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Anbefalinger vedr. Udbud A19 

I forbindelse med udbud A19, skal kommuner og regioner på baggrund af det udsendte udbudsgrund-
lag tage stilling til følgende elementer: Digital trafikinformation (infotainment), reklamer, kontraktlæng-
de, busstørrelse samt miljøkrav.

I Faxe Kommune er linjerne 261, 264, 281, 282, 283, 285 og 287 omfattet af Udbud A19.

Digital trafikinformation og reklamer 
Movia anbefaler som udgangspunkt digital trafikinformation på linjer, som er en del af det strategiske 
net samt øvrige passagertunge linjer. Ligeledes anbefaler Movia, at der på linjerne fortsat tillades rek-
lamer såvel ind- som udvendigt i bussen samt på den digitale trafikinformation.

Den maksimale forventede meromkostning ved tilvalg af digital trafikinformation, samt den maksimale 
forventede merudgift ved fravalg af reklamer er meddelt i mail af 11. april 2019 - Referat af oriente-
ringsmødet 8. april 2019.

Da der i dag er reklamer på linjerne, vil et evt. fravalg af reklamer medføre en merudgift i forhold til i 
dag.

Kontraktlængde og miljø 
Teknologisk er vi i en overgangsfase, hvor nulemission på kort sigt er dyrere, erfaringerne er få og 
storskalaudrulning først lige er begyndt, derfor anbefaler Movia at fortsætte med konventionelle busser 
på fossilfri drivmidler på linjer omfattet af A19.

Såfremt kommunerne ønsker, at stille krav om nulemission, kan der blive behov for at opstille ladein-
frastruktur et passende sted i forhold til linjerne, hvorpå der stilles krav om nulemission.

På kort sigt er fossilfrihed et sikrere og billigere alternativ, men på længere sigt kan øgede krav til mil-
jøstandard gøre det dyrt (og politisk svært) at være bundet af kontrakter i op til 12 år med konventio-
nelle busser bl.a. på grund af Regeringens klima- og luftudspil fra efteråret 2018. Det betyder, at kon-
trakter på fossilfrihed i A19 generelt indgås med en kortere kontraktperiode på 5 + 2 år, dvs. op til 7 år 
mod tidligere 12 år. 

Erfaringen med korte, fossilfri kontrakter er begrænset, hvorfor prisoverslaget i nedenstående tabel er 
baseret på Movias interne kalkulationer med udgangspunkt i generelle forventning baseret på allerede 
gennemførte udbud. Korte fossilfri kontrakter kan risikere at være dyrere i tilfælde af, at operatøren er 
nødsaget til at anskaffe nye busser. I nedenstående tabel er angivet en forventet meromkostning på 
linjeniveau ved korte fossilfri kontrakter.

Busstørrelse 
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Movia vurderer på baggrund af den nuværende benyttelse, at minibusser med en længde på ca. 8,4 m 
er bedst egnet på linjerne 261/287, 281, 282, 283 og 285, mens en bus med en længde på 9-12,2 m 
vil være bedst egnet til linje 264. 

Meromkostning ved korte fossilfri kontrakter: 

Linje Busser Timer Bus-        
størrelser

Tilskuds-     
behov

(mio. kr.)

Fossilfrihed
Kontraktlængde 

5+2 år
Meromkostning       

(mio. kr.)
261 1 1.807 MINI 1,41 0,1 - 0,2
264 1 3.025 9-12,2m 1,65 0,1 - 0,3
281 1 757 MINI 0,85 0 - 0,1
282 1 727 MINI 0,80 0 - 0,1
283 1 817 MINI 0,88 0 - 0,1
285 1 650 MINI 0,73 0 - 0,1
287  460 MINI 0,39 0 - 0,1


