisationer og transportselskaber mv. om, hvordan de 

kollektive transporttilbud kan blive endnu nemmere at anvende for ikke mindst 

udenlandske turister”. 

Denne rapport er resultatet af et projekt med henblik på styrket dialog mellem 

turismeaktører og transportselskaber, som Erhvervsministeriet på vegne af Det 

Nationale Turismeforum har gennemført i perioden oktober 2017 til marts 2018 i 

samarbejde med COWI A/S. 

Projektet har været gennemført under ledelse af en projektgruppe bestående af 

Erhvervsministeriet, Danske Regioner samt Transport-, Bygnings- og Boligmini-

steriet. 

Projektet har vist, at aktørerne i både turismesektoren og transportsektoren har 

haft et stort udbytte af den erfaringsudveksling og dialog om samarbejdsmulig-

heder, der er pågået i regi af projektet. 

Projektet har endvidere givet anledning til igangsættelse af en række konkrete 

initiativer, der vil gøre det nemmere for især udenlandske turister at benytte de 

kollektive transporttilbud i Danmark. 

 

"Danmark er suverænt et af de dyreste 

europæiske lande at rejse til og i.  Der-

for skal turisterne mødes af en høj kva-

litet i alle led af deres rejse. De skal 

opleve, at servicen har en sammen-

hæng med den høje pris, de betaler." 
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2 Hvad ved vi om turisternes transport? 

2.1 De udenlandske turister 

Turisterne ankommer og forlader landet på mange forskellig måder og af mange 

forskellige veje. Man ved ikke præcist hvor mange udenlandske turister, der be-

søger Danmark, men VisitDenmark 0F0F

1 vurderer, at der er tale om cirka 26 millio-

ner per år, når både endagsturister og dem som overnatter tælles med. De 

overnattende udenlandske turister i Danmark vurderes at udgøre mindst 10 mil-

lioner per år. 

 

Figur 1 Turisternes fordeling på tre hovedsegmenter opdelt efter nationalitet. 

Blandt alle de turister som overnatter i Danmark1F1F

2, udgør de udenlandske turi-

ster en stor andel – cirka 42 procent – se Figur 1. Og blandt de udenlandske tu-

rister som overnatter, udgør kyst- og naturturisterne knap halvdelen, storbyturi-

sterne en fjerdedel og erhvervsturisterne en fjerdedel. De udenlandske kyst- og 

naturturister opholder sig i gennemsnit omtrent en uge i landet. Storby- og er-

hvervsturister opholder sig i gennemsnit kortere tid i landet, og har typisk 2-3 

overnatninger. 

De fleste udenlandske turister i Danmark kommer fra Tyskland, Norge, Sverige, 

Holland og Storbritannien. Men samtidig er der i disse år en stigning i antallet af 

turister fra mere fjerntliggende lande som USA, Kina, Brasilien, Indien og Au-

stralien. 

2.2 Transportmidler til opholdssted 

Der er stor forskel på de transportmidler som forskellige segmenter af udenland-

ske turister anvender, frem til deres opholdssted: 

                                               
1 Kilde: Turismen i Danmark. VistDenmark. 2017. 

2 Tallene omfatter ikke overnatninger med air B&B som i 2016 udgjorde cirka3 mio. De 

omfatter heller ikke den cirka1 mio. krydstogtturister, der besøger landet hvert år. 
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12%
10%

Kyst Storby Erhverv
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› Kyst- og naturturister medbringer praktisk taget alle en bil: 67 % kommer 

ad landevejen i egen personbil, 18 % kommer med færge i egen bil og 

yderligere 11 % kommer kørende i mobilhome eller camper. Blandt de re-

sterende 4 % kyst- og naturturister kommer de fleste med fly eller med 

bus.  

› Storbyturisterne ankommer for størstedelens vedkommende med fly, idet 

74 % ankommer til en lufthavn, der for langt de fleste er Kastrup Lufthavn. 

20 % ankommer med bil, 10 % med tog, 4 % med færge og 1 % med bus.  

› Erhvervsturister kommer for 74 % vedkommende med fly til Danmark, 21 

% kommer med bil, 3 % med tog og 1 % med bus.  

c  

Figur 2 Udenlandske turisters transportmiddel til opholdssted i Danmark. 

2.3 Brug af kollektiv transport i Danmark  

Der findes ikke viden om, i hvilket omfang og på hvilken måde udenlandske turi-

ster bruger den kollektive transport i Danmark. Turisterne kan frit anvende de 

billettyper som tilbydes til alle rejsende, og er ikke henvist til alene at anvende 

de særlige turistrettede tilbud. Omvendt, så kan danskere frit benytte turisttil-

bud, hvilket f.eks. er udbredt for pakketilbud som omfatter rejse og entrébillet. 

