
 
Notat 

Trafikselskabet Movia  Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby – DK +45 36 13 14 00 movia@moviatrafik.dk    moviatrafik.dk 

 

 

 

Til Ballerup, Furesø, Gladsaxe og Herlev kommuner 

  

 

 

 
 
 
Dokumentnummer 
1525798  
 
Dato  
27 01 2023  
 
Sagsbehandler 
PPB  
 
Direkte  
+45 36 13 16 16  
 
CVR nr: 29 89 65 69 
EAN nr: 5798000016798 

 

 

Mulighed for fælles kommunal beslutning om fremrykket omstilling af linje 155, 165, 167 og 168 til 

emissionsfri busdrift (elbusser) før 2031 

Linje 155, 165, 167 og 168, som betjener Ballerup, Furesø, Gladsaxe og Herlev kommuner, køres i dag af 

operatøren Arriva i Movias A17 kontrakt. Den ordinære kontraktperiode udløber december 2025 med mu-

lighed for 3 x 2 års forlængelse, dvs. kontrakten vil som udgangspunkt kunne blive videreført til december 

2031.  

 

Movia har medio januar 2023 modtaget kvalitetsdata for Arrivas performance i 2022 på de relevante buslin-

jer. Disse kvalitetsdata viser en kvalitet, der er tilfredsstillende, men under det niveau for kvalitet, Arriva har 

tilbudt i forbindelse med kontrakten. Dermed har Movia mulighed for at bringe kontrakten til ophør fra de-

cember 2025. 

 

Movia indstiller, at kommunerne træffer beslutning om en fremrykket omstilling af linje 155, 165, 167 og 

168 med virkning fra december 2026. Dvs. 5 år tidligere end oprindeligt forventet.  

 

Baggrunden for, at Movia indstiller at omstillingen sker fra december 2026 og ikke fra december 2025 er, at 

kommunernes beslutning om grundlaget for et nyt udbud i givet fald skal foreligge senest ultimo oktober 

2023. 

 

Det er imidlertid aftalt, at der tilrettelægges en fælles beslutningsproces for de nødvendige tilpasninger af 

busbetjeningen i Ring 3-korridoren i forbindelse med åbningen af letbanen i projektet Nyt Ringnet, som Mo-

via gennemfører i samarbejde med de berørte kommuner, herunder nabokommuner, og regionen. Det er 

ønsket, at tidsplanen for de politiske beslutningsprocesser om bustilpasningen i Nyt Ringnet rummer tid til 

borgerhøring, og derfor er det aftalt, at den endelige trafikbestilling vedr. Nyt Ringnet skal foreligge i april 

2024.  

 

For at sikre den nødvendige tid og de fornødne frihedsgrader til, at kommunerne sammen med regionen 

kan tilpasse busbetjeningen til letbanen, herunder at gennemføre eventuelle nødvendige tilpasninger af 

driftsomfanget, anbefaler Movia, at kommunerne aftaler at det nye udbud tilrettelægges, så kommunernes 

beslutninger om Nyt Ringet er kendt og kan indgå i udbudsgrundlaget. Movia vurderer, at dette vil give det 

mest optimale grundlag for at udbyde trafikken. 

 

mailto:movia@moviatrafik.dk


Side 2 / 3 

Trafikselskabet Movia  Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby – DK +45 36 13 14 00 movia@moviatrafik.dk    moviatrafik.dk 

Hvis Movia skal udbyde linjerne, så de allerede omstilles til emissionsfri drift fra december 2025, og kom-

munerne først træffer beslutning om Nyt Ringnet april 2024 medfører den usikkerhed, der er om, hvilke 

ændringer Nyt Ringnet medfører, at Movia skal gennemføre udbuddet med krav om større fleksibilitet til 

ændringer af driften i den nye kontrakt for at sikre de fornødne frihedsgrader til tilpasning af busbetjeningen 

til letbanen. 

 

Når Movia stiller større krav til fleksibilitet i kontrakter følger en risiko for, at de operatører, der byder på lin-

jerne, indlægger en risikopræmie, hvilket betyder, at det kan blive dyrere at omstille de fire linjer til emissi-

onsfri drift, end hvis der ikke havde været denne usikkerhed for større ændringer. Der er endvidere risiko 

for, at kommunerne vil få mindre fleksibilitet til at udvide driften i den resterende kontraktperiode uden at 

skulle indsætte ekstra driftsbusser, som er forbundet med en kompensation til operatøren.  

