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FORORD 
 

Busrapport 2017 er udarbejdet af Roskilde Kommune som supplement til Movias årlige 
analyser og statistikker om bustrafikken.  

Den første busrapport blev udarbejdet i 2012 og har siden rapporteret om udviklingen i 
økonomi og passagertal, og samlet op på udviklingen af bustrafikken, med investeringer i nye 
anlæg, busser og teknologi, mv. 

Rapporten har hidtil understøttet busbestillingsopgaven for Plan- og Teknikudvalget. Da den 
kollektive bustrafik nu placeres under Klima- og Miljøudvalget er dette års busrapport udvidet 
med introduktion til kollektiv bustrafik, hvor dette er relevant, og der er lavet en opsamling på 
de senere års udvikling af bustrafikken i Roskilde Kommune.  

Rapportens analyser af busdriften og den økonomiske udvikling giver et godt grundlag til de 
årlige bestillinger af bustrafik hos Movia. Man kan læse mere baggrundsviden om bustrafik, 
miljø, klima og statistik på moviatrafik.dk. 
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RESUME 
 

Rutebustrafikken i Roskilde har haft en positiv udvikling i 2017. Passagertallet har de senere år 
været stigende for de rent kommunale busser, bybusserne. Siden den store omlægning af 
bustrafikken i 2012, hvor der bl.a. blev indført A-busser, er passagertallet øget med 25 %. 

Det samlede passagertal for bybusserne er nu omkring 2,8 mio., hvilket svarer til halvdelen af 
det samlede passagertal i kommunen. Det samlede passagertal for alle buslinjer, inkl. 
tværkommunale, ligger således nær 5,7 mio.  

Kommunens udgift til kollektiv trafik er øget i forhold til niveauet i 2016, hvor det var 50,7 
mio.kr til 55,3 mio. kr. i 2017. Hovedforklaringen på stigningen, som er på 4,6 mio. kr., er 
indtægtskorrektioner med virkning i både 2016 og 2017. Hvert år er indtægten nedjusteret med 
2,0 mio. kr. Det giver samlet 4,0 mio. kr. Resterende difference på 0,6 mio. kr. skyldes forskellige 
drifts- og prismæssige forskydninger.  

Flextur har en økonomisk positiv udvikling. Passagertallet er nogenlunde ensartet gennem 
perioden omkring 24.000, men kommunens betaling er faldet med en ½ mio. kr., fra 2,9 til 2,4 
mio. kr.  Derved er enhedsudgiften (pr. tur) faldet fra omkring 120 kr. til 100 kr.  

Kommunen har gjort flotte fremskridt i realisering af +Way visionen, kommunens ledetråd for 
udvikling af den kollektive trafik.  

• Der er gennemført ombygning af stationsforpladsen i Viby, så pladsen nu fremstår som 
en +Ø, hvor byrum og busstop er vel integreret.   

• Herregårdsvej er ombygget og udvidet til gavn for busfremkommeligheden.  
• Buslinje 202A har fået modsat omkørsel omkring Musicon til gavn for mere sikker ind- 

og udstigning.  
• Ombygningen af Allehelgensgade er afsluttet. Evalueringen viser, at bussen har fået 

en mere glidende og mindre støjende kørsel, og der er stor tilfredshed hos brugere og 
chauffører.  

• Der er anlagt en minirundkørsel ved Dr. Margrethesvej – Sankt Ols Gade. 
Fremkommeligheden og sikkerheden er derved forbedret, og Sankt Ols Stræde er 
blevet mere fredelig. De nævnte forbedringer er i tråd med +Way-visions mål for 
bustrafikken.  

Kommunens grønne omstilling af bustrafiktrafikken kan beskrives som en grøn forestilling i 3 
akter. Der har været tiltag siden 2014. Første akt med grønt brændstof i 2014. 2. akt med 
indfasning af en enkelt elbus og euronorm opgradering i 2016. 3. akt, som forventes 
gennemført i begyndelsen af 2019, bliver en milepæl for bustrafikken i Danmark, idet alle 
kommunens busser overgår til eldrift på samme tid. Det forventes at kommunen nedsætter 
udledningen med 1.400 tons CO2.  Ligeledes vil sundhedsskadelige NOx og partikler helt 
forsvinde fra det lokale miljø.  

Busrapport 2017 indeholder et forslag om driftsudvidelse til busbestilling 2019. Forslaget er at 
tilføje natkørsel på de to A-buslinje. Et tiltag der kan forventes væsentlige passagermæssige 
fordele og fremskridt af, med god timing og synlighed sammen med udrulningen af elbusserne. 
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1. OM BUSTRAFIK I ROSKILDE 
 

Roskilde Kommune er en stor buskommune. I Movias område, som dækker alle kommuner i 
Region Sjælland og Hovedstaden, er det kun Frederiksberg og Københavns kommuner, som har 
en større busbestilling end Roskilde.  

Roskildes byråd besluttede i 2011, at den kollektive trafik skulle blive et mere attraktivt 
alternativ til privatbilen. For at realisere dette mål blev der besluttet en ny Busplan 2012, med 
opstart i december 2011. Busplanen var visionær, med indførelse af A-busser og modernisering 
af rutenettet. Som støtte for busplanlægningen udviklede Roskilde Kommune og Movia i 
fællesskab en ny vision, kaldet +Way visionen, for kommunens bustrafik.  