 

Udenlandske turister er et begrænset kundesegment, og særlige turisttilbud er 

et marginalt produkt (kommercielt set) for trafikselskaberne. Trafikselskabernes 

primære opgave er at sikre, at de mange hverdagsrejsende kan komme frem og 

tilbage. Trafikselskaberne sælger i størrelsesordenen 1 mio. turistprodukter om 

året, og der er cirka. 167 mio. kr. i samlet omsætning på disse, hvoraf langt det 

mest er i Hovedstadsområdet. Alene 55 mio. kr. af omsætninger vedrører Co-

penhagen CityPass 2F2F

3. 

                                               
3 Indlæg ved Carsten Hyldborg direktør i Fynbus og formand for trafikselska-

berne i Danmark, på workshop d. 11.12.2018. 
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2.4 Turisternes vurdering af den kollektive 
transport 

I den internationale spørgeundersøgelse der ligger til grund for Travelsat Com-

petitive Index (TCI) 3F3F

4, stilles tre spørgsmål, som er relevante indikatorer for de 

udenlandske turisters vurdering af den kollektive transport i Danmark. Spørgs-

målene stilles kun til de turister, der har anvendt kollektiv transport, mens de 

opholdt sig i Danmark. Spørgsmålene handler om tilgængelighed, information og 

service i forbindelse med brug af kollektiv transport i løbet af ferien i Danmark.  

I Figur 3 er vist hvordan udenlandske turisters som besøgte Danmark i 2016 i 

gennemsnit vurderer serviceparametre relateret til kollektiv transport. Der an-

vendes en skala fra 0-250, hvor 0-100 er lavt, 100-150 er OK og 150-250 er 

højt. Til sammenligning er tilsvarende vist for henholdsvis Norden og Nordeu-

ropa. Sammenlignet med en tilsvarende analyse i 2015, så er der fremgang i tu-

risternes tilfredshed med de tre serviceparametre i Danmark, men Danmark lig-

ger ikke imponerende sammenlignet med kollektiv transport i de øvrige nordiske 

og nordeuropæiske lande. 

Tilgængeligheden til den kollektive transport vurderes for alle de tre geografiske 

områder relativt højt. Men Danmark ligger tydeligt under det nordiske og det 

nordeuropæiske marked. Analysen siger ikke noget om, hvilke parametre turi-

sterne associerer til, mht. tilgængelighed. Men det er et kendt fænomen, at mø-

des man bare et sted i planlægning og gennemførelse af rejsen af forhold man 

ikke er tilfredse med, så giver det sig ofte udtryk i lavere tilfredshed med hele 

rejsen.  

Service før og under rejsen scorer relativt lavt, idet den for Danmarks vedkom-

mende ikke sniger sig ud over et middelmådigt OK i score. Det er på niveau med 

hele det Nordeuropæiske marked, og noget under det der gør sig gældende på 

der nordiske marked under ét. Det er ikke på baggrund af undersøgelsen muligt 

at vurdere, hvor i den kollektive rejse der opleves en service af lav standard. 

Noget af forklaringen kan muligvis relateres til, at turisten ofte forventes at 

kunne klare størstedelen af rejsen, uden mulighed for at få personlig rådgivning 

af personalet. 

Prisen er høj for at benytte kollektiv transport, det mener turisterne både dem 

der rejser i Danmark og dem der rejser i Norden hhv. hele det Nordeuropæiske 

område. Pris er erfaringsmæssigt noget der er utilfredshed med, det gælder 

også, når man spørger de danske hverdagsrejsende, som ellers kan opnå klæk-

kelige rabatter. Turisterne anvender typisk de lidt dyrere engangs billetter, eller 

særlige turistprodukter. I forhold til de øvrige nordiske lande, så ligger tilfreds-

heden med prisen højere i Danmark, hvilket kan have en sammenhæng med at 

mange af turisternes erfaring stammer fra køreturen mellem lufthavnen og city, 

og her er den korte køretur med metro prismæssigt konkurrencedygtig med alle 

de øvrige nordiske landes kollektive systemer.  

                                               
4 Her gengivet på baggrund af: Det Nationale Turistforum, "Statusanalyse af tu-

rismens udvikling og konkurrenceevne", 2017. 

Bestyrelsesmøde 16. maj 2018 / Punkt 14 / Bilag 1



 

 

     

DIALOG OM TURISTERS ANVENDELSE AF KOLLEKTIV TRANSPORT  9  

http://projects.cowiportal.com/ps/A104766/Documents/03 Project documents/Katalog/TURIST Version 3.docx  

 

Figur 3 På en skala fra 0-250, hvor 0-100 er lavt, 100-150 er OK og 150-250 er højt. 
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3 Hvad tilbydes turisterne? 