 

Movia vil derfor foreslå, at der sigtes mod at genudbyde kørslen i Movias udbud A24 med en omstilling i 

december 2026. Det vil kræve følgende forudgående proces: 

-20. februar 2023: Kommunerne meddeler Movia i enighed en fremrykning af klimaindsatsen, og at de 

fire buslinjer fra december 2026 skal være emissionsfri 

-april 2024: Kommunerne afgiver endelig trafikbestilling af nyt Ringnet, 

-oktober 2024: Endelig fastlæggelse af udbudsgrundlag for linje 155, 165, 167 og 168, 

-januar 2025: Udsendelse af udbudsmateriale i Movias udbud A24, 

-december 2026: Driftsstart udbud A24 og overgang til emissionsfri drift på linje 155, 165, 167 og 168. 

 

Processen forudsætter, at kommunerne bag de fire linjer senest 20. februar 2023 er enige om at meddele 

Movia et ønske om overgang til emissionsfri drift fra december 2026, så Movia kan meddele operatøren, at 

Movia ønsker at indgå aftale med operatøren om en et-årig forlængelse af den nuværende A17-kontrakt fra 

december 2025 til december 2026. Det bemærkes, at operatøren ikke er forpligtet til at indgå aftale om for-

længelse. 

 

Økonomi og miljø 

Movia har lavet en modelberegning af omkostning ved omstilling til emissionsfrihed (elbusser) for linje 155, 

165, 167 og 168. Beregningerne viser en besparelse i de direkte operatøromkostninger i forhold til den 100 

% HVO-baserede drift i Movias budget 2023 på 4,4 mio. kr. 

 

Ved omstilling fra 100 % HVO til 100 % alm. diesel forventer Movia en besparelse på 3,2-4,0 mio. kr. pr. år. 

Omstilling til elbusser forventes således at kunne gennemføres med en årlig besparelse i størrelsesorde-

nen 0,4-1,2 mio. kr. i forhold til de direkte operatøromkostninger ved 100 % alm. dieseldrift med de nuvæ-

rende energipriser. Der er tale om modelberegninger, og der må påregnes en ikke uvæsentlig usikkerhed 

ved disse beregninger, idet der for tiden er store udsving i energipriserne. 

 

Med emissionsfri drift vil kommunerne opnå bedre miljø, eftersom emissionsfrie busser ikke udleder NOx 

og partikler. De nuværende busser er dog af typen Euro 6 med en effektiv rensning af røggasser, og miljø-

effekten i forhold til udledning af lokal luftforurening vil derfor være begrænset. Endvidere vil kommunerne 

opnå mindre støj både udvendigt og inde i busserne. Kommunerne vil imidlertid ikke opnå klimaforbedrin-

ger ift. fossilfri drift, idet både fossilfri drift og emissionsfri drift ikke udleder CO2 (baseret på tank-til-hjul be-

tragtning). Miljøeffekten ved omstilling fra 100 % HVO til emissionsfri drift fremgår af Tabel 1, og miljøeffek-

ten ved omstilling fra alm diesel til emissionsfri drift fremgår af Tabel 2. 
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Tabel 1. Reduktion I udledning af CO2 og lokal luftforurening ved omstilling fra HVO til emissionsfri drift 

Miljøparameter   enhed   Ballerup   Furesø   Gladsaxe   Herlev  

CO2  ton/år  - - - - 

NOx  ton/år  0,01 0,03 0,05 0,15 

Partikler  kg/år  0,4 1,3 2,1 5,7 

 
Tabel 2. Reduktion I udledning af CO2 og lokal luftforurening ved omstilling fra alm. diesel til emissionsfri drift 

Miljøparameter   enhed   Ballerup   Furesø   Gladsaxe   Herlev  

CO2  ton/år  26 86 164 469 

NOx  ton/år  0,01 0,03 0,05 0,15 

Partikler  kg/år  0,4 1,3 2,1 5,7 
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