Kapitel 3 fortæller mere om baggrunden for og udviklingen af +Way i Roskilde. 
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1.2 OVERSIGT OVER BUSLINJER 

 

Busnettet i Roskilde består af 20 buslinjer. Flertallet af busruterne er rettet mod Roskilde 
Station.  

Ved Jyllinge, Gundsømagle og Viby kører dog tværgående busser uden forbindelse til Roskilde 
st., men med kobling til S-togsnettet.  

 

FIGUR 1 UDSNIT AF BUSRUTER I ROSKILDE KOMMUNE. RØD ER A-BUSRUTER. BLÅ ER R- OG 
S-BUSSER (REGIONALE BUSSER), GUL ER ØVRIGE LOKALE BUSRUTER. UDSNITTET ER FRA 
ROSKILDE KOMMUNES ”BUSGUIDE 2016”. 
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TABEL 1 BUSRUTER I ROSKILDE. LINJENUMMER, DESTINATION OG ANTAL BUSSER I TIMEN. BUSLINJE 201A- 212 
KALDES BYBUSSER, OG KØRER KUN I ROSKILDE KOMMUNE. ØVRIGE BUSLINJER KØRER I FLERE KOMMUNER OG 

KALDES TVÆRKOMMUNALE. 
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2. BUSSERNE OG BYMIDTEN 
 

Bæredygtig trafikafvikling er vigtig for byudviklingen i Roskilde bymidte 

Byfortætning kan betyde ganske meget nybyggeri, med risiko for, at der kommer væsentligt 
flere biler i gaderne. Derfor er det vigtigt, at byfortætning tænkes sammen med bedre forhold 
for cyklister og fodgængere og mere effektiv kollektiv trafik, samt en ændret parkeringsstrategi, 
hvor en del af parkeringen samles i få let tilgængelige parkeringsanlæg med stor kapacitet, i 
bymidtens udkant. Bymidtens gader og pladser vil dermed kunne bruges mere rekreativt, 
hvilket igen vil give liv i bymidten. 

Roskildes busplanlægning, med afsæt i strategi fra 2009, har resulteret i, at højfrekvente A-
busser nu betjener bymidten og forbinder de vigtigste besøgsmål og største 
befolkningskoncentrationer.  

De mange og hyppige busser fra stationen spiller også en helt afgørende rolle for transporten 
af unge til de mange ungdomsuddannelser med flere tusinde studerende, og styrker dermed 
Roskildes position som uddannelsesby. 

 

 

FIGUR 2   PRINCIP FOR PLANLÆGNING AF BUSRUTER I BYMIDTEN (STRATEGI FRA 2009). 

HØJFREKVENTE A-BUSSER GENNEM BYMIDTEN FORBEDRER TILGÆNGELIGHEDEN OG 

MEDVIRKER TIL AT MINDSKE BILTRAFIKKEN. 
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3. +WAY VISION 
 

Roskildes byråd besluttede i 2011, at den kollektive trafik skulle udvikles til et mere attraktivt 
alternativ til privatbilen for derved at få flere til at bruge busserne. For at realisere dette mål 
blev der besluttet en Busplan 2012. Busplanen var visionær, med indførelse af A-busser og 
modernisering af rutenettet. Som del af busplanlægningen udviklede Roskilde Kommune og 
Movia i fællesskab en ny vision, kaldet +Way visionen, for kommunens bustrafik.  

 

 

FIGUR 3: DEN STORE UDVIKLING AF BUSTRAFIKKEN. SIDEN 2011 ER DER, MED STØTTE FRA 
FORSKELLIGE STATSLIGE PULJER, FORETAGET STORE INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR, 
BYRUM, INVENTAR, TRAFIKINFORMATION, PASSAGERSERVICE OG BUSTEKNOLOGI.  
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Teknik og miljøudvalget besluttede i 2011, at kommunens forvaltning skulle inddrage +Way 
visionen i arbejdet med at udvikle den kollektive bustrafik.  

+Way visionen har siden været en ledetråd – i tæt samarbejde med Movia -  for at udvikle den 
kollektive trafik og sikre bedre busbetjening i kommunen og tiltrække flere passagerer.  

Visionen rummer også forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med bus og miljø på kort 
og lang sigt. +Way har siden 2011 være kommunens ledetråd med eksempler på, hvordan 
byen og bustrafikken kan udvikle sig sammen. 

+Way blev udviklet af Movia som et nyt koncept for højklasset kollektiv bustrafik (som 
alternativ til letbane løsninger). Det nye buskoncept blev inddraget i arbejdet med den nye 
ambitiøs busplan, og har siden været en vigtig inspiration til planlægningen og udviklingen af 
den kollektive bustrafik i Roskilde Kommune.  

Der blev udviklet en vision med specifikke mål for Roskildes busser. Visionen har fokus på 
passagerer, miljø og klima: 

”I år 2036 er +Way den mest effektive, bæredygtige, spændende og komfortable 
transportform for alle passagerer i Roskilde Kommune. Det samlede +Way-koncept præsterer 
et positivt CO2-regnskab”. 
 
+Way omfatter alle fysiske aspekter af den kollektive bustrafik og opererer med fire 
elementer: ”+Øen” (Integration af busstoppested og byrum),  ”+Stoppet” (det højklassede og 
effektive stoppested), ”+Sporet” (komfart og fremkommelighed) og ”+Bussen” (selve 
materiellet).  