3.1 De kollektive aktører 

Størstedelen af den kollektive transport i Danmark drives med offentlig støtte i 

overensstemmelse med, at der er tale om et forsyningsområde, med en blan-

ding af offentlige serviceforpligtigelser og tilbud om mobilitet i hele landet. In-

denrigsfly, enkelte færgeforbindelser og fjernbusser mellem landsdelene drives 

på kommerciel basis. 

I Danmark varetages den offentlige del af den kollektive trafik af staten, regio-

nerne og kommunerne. Ansvaret for busser og privatbaner ligger hos regionerne 

og kommunerne. Færgetrafikken foregår enten via statslige udbud, via kommu-

nalt drevne eller udbudte ruter. Derudover er der kommerciel færgetrafik. Kort 

fortalt er fordelingen af opgaverne således, at regulering og planlægning af den 

kollektive trafik er lagt over til statslige, regionale og kommunale myndigheder, 

mens ansvaret for de driftsvendte aspekter ligger hos de enkelte bus- og togo-

peratører, rederier og entreprenører.  

Regioner og kommuner varetager 

den regionale og lokale trafik-

planlægning samt bestilling af 

buskørsel og privatbanetrafik 

gennem de fælleskommunale tra-

fikselskaber, som der i alt er seks 

af – se figur. Busdriften er udlici-

teret til private vognmænd og lo-

kalbanerne drives af regionalt 

ejede driftselskaber. Staten ind-

køber via Trafikstyrelsen tog-

transport på "de lange skinner", 

hvor størstedelen køres af DSB og 

en mindre del af Arriva. Metrosel-

skabet udbyder drift som nu va-

retages af det private selskab Me-

troservice. Der er i Danmark cirka 

50 færgeruter, på kontrakt med 

stat eller kommuner samt kom-

mercielle ruter, idet der i princippet er fri markedsadgang til at drive færgeruter. 

Der er gennem mange års samarbejde opbygget et sammenhængende lands-

dækkende kollektivt net, hvor banen er rygraden og busserne bringer til og fra 

og udfylder huller, der hvor der ikke er baneforbindelser. Nettet består desuden 

af en veludbygget færgebetjening af øerne, hvor busserne også bringer til og 

fra. Centrale samarbejdsorganisationer er: 

› Bus & Tog som udgøres af en selvstændig organisation med repræsentation 

af Trafikselskaberne og de største operatørvirksomheder. Her er centrale 

opgaver samarbejde om billetter og takster, koordinering mellem bus og 
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tog samt information til kunderne. Samarbejdet om den digitale kunderet-

tede platform Rejseplanen og det fælles Rejsekort sker i regi af Bus & Tog. 

Driften af både Rejseplan og Rejsekort sker i selvstændige selskaber. 

› Trafikselskaberne i Danmark, TiD, er stiftet af de seks fælleskommunale 

trafikselskaber, som fælles talerør. Her samarbejdes bl.a. om planlægnings-

mæssig koordinering, fælles kampagner og produktudvikling. 

› Din Offentlige Transport, DOT, er et samarbejde mellem DSB, Metro og Mo-

via, som har til formål at gøre det nemt at være passager i den offentlige 

transport på Sjælland og øerne. Igennem DOT koordineres passagerrettede 

aktiviteter, herunder billetsalg, kundeservice, hittegodsadministration, rej-

seregler, trafikinformation, markedsføring og kommunikation mv.   

3.2 Turismeaktører 

Det er ikke kun mængden af 

transportaktører, som det 

fremgå af beskrivelsen ovenfor, 

der er mangfoldig. 

Der er også en hel række af tu-

rismeaktører, som varetager in-

teresser i forskellige geografiske 

områder og i relation til forskel-

lige turistsegmenter. I tabellen 

er listet de aktører som med ud-

gangspunkt i et nationalt, et re-

gionalt eller et lokalt perspektiv 

varetager udvikling og især mar-

kedsføring af turismeprodukter. 

Som forudsætning for, at der er 

noget at markedsføre ligger en 

mængde af især private aktører 

som driver hoteller, camping-

pladser, spisesteder mm. Dertil 

kommer offentlige aktører som 

f.eks. Naturstyrelsen, der i bred 

forstand sikrer turisternes ad-

gang til kyster, skove mm.   

3.3 Særlige 
turistprodukter 

 

Organisation Hvem stå bag  
Centrale 

opgaver 

VisitDenmark 
Netværksorganisation  
Erhvervsministeriet 

Markedsfører 
Danmark 
Internationalt  

Dansk Kyst- & 
Naturturisme 

Netværksorganisation 
Kommuner 
Regioner 
Erhvervsministeriet 

Udvikling og 
markedsføring af 
kyst- og 
naturturismen  

MeetDenmark 
Udviklingsselskab 
Regioner 

Udvikling og 
markedsføring af 
erhvervs- og 
mødeturisme 

VisitCopenhagen 
Netværksorganisation 
Region Hovedstaden 
Regionens kommuner 

Markedsfører 
turistattraktioner i 
Region 
Hovedstaden 

Inspirering Denmark 
Netværksorganisation  
Region Syddanmark  
Regionens kommuner 

Markedsfører 
turistattraktioner i 

Syd- og 
Sønderjylland 

Udvikling Fyn 
Netværksorganisation 
Region Syddanmark 
Regionens Kommuner 

Markedsfører 
turistattraktioner på 
Fyn 

VisitAalborg 
Netværksorganisation  
Region Nordjylland 
Regionens kommuner 

Markedsfører 
turistattraktioner i 
Region Nordjylland 

VisitAarhus 
Netværksorganisation 
Region Midtjylland 

Regionens kommuner 

Markedsfører 
turistattraktioner i 

Region Midtjylland 

Lokale 
Visitorganisationer 

Visit Nordsjælland  
Visit Sydsjælland-Møn 
Visit Odsherred  
m.fl. 

Markedsfører 
turistattraktioner i 
lokalområder 

Nationale, regionale og lokale turismeorganisationer 
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Der foretages dagligt i størrelsesordenen 1 mio. kollektive rejser med bus, tog 

og færge i Danmark 4F4F

5. Heraf foretages under 0,1 % af udenlandske turister som 

benytter særlige turistprodukter 5F5F

6. Der findes ikke opgørelser over, hvor mange 

rejser udenlandske turister foretager med enkeltbillet eller anden ordinær rejse-

hjemmel. Men opgørelsen viser, at de særlige turistprodukter er et marginalt 

produkt i det samlede billede. 

Med Sydtrafik som en undtagelse, så tilbyder alle trafikselskaber udover det ge-

nerelle produktsortiment særlige turistprodukter: 

› Fri rejse: I Midttrafik kan købes en billet som giver fri adgang til at rejse 1-

3 døgn i Aarhus eller i hele regionen. I Nordjylland sælges tilsvarende NT 

travel pass, som er en SMS-billet der giver fri adgang til at rejse med kol-

lektiv transport i hele Region Nordjylland. City Pass giver adgang til fri 

transport i København, og med 24 timers billetter kan rejses frit i hele ho-

vedstadsregionen. Fynbus tilbyder i turistsæsonen endagsbiletter til Odense 

hhv. hele regionen.  

› Fri rejse og entre: Med Aarhus Card købes fri adgang i 24, 48 eller 72 timer 

til kollektiv transport i hele regionen, museer og forlystelser samt gives ra-

batter i visse butikker. Copenhagen Card fungerer på samme måde i Ho-

vedstadsområdet, og tilbydes yderligere i en 120 timers version. Copenha-

gen Card og Aarhus Card sælges på de steder, hvor der kommer mange tu-

rister samt online. 

› Særlige lokaliteter og events: Der findes en hel række af specifikke kombi-

nationer af aktiviteter og rejsehjemmel f.eks. til Louisiana, Fårup Sommer-

land, særlige events mm. 

                                               
5 Med tog, bus & færge - beskrivelser af opgaver og roller i den kollektive trafik-

sektor i dag, Trafikstyrelsen, 2010. 
6 Tallet kendes ikke, men fremkommer med disse antagelser: For hvert af de i 

alt en million solgte turistprodukter om året, antages der foretaget fem rejser på 

hvert, heraf halvdelen af udenlandske turister. 
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Prissætning af turistbilletter sker i de fleste tilfælde ud fra en præmis om, at det 

ikke skal være et attraktivt for "almindelige" kollektive brugere.  

3.4 Rejsekort 

Rejsekortet er i praksis ikke tilgængeligt for udenlandske turister. Personer uden 

et dansk cpr-nummer kan ikke bestille rejsekort på nettet, og de praktiske ud-

fordringer med blanketter frem og tilbage med post vil afholde de fleste. Dertil 

kommer at oprettelsesgebyret på 50 kr. er en barrierer. Endelig kan det være 

vanskeligt at ramme præcist det indbetalte beløb på rejsekortet, hvor både for 

meget og for lidt er problematisk.  

Danmark er sammen med Holland de eneste steder i verden med landsdæk-

kende rejsekort. I Holland har man et rejsekort (i pap) til turister som bl.a. kan 

købes på hoteller. Det fungerer som almindelige rejsekort med tjek ind og tjek 

ud, men det er tidsbegrænset og kan smides ud efter brug. Som der vendes til-

bage til, så overvejes tilsvarende i regi af Rejsekortet udviklet et turistrejsekort i 

Danmark, som forventes at kunne dække lokalt eller et større område. Kortet vil 

først blive aktiveret ved det første check ind. Udviklingen af turistproduktet på 

Rejsekort falder i en række faser: Forretningsmæssig afklaring, udvikling, pilot-

drift samt fuld implementering – aktuelt arbejder man på den forretningsmæs-

sige afklaring. Parallelt med den forretningsmæssige afklaring sker teknisk afkla-

ring af behov for ændringer i rejsekortsystemet 6F6F

7. 