+Way visionen har understøttet A-bus planen siden 2012, og har fungeret som løftestang til at 
opnå støtte fra statslige puljer. Fx er der med støtte fra staten gennemført tre 
fremkommelighedspakker på A-busnettet og det store samarbejdsprojekt ”Danmarks Bedste 
Trafikby” (fokus på passagerservice og trafikinformation), hvor Movia, Arriva og Roskilde 
Kommune var parter. 
 
+Way visionen kan ses på roskilde.dk/bus 

 

FIGUR 4. +WAY'S HOVEDELEMENTER. +BUS, +Ø, +STOP OG +SPOR.  
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3.1 +WAY – NYE SKRIDT I 2017 

 

Gennem det seneste år er der gennemført forskellige tiltag for bustrafikken med inspiration fra 
+Way visionen.  

 

 

FIGUR 5: +Ø PÅ VIBY STATION. STATIONSFORPLADSEN ER BLEVET OMDANNET TIL ET SMUKT 
BYRUM. DER ER SIDDEPLINTE. DER ER FLOT BELÆGNING. GOD FREMSKUDT HOLDEPLADS FOR 
BUSSEN MED GOD KANTSTENSHØJDE, SOM NIVELLERER BUS OG FORTOV, OG FORBEDRER 
LET IND- OG UDSTIGNING AF BUSSER. MED DEN OMDANNEDE FORPLADS ER DER NU IDEEL 
UDVEKSLING OG TILGÆNGELIGHED VED SKIFTE MELLEM BUS OG TOG. 
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FIGUR 6. ÆNDRET KØRSELSRETNING OMKRING MUSICON FOR LINJE 202A. (KØRSELSRETNING 
BLEV ÆNDRET TIL RETNING MOD URET). DERVED KAN IND- OG UDSTIGNING NU SKE TIL DEN 
SIDE AF VEJEN, HVOR UDDANNELSESINSTITUTIONERNE ER PLACERET. DET BETYDER, AT 
STUDERENDE IKKE LÆNGERE SKAL KRYDSE VEJEN, HVILKET HAR FORBEDRET 
TRAFIKSIKKERHED OG TRYGHED, OG GJORT BUSSEN MERE ATTRAKTIV. 

 

 BUS 202A. NY OMKØRSELSRETNING OMKRING MUSICON VIST MED BLÅ PILE, 
SAMT VISNING AF STOPPESTEDER MED GULE PRIKKER 
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FIGUR 7. MINIRUNDKØRSEL VED DR. MARGRETHESVEJ – SCT. OLSGADE. DETTE TILTAG HAR 
FORBEDRET FREMKOMMELIGHEDEN OG SIKKERHEDEN I KRYDSET, OG DET ER MULIGT AT 
KØRE BUS I BEGGE RETNINGER IGENNEM KRYDSET. BUSSERNE ER HERVED FJERNET FRA 
SANKT OLS STRÆDE, SOM NU ER BLEVET MERE FREDELIG, TIL GAVN FOR ROSKILDE MUSEUM 
OG BYLIVET I DET NYE BYRUM I SANKT OLS STRÆDE. 

 

 

FIGUR 8. UDVIDELSE AF HERREGÅRDSVEJ. SIDEN BUSPLAN 2012, HVOR DER BLEV ANLAGT EN 
NY BUSVEJ MELLEM NORDENS PARKVEJ OG HERREGÅRDSVEJ HAR RINGE 
BUSFREMKOMMELIGHED PÅ DEN SMALLE HERREGÅRDSVEJ VÆRET EN UDFORDRING FOR 
BUSSERNE. VEJEN ER NU UDVIDET MED GOD FREMKOMMELIGHED FOR BUSTRAFIKKEN. 
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FIGUR 9. AFSLUTNING AF ALLEHELGENSGADE SOM BUSVEJ. OMLÆGNING AF GADEN VAR DEL 
AF FREMKOMMELIGHEDSPAKKEN ”FREMKOMMELIGHED DER BATTER”. PROJEKTET BLEV 
AFSLUTTET OG EVALUERET I 2017. BUSBRUGERE, BEBOERE OG CHAUFFØRER ER TILFREDSE 
MED DEN NYE BUSGADE, SOM DOG IKKE HAR FORBEDRET FREMKOMMELIGHEDEN (MÅLT I 
KØRETID), MEN DERIMOD GIVET EN MERE GLIDENDE KØRSEL TIL GLÆDE FOR PASSAGERER 
OG BEBOERE I GADEN.  
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4. PASSAGERTAL OG DRIFTSØKONOMI - RUTEBUSSER 
 

Dette afsnit gennemgår busøkonomi og passagertal for busserne i Roskilde Kommune. Der 
gennemføres både en analyse af den samlede drift, og af de enkelte rent kommunale buslinjer, 
bybusserne. Formålet er at opnå det bedst mulige beslutningsgrundlag for brug for bestilling af 
kollektiv bustrafik, både rutebusser og flextur.  

 

Analysen bygger på en række nøgletal, som Movia leverer til støtte for den årlige bestilling af 
kollektiv bustrafik.  

 

Analysen indeholder tre dele:  

 

- Passagertal for alle buslinjer i Roskilde Kommune (inkl. tværkommunale busser). 
 

- Samlet økonomi for rutebustrafik og opgørelse af regnskabet for 2017. 
 