                                               
7 "Turisme og kollektiv transport"; notat december 2018, fra Trafikselskaberne i 

Danmark til Erhvervsministeriet. 

Faktaboks: 

Trafikselskaberne har følgende pejlemærker for den fremtidige betjening af 

turister: 

› Turister bør i videst muligt omfang have adgang til og kunne bruge det 

generelle servicetilbud i form af ruter, information og rejsehjemmel af 

hensyn til økonomien. 

› Det generelle servicetilbud skal gøres tilgængeligt for turister i form af 

sin enkelhed (brugervenlighed mv.), relevante tilstedeværelse og præ-

senteres på en forståelig måde, herunder oversættes hvor relevant. 

› Særlige tilbud til turister skal søges gennem digitale løsninger, fordi det 

er økonomisk effektivt og giver mulighed for hurtigere omstilling, når 

behov ændrer sig. Derfor har trafikselskaberne via Bus & Tog samar-

bejdet igangsat et fælles arbejde om muligheder for at lægge turistpro-

dukter på Rejsekortet. 

Udpluk fra notat: "Turisme og kollektiv transport"; notat december 2018, 

fra Trafikselskaberne i Danmark til Erhvervsministeriet. 
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3.5 Rejseplan 

Den kunderettede Rejseplanen.dk er unik i Danmark, idet der her kan søges op-

lysninger om den sammenhængende rejse på tværs af transportmidler. Alle bus- 

og togtrafikselskaber har deres køreplaner på rejseplanen. De fleste færger og 

fjernbusser har også valgt at lægge deres køreplaner ind.  

I Rejseplanen kan søges oplysninger på kollektive rejser fra adresse til adresse. 

Men der kan ikke søges oplysninger om priser og betales, hvis der i rejsen ind-

går transport som ikke er omfattet af Bus & Tog samarbejdet. Der eksperimen-

teres med udvidelser af aktiviteter på Rejseplanen. På Bornholm kan f.eks. beta-

les med MobilePay via en webshop, som Rejseplanen henviser til.  

Rejseplanens data er frit tilgængelige og forskellige informationsplatforme kan 

således frit tilknytte rejseoplysninger. Mange turister er vant til at bruge plat-

forme og apps som f.eks. Google Maps, som allerede formidler rejseinformatio-

ner.  

Rejseplanen.dk indeholder således næsten alle oplysninger om den kollektive 

trafik på både en tysk og engelsk version af hjemmesiden. Udfordringen for turi-

sterne er at finde frem til Rejseplanen, hvilket kan ske gennem en tydelig hen-

visning fra bl.a. turismehjemmesider. 

Tilgængeligheden udfordres, når der er mange platforme. For nye brugere af det 

kollektive transportsystem kan der opstå tvivl om, hvorvidt man har fundet den 

optimale information, valgt den hurtigste forbindelse eller købt den bedste billet.  
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4 Eksempler på best practise  

4.1 Holland Travel Ticket 

Et godt og ofte fremhævet eksempel på, at udenlandske turister mødes af et 

kollektivt trafiksystem, som er nemt at forstå og anvende finder man i Holland. 

Hele landet markedsføres som en sammenhængende storyregion, hvor det er 

hurtigt og enkelt at rejse mellem større byer og mellem land og by. 

Et centralt element i denne mar-

kedsføring er produktet Holland 

Travel Ticket som kan bruges til at 

rejse med kollektiv transport i Am-

terdam, i storbyregionen eller i 

hele landet – afhængigt af hvilket 

kort turisten vælger at købe. Kortet 

gælder til alle typer af kollektiv 

transport: Metro, letbaner, busser 

og tog. 

Kortet kan købes til 1, 2 eller 3 

dage i Amsterdam og til 1 dag for 

rejseadgang til hele landet. Har 

man købt en Holland Travel Ticket, så kan det bruges ubegrænset i det område 

og tidsrum billetten er købt til. Der skal tjekkes ind og ud, når man stiger på og 

af et tog eller en bus. 

På den officielle turisthjemmeside for Holland (www.holland.com) markedsføres 

kollektiv transport massivt overfor turister. Klikker man på forsidens tema "plan 

your holiday", mødes man af både af information om kollektive rejsemuligheder, 

og af forslag til temarejser, hvor også Holland Travel Ticket markedsføres. Som 

eksempler foreslås ture om temaer som: Arkitektur, Vincent Van Gog, blomster-

ture, historiske ture mm. 

4.2 Oyster card i London 

Et andet eksempel på et initiativ, der har 

medvirket til at skabe god tilgængelig-

hed til den kollektive transport for turi-

ster findes i London. Det såkaldte Oyster 

card kan anvendes i Londons røde bus-

ser, undergrundsbanen, de fleste lokal- 

og regionaltog og flodbusser.  

En i denne sammenhæng interessant va-

riant, Visitor Oyster card, er målrettet 

11. DECEMBER 2017

WORKSHOP1

11. DECEMBER 2017

WORKSHOP2
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turister og giver rabatter i en række butikker, restauranter og museer i London. 

Kortet dækker zoner i London, men kan også bruges til Gatwich lufthavn som 

ligger udenfor disse zoner. 

Der er tale om et elektroniske rejsekort, der kan genopfyldes og dermed genan-

vendes. Kortet købes med et beløb, hvorefter der kan tankes op på alle under-

grundsstationer. Man kan ikke få refunderet resterende beløb på kortet. Kortet 

har imidlertid ingen udløbsdato og er ikke personligt, men kan overdrages til an-

dre. Forbruget registreres ved at der, som på det danske rejsekort, tjekkes ind 

og ud. Firmaet bag Oyster Cards, Transport for London, garanterer, at man med 

Oyster Card betaler den lavest mulige pris. 

I mange lande, herunder Danmark, kan kortet erhverves i turisternes hjemland 

og være klart til anvendelse, straks man ankommer eksempelvis i Gatwick luft-

havnen.  

4.3 Pakkerejser i Schweiz 

Tematiserede rejser med 

kollektiv transport kendes fra 

bl.a. Holland og Spanien, men 

Schweiz er nok det bedste 

eksempel på, hvordan dette 

produkt er blevet udviklet og 

raffineret. Gennem den statslige 

jernbaneoperatør SBB udbydes 

en vifte af oplevelsesrejser med 

tog, og i nogle tilfælde i 

kombination med anden transport. Blandt udbudet af produkter i dette specielle 

segment målrettet turister findes bl.a. "Scenic routes, "Cheese Train", "Gotthard 

Panorama Express", "Chocolate train". I "den store pakke" kan man købe en 

færdig 7-dages rundrejse med tog, hvor der er forudestilt pladsreservation, 

hotelophold mm. I "de mindre pakker" er tilrettelagte ture over færre dage. Og 

endelig kan man vælge blot at rejse med en enkelt toglinje. 

Pakkerejserne markedsføres med en central placering på den nationale turisme-

hjemmeside (www.myswitzerland.com). Fra forsidens tema "transportation" le-

des direkte til " Highlights with Train, Bus and Boat", hvor der foreslås en hel 

række af turistaktiviteter, hvoraf selve den kollektive transport er en væsentlig 

del af oplevelsen.  

11. DECEMBER 2017

WORKSHOP3
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5 Dialog om initiativer 

5.1 Workshop 

Dialogen mellem transport og turismeaktører med henblik på at udvikle og for-

bedre de kollektive transporttilbud er centralt. Der foregår allerede en række 

konkrete samarbejder, men der findes ikke et centralt mødested/netværk for 

aktører med de to perspektiver.  

For at bringe parterne sammen i en åben dialog om barrierer og potentialer invi-

terede Erhvervsministeriet, Transportministeriet og Danske Regioner til work-

shop hos Danske Regioner den 11. december 2017. Her deltog 30 centrale aktø-

rer, som overvejende repræsenterede de offentlige myndigheder og organisatio-

ner på områderne.  

Workshoppen omfattede oplæg som inspiration til dialogen samt faglige oplæg 

for at skabe en fælles forståelsesramme. Derudover var der workshoparbejde 

samt opsamling og diskussion i fællesskab. Hele workshoppen blev lydoptaget, 

hvilket dannede baggrund for en opsamling 7F7F

8. Deltagerne fik mulighed for at 

kommentere på notatet, hvilket flere har gjort. Der har også efterfølgende været 

bilaterale samtaler med henblik på konkretisering af de initiativer til videre op-

følgning, som beskrives i næste kapitel. Citater i dette dokument er udsagn fra 

workshoppen, i en lettere sproglig bearbejdning. 

 

 

 

 

                                               
8 Opsamling fra workshop; notat udarbejdet af COWI for Erhvervsministeriet; 

5.2.2018 

DAGENS PROGRAM

Velkommen
Anders Thusgaard, Erhvervsministeriet

En vigtig indsat i den  Nationale Turismestrategi
Lars Liebst, Formand for DI's Turismeudvalg

Hvordan inviterer vi turisterne ind i den kollektive transport?
Carsten Hyldborg Jensen, Direktør, FynBus

Kollektiv transport – i lyset af udenlandske turisters behov
Lykke Magelund, Seniorkonsulent, COWI

11:00 Workshoparbejde

12:30 Frokost

Ordstyrer: Henrik Severin Hansen, Danske Regioner 

Turisters brug af kollektiv transport
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5.2 Indtryk fra workshoppen 

Et generelt indtryk fra workshoppen var, at turisme- 

og transportaktører har et begrænset kendskab til hin-

andens opgaver, organisering og målsætninger. Dialog 

og netværk på tværs har et formål i forhold til at for-

bedre indsatsen for at udenlandske turisters tilgænge-

lighed til den kollektive transport.  