- Analyse af passagertal og driftsøkonomien for bybusser, som kun kører i Roskilde 
Kommune. 
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4.1 PASSAGERTAL FOR ALLE BUSSER I ROSKILDE KOMMUNE  

 

 

Figur 10 viser, at den ambitiøse busplanlægning frem til 2016 har resulteret i en betydelig 
passagerstigning.  Allerede fra 2011 til 2012 var der fremgang på ½ mio. passagerer.  Siden 2012 
er passagertallet øget år for år. Den positive udvikling i passagertallene viser, at det med 
tidssvarende planlægning og investeringer er muligt at udvikle den kollektive trafik og få flere 
til at benytte busserne.  

Det samlede passagertal er steget med ca. 1 mio. gennem perioden fra ca. 4,6 mio. i 2011 til 
5,6 mio. i 2016. Det svarer til en stigning på ca. 22 %.  

Stigningen skyldes for en væsentlig del en betydelig fremgang i passagertallet for A-busserne  
på ½ mio. De mindre bybusruter (buslinje 203, 204, 205, 206, 209 og 212) har passagermæssigt 
ligget stabilt passagertal omkring 0,6 mio. gennem hele perioden. Roskildes bybusser har fået 
25 % flere passagerer siden indførelsen af Busplan 2012.  

Grafikken viser et tydeligt fald i gruppen ”øvrige bybusser” fra 2011 til 2012, hvor a-busserne 
overtog driften på flere tidligere linjer, som før omlægningen havde mange passagerer.  
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FIGUR 10 UDVIKLING I PASSAGERTAL I ROSKILDE KOMMUNE. ALLE BUSSER I HELE KOMMUNEN, BYBUSSER OG 

ØVRIGE BYBUSLINER 
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FIGUR 11 PASSAGERTAL FOR ALLE BUSLINJER I ROSKILDE KOMMUNE 

Figur 11 viser passagertal i 2015 og 2016 for alle buslinjer i Roskilde kommune. A-busserne har 
den største fremgang. Buslinjerne 123, 201a, 202a og 600s kaldes højfrekvente, og har fire 
busafgange i timen i dagtimerne. De fire højfrekvente busliner betjener knapt 70 % af samtlige 
passagerer i Roskilde kommune.   

 

A-busserne har ca. 40 % af passagerne. Andelen af det kommunale tilskud, som går til A-
busserne er ca. 35 %, hvilket viser, at der er et rimeligt forhold mellem passagertal og 
prioriteringen af økonomiske ressourcer.  
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4.1 ØKONOMI – RUTEBUSSER 

 

 

 

 

Det kommunale tilskud til rutebusser er steget fra 2011 til 2017. I 2011 lå det kommunale 
tilskud 44 mio. kr. I 2017 er beløbet øget til 53,3 mio. kr. Omregnet til 2011 priser 
(forbrugerindeks) er tilskuddet i 2017 på 50,4 mio. kr.  

Stigningen kan derfor ikke alene forklares af stigninger i forbrugerpriser, men skyldes også, at 
busdriften er vokset. I 2012 blev der kørt 59.000 timer på Roskildes busser. I 2017 er dette øget 
til omkring 64.000. Stigningen skyldes forskellige driftsudvidelser, i form af antal busafgange 
pr. time, udvidelse af køreplaner (tidspunkt for første og sidste tur), samt ruteændringer.  

 

FAKTA OM BUSØKONOMI 

Opgørelse af kommunens økonomiske andel til rutebusser beregnes som differencen 
mellem passagerindtægter og udgifter til busdriften (mest betydende er brændstofudgifter 
og chauffør-lønninger). 

Udgifterne overstiger altid passagerindtægterne. Derfor betaler kommunen tilskud til 
kollektiv bustrafik (kaldet Kommunalt tilskud). Indbetalinger foretages som løbende a-konto 
betalinger. Regnskabet foreligger ultimo februar, hvorefter det afgøres om der er balance. 

Forholdet mellem indtægter og udgifter beskrives med nøgletallet selvfinansieringsgraden, 
som typisk ligger mellem 30 og 50 % for Roskilde Kommunes bybusser. (Det er normale 
værdier for sammenlignelige kommuner).  
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FIGUR 12 UDVIKLING I KOMMUNALT TILSKUD TIL BUSSER I ROSKILDE KOMMUNE.  
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4.2 OPGØRELSE AF REGNSKABET FOR 2017  

 

Regnskab Roskilde. Mio.kr. Regnskab 2017 Regnskab 2016 

Samlet busdrift – lokale ruter                     47,3  44 

Fællesudgifter                      6,0  6,2 

Voldgift  0,5 

Ekstraordinære udgifter                      2,0   

Busdrift samlet udgift                    55,3  50,7 

   

RK Indbetalt i 2017 bus (a conto) 50,4  

RK Indbetalt i 2017 fællesudgifter (a conto)                      6,2   

   

Forudetalt bus og fællesudgifter                    56,6   

Opgørelse: RK får tilbagebetaling på            1,3   
 

Sammenligning af regnskab 2016 og 2017 

For at få kendskab til, hvilken vej det er gået fra 2016 til 2017, og hvilke forhold, der har spillet 
ind, gennemgås ændringerne.  

Tilskuddet til busser og fællesudgifter var på 50,7 mio.kr. i 2016. Kommunens tilskud til 
rutebusser og fællesudgifter i 2017 er derved 4,6 mio. kr. større end i 2016 (55,3 – 50,7).   