For turismeaktørerne er der en målsætning om, at øge 

indtjeningen fra udenlandske turister på en række ste-

der: Hoteller, restauranter, forlystelsessteder. Og her 

har den kollektive transport betydning for at flere turi-

ster kan komme frem til turistmålene. For transport-

aktørerne er den centrale opgave at sikre en god kol-

lektiv transport til danskernes hverdagsrejser. Udenland-

ske turister er et marginalt segment, som ikke står øverst på 

transportaktørernes indsatsliste.  

Der var bred enighed om, at der grundlæggende er et vidtforgrenet, sammen-

hængende og velfungerende net af tog, busser, færger mm. Den danske rejse-

plan er forbillede for mange lande, da det i vidt omfang er lykkedes, at integrere 

trafikinformation på tværs af geografiske områder og forskellige kollektive til-

bud. Dertil kommer at rejsekortet nu er implementeret i hele landet.  

Med hele den trafikale og digitale infrastruktur på plads, er alle forudsætninger 

for at hjælpe de udenlandske turister på vej tilstede. Der er således overvejende 

tale om et behov for markedsføring af et eksisterende tilbud eventuelt kombine-

ret med særlige "turistpakker", som synliggør muligheder for at kombinere rejse 

og oplevelse. Turismehjemmesider er et relevant sted for sådan en målrettet 

markedsføring. 

Det er i dag ikke let for turisterne at finde vej til rejseplanen eller at navigere i 

den – slet ikke hvis turisten ikke forstår dansk, engelsk eller tysk. På samme 

måde opleves billetsystemer og takstzoner som komplicerede at forstå. Udvik-

ling af et særligt rejsekort for turister, som f.eks. i Holland, er et relevant udvik-

lingsprojekt.  

På workshoppen blev endvidere identificeret, at der mangler viden om, hvordan 

udenlandske turister rejser i Danmark, samt hvilke af deres behov der vil kunne 

opfyldes med kollektiv transport.  

"Jeg har i dag personligt haft 

et par aha-oplevelser om-

kring, hvor mange relevante 

digitale platforme der egent-

lig er. Der må være et po-

tentiale for at vejlede turi-

ster bedre, når de søger vi-

den om, hvad de skal se i 

Danmark, og hvordan de 

kommer derhen, når de ikke 

lige har en bil ved hånden." 
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"Transportselskaberne skal kigger 

udefra og ind i relation til de uden-

landske turister. Turisterne er lige-

glade med de enkelte selskaber. Vi 

skal blive bedre til at kunne indop-

tage ideer – også selvom det bety-

der, at vi hver især skal afgive lidt 

til fællesskabet". 

"Turismeorganisationer har haft fokus på de op-

levelser, som kan trække turister til og ikke på, 

hvordan turisterne kommer til disse aktiviteter. 

Der er helt sikkert et behov for at øge informati-

onsindsatsen. Men det er svært at finde ud af, 

hvem de mange transportaktører er, og hvem 

der skal tales med." 
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6 Opfølgning 

Som følge af dialogen i projektet om turisme og kollektiv transport, herunder 

workshoppen i december 2017 tegner der sig fire konkrete initiativer som vil 

kunne forbedre især de udenlandske turisters adgang til brug af den kollektive 

transport i Danmark. Det drejer sig om: 

 

› Etablering af et netværksforum for den offentlige transportsektor og turis-

mesektoren. 

› Bedre turistinformation om kollektiv transport på turistorganisationernes 

hjemmesider. 

› Udvikling af ”turistvenlig udgave” af rejsekortet 

› Styrket viden om turisternes forbrug og efterspørgsel efter kollektiv trans-

port 

6.1 Netværksforum for kollektiv transport- og 

turismesektorer 

Projektet har vist at aktørerne i både turisme-

sektoren og transportsektoren har haft et stort 

udbytte af den vidensudveksling og den dialog 

om samarbejdsmuligheder, der er pågået i regi 

af projektet. Danske Regioner har oplyst, at or-

ganisationen i 2018 på denne baggrund vil tage 

initiativ til etablering af et netværksforum ”Tu-

rismetransportnetværk” for turismesektoren og 

den kollektive transportsektor. Netværket skal 

under ledelse af en styregruppe sikre udveksling 

af viden og erfaringer vedrørende turisternes 

brug og efterspørgsel i forhold til den kollektive 

trafik, for at fremme turisternes mobilitet. 

6.2 Bedre information om kollektiv transport på 

turistorganisationernes hjemmesider 

Projektet har vist, at informationerne om kollek-

tiv transport på turistorganisationernes forbru-

gerrettede hjemmesider er sparsomme og svært 

tilgængelige. VisitDenmark har på denne bag-

grund oplyst, at organisationen er gået i gang 

med at udarbejde en samlet og mere udførlig tu-

ristinformation om de kollektive transportmulig-

heder på hjemmesiden www.visitdenmark.com 

på engelsk. Informationen vil senere blive versio-

neret i min. 4 forskellige sprog. VisitDenmark vil 

endvidere tage kontakt til Rejseplanen A/S med 

"Turisterne køber oplevelser – trans-

porten er sjældent det vigtigste, det 

skal bare fungerer. Det er oplevelserne 

der skal trække. Derfor er det via tu-

rismehjemmesider, der skal guides vi-

dere til rejseplanen eller andre rele-

vante hjemmesider med oplysninger 

om, hvordan man kommer frem." 

" Både turisme- og trans-

portaktører skal bidrage til 

at løfte denne opgave. De 

skal sætter sig sammen og 

hjælpe hinanden med at 

komme ud over rampen." 
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henblik på at undersøge mulighederne for at få rejseplanens data og søgemulig-

heder integreret på www.visitdenmark.com i forbindelse med udarbejdelse af ny 

portal. Da hovedparten af de regionale og lokale turismehjemmesider drives 

som lokale kopier af den nationale hjemmeside visitdenmark.com, vil den plan-

lagte opdatering få virkning på næsten alle offentlige turismehjemmesider i Dan-

mark. 

6.3 Turistvenlig udgave af rejsekortet 

Projektet har afdækket at alle trafikselskaber inden for eget område tilbyder et 

varieret udvalg af billettyper, herunder særlige tilbud til turisten. Det kan imid-

lertid være svært for især de udenlandske turister at få kendskab til og overblik 

over de forskellige tilbud og billettyper. Det er især svært for de turister som øn-

sker at rejse på tværs af trafikselskabernes operationsområder. Trafikselska-

berne har oplyst, at der i regi af samarbejdet i Rejsekort A/S er igangsat et ar-

bejde med henblik på forretningsmæssig afklaring af en ny udgave af rejsekor-

tet, som bl.a. vil gøre det nemmere for turister at erhverve og bruge rejsekortet 

på tværs af geografi og trafikselskaber. Er resultatet en positiv businesscase vil 

de efterfølgende faser være: konkret udvikling, pilotdrift og først derefter imple-

mentering. 

6.4 Styrket viden om turisternes forbrug og 

efterspørgsel efter kollektiv transport 

Projektet har vist, at der kun i begrænset omfang eksisterer viden om turister-

nes efterspørgsel efter kollektive transportydelser. Det er derfor en af opgaverne 

for det kommende ”Turismetransportnetværk” at undersøge mulighederne for 

udvikling af viden på dette område. VisitDenmark indgår gerne i dette forum. Vi-

sitDenmark har desuden oplyst, at 

man vil invitere sekretariatet for 

Turismetransportforum til at del-

tage i Turismens Analyseudvalg. 

Analyseudvalget er et rådgivende 

udvalg, der bistår National Turisme 

Forum og VisitDenmark i organisa-

tionens arbejde med udarbejdelse 

af analyser på turismeområdet. 

 

 

  

" Der er mange former for spørgsmål 

som trænger til at blive belyst, hvis der 

skal lægges en hensigtsmæssig strategi 

for, hvordan man sikre, at turisterne 

får bedst mulig vejledning, service og 

tilbud. " 

Bestyrelsesmøde 16. maj 2018 / Punkt 14 / Bilag 1

http://www.visitdenmark.com/


 

 

     
 22  DIALOG OM TURISTERS ANVENDELSE AF KOLLEKTIV TRANSPORT  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A104766/Documents/03 Project documents/Katalog/TURIST Version 3.docx 

 

Bestyrelsesmøde 16. maj 2018 / Punkt 14 / Bilag 1


	01 Forslag til Dagsorden til bestyrelsesmøde 16. maj 2018
	04 Godkendelse af Estimat 1.2018
	04.1 Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet
	05 Godkendelse af regnskabsregulativ 16. maj 2018
	05.1 Revisionsregulativ
	05.2 Afskrivning af uerholdelige fordringer
	05.3 Finansiel politik 2018
	06 Godkendelse af budgetforudsætninger for 2019
	09 Godkendelse af mandat til forhandling om InterCombi Ticket
	11 Orientering om evaluering af linje 5C
	12 Orientering om Transportplaner i Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og Ringsted kommuner
	13 Orientering om resultater af BEST-undersøgelse 2017
	14 Orientering om turisters anvendelse af kollektiv transport
	14.1 Rapportudkast, Dialog om turisters anvendelse af kollektiv transport