Hovedforklaringen til stigningen skyldes en korrektion af regnskab 2016 i 2017.  Efter 
afslutningen og godkendelse af regnskabet for 2016 er det konstateret, at passagerindtægterne 
på linjerne i Roskilde Kommune i 2016 var sat 2,0 mio. kr. for højt (på grund af en forkert 
rabatfaktor for pensionister). 

Konsekvensen er, at Roskilde Kommune har betalt 2 mio. Kr for lidt i 2016. Der kompenseres 
for dette med en ekstraordinær post i 2017 kr.  Tilsvarende er indtægterne sænket med 2,0 
mio. kr. i 2017. Disse to gange 2,0 mio. kr. giver samlet 4 mio. kr., som derved udgør 
hovedforklaringen på stigningen på 4,6 mio. kr. fra 2016 til 2017. Restsummen skyldes en række 
mindre forskydninger i driften.  

Budgetlægning for 2019 

Movias første bud på et budget for kollektiv rutebustrafik i 2019, i Trafikbestillingsgrundlag 
2019, er på mellem 53,7 og 59,3 mio. kr. for busser i rute. Kommunens budget for 2019 er på 
57,1 mio. kr. Det er dermed usikkert, om der vil være luft til i den samlede økonomi i 2019.  
Ligeledes indebærer skift af busteknologi og drivmidler som følge af udbud A-16 også en vis 
usikkerhed om driftsøkonomien i 2019.  Tilføjelser til driften i forbindelse med busbestilling 
2019 bør derfor overvejes nøje. 
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4.3 ANALYSE AF PASSAGERTAL OG ØKONOMI FOR BYBUSSER 

 

 

 

FIGUR 13. ÅRLIGE PASSAGERER I ROSKILDE KOMMUNES BYBUSSER. A-BUSSER VOKSER MEST I ABSOLUTTE TAL, MEN 

205, 208 OG 212 HAR EN HØJ RELATIV FREMGANG FRA 2015 TIL 2017. DET SAMLEDE PASSAGERTAL I BYBUSSERNE 

ER ØGET MED HELE 350.000 FRA 2015 TIL 2017.  

 
Figur 13 viser årlige passagertal fra 2015 til 2017 i kommunens bybusser, som kun kører inden 
for kommunegrænsen. Bybusserne er øget med 350.000 fra 2015 til 2017. Passagertallene på 
bybusserne varierer meget - fra millionhøje på A-busserne, til i omegnen af 100.000 på de 
mindre bybusser. De store forskelle afspejler omfanget af busdriften på buslinjerne, og hvilke 
ruter der køres. A-busser er planlagt gennem passagertunge områder, mens andre busruter 
dækker tyndere befolkede dele af kommunen.  

A-busserne har ressourcemæssigt været højt prioriteret siden opstarten i 2012 og har haft en 
stor passagertilvækst de seneste 3 år. A-busserne har over 70 % af passagererne på 
bybusnettet. Der er beskedne passagertal- og stigninger på øvrige linjer. Dog har linje 205, 208 
og 212 bemærkelsesværdige procentvise passagerfremgange på mellem 20 og 30 % fra 2015 
til 2017. 

Ser man på A-bus-perioden siden 2012, er bybusserne i perioden gået 25 % frem. 
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Selvfinansieringsgrader for bybusser  

 

FIGUR 14 SELVFINANSIERINGSGRAD. VISER HVOR STOR EN DEL AF UDGIFTERNE, DER DÆKKES AF 
PASSAGERINDTÆGTER. VÆRDIERNE LIGGER MELLEM CA. 20 OG 50 %. 

 

Selvfinansieringsgraden varierer fra ca. 20 % til omkring 50 %, hvilket er normalt for bybusser 
i kommuner som Roskilde kan sammenlignes med. A-busserne er relativt hårdt ramt af 
sænkningen af indtægterne (som gennemgået i afsnit 4.2). 
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Kommunalt tilskud pr. passager 

 

 

Tal for selvfinansieringsgrad og tilskud pr. passager (fig. 15 & 16) viser, hvor busressourcer, 
udnyttes mest effektivt, og om driftsøkonomien udvikler sig positivt.   

Tilskuddet pr. buspassager ligger mellem 5 og 40 kr. De fleste buslinjer har øget tilskud pr. 
passager fra 2016 til 2017. Det skyldes i væsentlig grad indtægtsjusteringen på 2 mio. kr. i 
busregnskabet, som beskrevet i afsnit 4.2.  

Selvfinansieringsgraden, og tilskud pr. passager, kan i sig selv ikke begrunde justeringer af 
buskørslen, fordi de forskellige buslinjer har forskellige formål. Fx har bus 204, 206 og 208 
karakter af servicebus i områder med mange ældre borgere, hvilket ofte betyder relativt få 
passagerer, mens A-busser transporterer et højt antal pendlere og unge til uddannelser.  
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5. FLEXTUR 
 

Flextrafik er såkaldt behovsstyret kollektiv trafik, som kan bestilles af alle borgere. Flextur er 
et supplement til rutebusserne for dem der har langt til et stoppested. Man kan bestille 
Flextur til kørsel fra hjemmet til selvvalgt adresse. Flextur bestilles telefonisk eller via Apps på 
nettet, via computer, mobiltelefon og tablets. Flextur kan bruges mellem kl. 6 og 23.00. 

5.1 UDVIKLING I FLEXTRAFIK 

 

FIGUR 16. KOMMUNALT TILSKUD TIL FLEXTUR I PERIODEN 2011 – 2017. UDGIFTTERNE TIL FLEXTUR STEG MARKANT 
FRA INDFØRELSEN I 2012, OG KULMINEREDE MED NÆSTEN 3,0 MIO. KR.  I 2015. SIDEN 2015 ER BELØBET FALDET TIL 

DET NUVÆRENDE 2,5 MIO. KR.  

Fra 2015 er kurven knækket for de samlede udgifter til Flextur. Siden 2013 har prisen pr. tur 
været faldet, fra ca. 120 kr. til 100,- kr. tur.  

Kan flextur erstattes af rutebusser for de midler, som bruges på flextur? 

Der er tidligere gennemført analyser af Flexturene. Brugsmønstret viste, at turene er meget 
spredte i kommunen, med en række tilbagevendende rejsemål, fx de større byer i og uden for 
kommunen, og at det vil langt fra være muligt, at tilbyde fast rutetrafik for det beløb, som 
bruges på Flextur.  

Flextur bør fastholdes som det gode økonomisk fornuftige alternativ til busser i rute. Flextur 
indebærer også et højt serviceniveau i yderområderne. 
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De vigtigste informationer om priser og vilkår.  
Pris: Egenbetaling er 24 kr. for de første 10 km. Herefter betales 6 kr. pr. ekstra 
kilometer (indenfor kommunen).  
Ved krydsning af kommunegrænse betales 12 kr. pr. km. Efter 20 km.  
Unge under 16 år, halv pris. 
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5.2 FLEXTURE – HVOR MANGE OG HVORHEN? 
 

I 2017 er der kørt 21.527 ture med 23.928 passagerer. Det betyder, at der har været 
gennemsnitligt 1,11 passager pr. tur.  

82 % af flexturene har start og slut inden for kommunegrænsen.  

De øvrige 18 %, knapt 4000 ture, går til en lang række kommuner, vist på figuren.  

De fleste ture ud af kommunen går til adresser i Lejre Kommune.  

4 % af alle ture er forgæves.  
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6. MILJØVENLIG BUSKØRSEL  
 

6.1 MOVIA REALISERER KOMMUNERS OG REGIONERS MILJØMÅL 

 

Sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland arbejder Movia målrettet for at skabe 
en grønnere kollektiv transport. Udledningen af CO2 i Movias busdrift er i perioden 2008-2016 
faldet med 29 pct. mens NOx og partikel-udledningen er faldet med henholdsvis 73 pct. og 78 
pct. siden 2008. Sammen med kommuner og regioner har Movia opsat et mål om fossilfri 
busdrift allerede i 2030.  

 

6.2 MILJØVENLIG BUSKØRSEL I ROSKILDE - EN GRØN FORESTILLING I 3 AKTER 

 

Siden 2014 har Roskilde Kommune investeret i egne tiltag til miljøvenlig og bæredygtig kollektiv 
trafik, udover de miljøforbedringer, som Movia opnår gennem krav til udledninger og støj.    

Den miljøvenlige buskørsel i Roskilde Kommune kan ses en grøn forestilling i 3 akter.  

 

1 akt – grønt brændstof 

Som del af kommunens budgetforlig for 2014 blev det besluttet at gøre buskørslen mere 
miljøvenlig. Der blev afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og årene fremover til indkøb af miljøvenligt 
brændstof. Målet var at gøre buskørslen mere miljøvenlig, og at styrke indsatsen for   
kommunens mål på klimaområdet.  Optankning med biodiesel (BTL), som er 2. blev disponeret 
til 2 af de 11 busser på kommunens A-busnet. Effekten blev beregnet til ca. 6 % reduktion på 
den samlede busdrift i Roskilde Kommune. Med biodiesel i tanken undgår man afbrænding af 
fossile brændsler. Helt konkret var Roskildes brændstof fremstillet af slagteriaffald.  
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2 akt – grønnere busser med højere euronorm  

Spørgsmålet om mere miljøvenlig buskørsel, og anvendelsen af de besluttede miljømidler i 
budgettet for 2015, indledte de første drøftelser om næste udbud af busdriften i kommunen. I 
2015 blev det besluttet at forlænge kontrakten med Arriva med, i første omgang for 2 år.  

Kommunen fik indarbejdet en aftale om mere miljøvenlig busdrift i forbindelse med aftalen om 
forlængelse med Arriva. Således blev 16 busser med EURO3 norm fra årene 2002-2005 
udskiftet med busser som lever op til den væsentligt strengere EEV-normen fra 2009. Desuden 
blev der aftalt indfasning af en ny el-bus senest 1. marts 2016.  

De ekstra midler til mere miljøvenlig buskørsel fra budget 2015, på 0,8 mio. kr. pr. år, indgår i 
en samlet aftale med Arriva (indregnet for en 4-årig periode).  

 

3. akt  - Schyy… bussen kommer!! 

 
Som følge af kontraktudløb skulle flertallet af busser i Roskilde Kommune i nyt udbud.  2 A-
buslinjer ud på ren eldrift, med mulighed for også at køre øvrige bybuslinjer  (203-204-205-206-
208-209 og 212) på el.  

Med 3.akt placerer Roskilde Kommune sig i førerfeltet med miljøvenlig buskørsel i Danmark, og 
vil utvivlsomt blive studeret nøje af landets kommuner og regioner i de kommende år.  
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6.3 FREMTIDENS BUSSER I ROSKILDE, BYMILJØ OG KLIMAET 

 

 

 

Ingen lokal luftforurening 

Elbusser, som alene anvender elmotor, udleder ingen lokal luftforurening (NOx og partikler) fra 
fremdrift. Der er heller ingen lokal udledning af CO2 fra elmotorer.  

Roskildes elbusser vil spare udledning af 1.400 tons CO2 i kommunen.  

Det svarer til udskiftning af 470 almindelige biler med elbiler flere elbiler rundt på (med 20.000 
km om året – vel at mærke indenfor Roskilde Kommunes grænser) 

Tabel 2 herunder viser Euronorm før og efter implementering af A16. Der er tale om et meget 
stort skridt, som betegner et generationsskifte for de busser, som fremover skal køre i Roskilde 
Kommune. 

Euronorm 

  Euro 3 Euro 4 Euro 5 EEV Euro 6 El 

Nuværende 
drift-og 
reservebusser 25 8 0 28 0 0 

A16 drift- og 
reservebusser   1 2 36 20 

TABEL 2 OPGØRELSE AF NUVÆRENDE OG KOMMENDE MATERIEL FOR DEN DEL AF 
BUSPARKEN, SOM ER MED I UDBUD A-16. 
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CO2 

Tabel 3. CO2 – besparelser: Reduktioner som følge af nye busser. Buslinjer markeret med grøn 
ring kører i Roskilde. Enhed 9 er bybusser, som kører inden for kommunegrænsen. Øvrige 
busser, enhed 1 til 8, kører i varierende grad i Roskilde Kommune, og bidraget til Roskildes 
klimaregnskab er derfor forskelligt. som det fremgår af kolonnen til yderst til højre vil nogle 
busser blive helt CO2 neutrale.  

Roskilde skifter diesel ud med el på de ca.  1,3 mio kilometer buskørsel, som køres hvert år på 
kommunens bybusnet.  

I 2019 forventes CO2-indholdet i el at være 211 g CO2/kWh.På sigt vil kommunen kunne vælge 
grøn strøm. Ved at stille krav til certificeret grøn el er det muligt at sikre, at der alene anvendes 
grøn strøm i elbusserne. Udbygningen af elkraft i Danmark sker med vedvarende energi – 
primært vindkraft. CO2-udledningen vil på langt sigt kunne sænkes til nær 0 g CO2/kWh. 
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NOx og Partikler 

 

 

 

Støj  

Busplan 2012 var en del af en samlet strategi for bymidten i Roskilde. Højfrekvente busser skulle 
planlægges med centrale mål i bymidtens udviklingsområder og stationen. Busserne skulle 
forbinde lokalbyer. 

Det krævede, at flere busser skulle køre gennem de smalle gader i bymidten. Mange borgere, 
bosat i bymidten, har siden opstarten på den ny busplan givet udtryk for, at de mange ekstra 
busser forringede luftkvaliteten og medførte betydeligt mere støj.  

Med den kommende udskiftning af de ældre busser med mere miljøvenlige elbusser i bymidten 
vil der være betydelig mindre udledninger fra bustrafikken. Også støjen vil blive reduceret 
væsentligt, fordi elbusser støjer betydeligt mindre end dieselbusser. 

Støjniveauet for acceleration af en bus fra 0 km/t med elmotor ligger på ca. 67 dB(A). Til 
sammenligning er almindelig trafikstøj fra gade på ca. 65 dB(A).  

Den oplevede støj for en elbus er mindre end 20% af støjen fra en dieselbus. 

Det indvendige støjniveau varierer i forskellige elbusmodeller fra ca. 65-70 dB(A). Ved 20 km/t 
er støjniveauet betydeligt lavere, og nogle elbusmodeller opleves helt stille ved lav hastighed. 

Når elbussen holder stille ved stoppestederne er der ingen vibrationer eller støj, som der er fra 
en dieselbus.  

Elbusser i bymidten i Roskilde vil samlet set reducere støjen væsentligt.  
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7. FORSLAG TIL JUSTERING OG UDVIKLING AF DEN KOLLEKTIVE 

TRAFIK I 2019 
 

7.1 A-NATBUS 
Som styrkelse af A-bus brandet, og for at skabe opmærksomhed om de nye elbusser, kan det 
overvejes at indsætte natkørsel fredag og lørdag (natten til lørdag og søndag) på A-busnettet  

Gennemgangen af den samlede busøkonomi og driftsøkonomien for de enkelte linjer har vist, 
at bybusserne (som kun kører inden for kommunegrænsen), har en positiv udvikling med 
flere passagerer. De to A-buslinjer er samlet vokset med 260.000 passagerer fra 2015 til 2017 

Gode grunde til at udvide med natbuskørsel på A-busnettet.  

Det kan være et godt tidspunkt for indførelse af A-natbusser. Indkøringen af nye elbusser i 
foråret 2019 vil være en fordelagtig ramme til samtidig at lancere natbusser. Tilsammen vil de 
to nye tiltag have en stor synergieffekt i at skabe opmærksomhed på de nye og enestående 
forbedringer i den kollektive trafik. 

Nat-A-bus:  

• Vil styrke den dynamiske bymidte. Flere kan blive længere i byen, til gavn for bylivet. 
• Giver bedre muligheder for nat-korrespondance med tog til og fra København. 
• Vil falde i tråd med planerne om natbetjening på Lille Syd (Roskilde-Køge), hvor der 

også arbejdes for halvtimesdrift. 
• Kan udnytte potentialet af de støjsvage busser, som kan køre lydløst rundt i byen 

uden at forstyrre natteroen.  
• Tilbyder store fordele for de unge, som skal sikkert hjem fra fest og diskotek i løbet 

af natten.  

Køreplan og driftsmæssige forhold  

• Samme frekvens som aften- og weekendbetjening. Det vil sige ½ times drift. Der 
køres natten til lørdag og søndag.  

• Vurderes ikke at kollidere med depotopladning, men forudsætter en dialog med 
operatøren.  
 

Passagermæssige erfaringer med natbuskørsel  

• Natbus rummer et temmelig stort passagerpotentiale. Det viser erfaringer fra Køge 
Kommune, hvor natbusserne understøttede en passagerfremgang på godt 12 %.  
 

• Erfaringer med nat A-natbus i bl.a. Køge og København viser, at natbetjeningen kan 
være en øjenåbner for nye kunder til at finde kvaliteter i busnettet, og dermed 
benytte bussen mere på andre tider også.  
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A-natbus økonomi 

Movia anslår, at natkørsel vil resultere i en nettoudgift på 2,2 mio. kr./år. (Her er der 
korrigeret for ekstra passagerindtægter).  

Som det fremgår af casen fra Køge, herunder, er det svært at forudsige passagereffekt og 
økonomisk konsekvens.  

 
Økonomisk case fra Køge Kommune 
 
Tilkøbet af natkørsel på buslinje 101A var med til at skabe en passagervækst på ca. 12 % på 
linjen. Der har været en pæn indtægtsstigning efter indførelse af natkørsel, men det er dog 
ikke til at sige, hvor stor en del af de ekstra indtægter, som direkte kunne kobles til natbus 
kørslen.  

 

 
7.2 TRAFIKBY SAMARBEJDET.  
 

Styrket service og trivsel. Trafikbysamarbejde genoptages med ny operatør. Roskilde 
Kommune, Movia og U-Move indgår i et opbyggende og styrkende samarbejde med fokus på 
planlægning, drift, passagerservice og chaufførtrivsel. 

Der henvises til evaluering at trafikbysamarbejdet, gennemført af Movia i 2014. Dette kan 
indhentes ved henvendelse til Movia.  

 

 

7.3 KAMPAGNE OG BRANDING AF BUSSER I ROSKILDE 
Husstandsomdelt Busguide. Det foreslås, at Busguiden, som er blevet udsendt siden 2012, 
gøres til en fast del af busproduktet i Roskilde Kommune med en fast årlig opdatering. Budget 
omkring 125.000,- inkl. husstandsomdeling.  
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8. +WAY ARBEJDSPROGRAM 2020 OG FREM FOR BUSTRAFIK I 

ROSKILDE 
 

Kommunen aftaler et årligt arbejdsprogram i fællesskab med Movia. Arbejdsgsprogrammet er 
en årlig aftale om tiltag, der er vigtige for at udvikle bustrafikken og afstemme driften til 
aktuelle behov. Nedenstående punkter vurderes, når næste arbejdsprogrammet skal besluttes.  

Indsats baggrund Pris og effekt 

½ times drift på 217 i 
myldretiderne 

Der har været 
driftsproblemer. Morgen 
og eftermiddag.  
Nogle borgere ønsker 
bedre betjening, også 
aften senere aften 
afgang.  

Der kan være et godt 
potentiale, fordi 217, 
koblet med S-tog, giver 
den hurtigste forbindelse 
til hovedstaden med 
kollektiv trafik. 

Positivt, men dog 
beskedent 
passagerpotentiale. 

Ca. ½ mio. kr.  

 

Busplan – ”lille syd” 

 

 

Der indgår forskellige 
ønsker.  

Linje 212 er meget 
snørklet. 

Betjening af lufthavnen. 

Busbetjening af Gadstrup. 
Afklaring af, hvad skal der 
ske fremadrettet?  

Bus 220 ønskes til Hastrup 
og Snoldelev 

Kommunen har opnået 
puljetilskud fra staten på 
1,0 mio.kr. til blandt andet 
at undersøge muligheder 
for at forbedre 
bustrafikken i området.  

Der skal være en drøftelse 
af, hvor meget opgaven 
skal foldes ud, og om der 
skal iværksættes en 
proces, hvor borgerne 
inddrages.  

 

Kommende ændring af 
busrute i Jyllinge  

 

Der anlægges ny vej 
(Bromarken) 

Indsats på længere sigt, 
som vurderes senere. 
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Bus til Hyrdehøj 
plejecenter: 

Nyt plejecenter på 
Hyrdehøj skal betjenes af 
kollektiv trafik af hensyn 
til beboere, personale og 
besøgende.  

Der iværksættes en 
undersøgelse af, hvilken 
busløsning, som bedst vil 
kunne dække busbehovet 
til nyt pleje 

+Ø i ved Jyllinge center Som del af kommunens 
+Way vision ønskes en 
højklasset +Ø ved 
Jyllingecentret. I lighed 
med andre +Ø’er i 
kommunen udvikles. 
Stoppestedet og 
forpladsen, så det 
samtidig indgår i det 
grønne bånd, hvilket skal 
kunne ses og fornemmes. 

Der er afsat midler i 2019 
til ny forplads og  
Busstoppestedet 

 

 

 

 


