BUSBUDGET KØGE KOMMUNE
ANALYSERAPPORT MARTS 2019

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Sammenfatning
Nærværende rapport sammenfatter Teknik- og Miljøforvaltningens analyse af samtlige
buslinjer i Køge Kommune.
Teknik- og Miljøforvaltningen har identificeret et umiddelbart potentiale for at nedbringe
kommunens busbudget med 1,5 mio. kr. Potentialet fremkommer ved at enkelte linjer har
et mindre tilskudsbehov end tidligere forudsat.
På linjerne 101A og 102A centralt i Køge er der ikke fundet besparelsespotentiale. Linjerne
er rygraden i det kollektive trafiksystem i Køge, og på begge linjer er der store udviklingsprojekter i de kommende år som følge af de nye statslige banesatsninger gennem Køge
Kommune.
Linje 103 kører parallelt med andre buslinjer langs ca. 80 % af linjens forløb. Der er meget få
passagerer som vil blive påvirket af en nedlæggelse af linjen. Teknik- og Miljøforvaltningen
peger derfor en nedlægges af denne linje som en mulig besparelse.
Linjerne 242, 245R og 248 er nyligt ændret og Teknik- og Ejendomsudvalget har senest
november 2018 tilkøbt mere kørsel på linjerne til opstart foråret 2019. Teknik- og
Miljøforvaltningen foreslår at linjerne for nuværende fastholdes med bestilt kørsel. Linjerne
evalueres medio 2020.
Linjerne 241, 243 og 244 fungerer næsten udelukkende som skolebusser. Teknik- og
Miljøforvaltningen skal derfor anføre muligheden for at spare afgange udenfor skoletiden.
Disse afgange har et meget lavt passagertal, og tiltaget vil medføre meget begrænsede
negative virkninger. Som et kompenserende tiltag kan kommunes budget til flextur
opjusteres og Køge Kommune kan tilmeldes ”plustur” (flextur i rejseplanen) hvorved
rejsende i landdistrikterne enklere vil kunne anvende denne service.
Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke foreslået besparelser på buslinjer som deles med
nabokommuner. Konsekvenserne af Region Sjællands besparelse af linje 120 er endnu ikke
fuldstændig analyseret, og særlig Greve Kommune er endnu ikke afklaret i forhold til deres
videre deltagelse i driften af bus i korridoren.
Teknik- og Miljøforvaltningen anfører mulige besparelser på busbudgettet for i alt 3,9 mio.,
de anførte besparelsespotentialer fordeler sig på:
Generel nedjustering af budget:
Nedlæggelse af linje 103:
Reduktion af kørsel på linje 241, 243 og 244:

1,5 mio. kr.
1,3 mio. kr.
1,1 mio. kr.
3,9 mio. kr.

I tillæg foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen at taksten på flextur justeres op til ”grundtakst”
for at ruste budgettet mod en forventet merudgift grundet flere brugere og dyrere timepris
grundet kontraktlige forhold.

Teknik- og Miljøforvaltningen

marts 2019

2 af 41

Indhold
1

Indledning ................................................................................................................................... 4

2

Baggrund ..................................................................................................................................... 5

3

2.1

Sammenligning med nabokommuner ............................................................................ 5

2.2

Statslig kollektiv trafik i Køge (jernbane) .......................................................................... 7

2.3

Regional kollektiv trafik i Køge (jernbane og bus) .......................................................... 8

2.4

Kollektiv trafik Køge Kommune ......................................................................................... 8

2.4.1

Udvikling i tilskudsbehov og passagertal .................................................................. 9

2.4.2

Nylig ændret betjening af Køge Vest..................................................................... 11

2.5

Rambøllrapport 2018 ........................................................................................................ 12

2.6

Afregningsstruktur Movia.................................................................................................. 13

2.7

Region Sjællands besparelse af linje 120....................................................................... 14

Analyser ..................................................................................................................................... 15
3.1.1
3.2

Movia budget 2019-2022 ................................................................................................. 15

3.2.1
3.3

Trafikbestillingsproces ................................................................................................ 15
2023 – mulighed for overgang til emissionsfri busdrift ........................................... 17

Linjespecifikke analyser .................................................................................................... 18

3.3.1

Linje 101A .................................................................................................................... 18

3.3.2

Linje 102A .................................................................................................................... 20

3.3.3

Linje 103 ....................................................................................................................... 23

3.3.4

Linjerne 241, 243 og 244 ............................................................................................ 26

3.3.5

Linjerne 242, 245R og 248 (Køge Vest) .................................................................... 29

3.3.6

Linje 246 ....................................................................................................................... 30

3.3.7

Linjerne 108, 109, 251 og 254 (Stevnslinjerne) ........................................................ 33

3.3.8

Linje 408 ....................................................................................................................... 36

3.3.9

Linjerne 106, 253 og 468 ............................................................................................ 37

3.4

Analyse af Flextur .............................................................................................................. 38

3.4.1

Om flextur ................................................................................................................... 38

3.4.2

Udvikling i flextur......................................................................................................... 38

3.4.3

Udvikling i udgifter til flextur ...................................................................................... 39

3.4.4

Brugere af flextur i 2018 ............................................................................................. 40

Teknik- og Miljøforvaltningen

marts 2019

3 af 41

1 Indledning
Som følge af budgetforlig 2019-2022 skal Teknik- og Ejendomsudvalget finde
puljebesparelser for i alt 5,8 mio. kr. på budgettet fra 2020 og frem. Der er peget på at der
skal findes besparelser i størrelsesordenen 2-4 mio. kr. på busbudgettet. Følgelig har
Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet nærværende analyserapport.
I rapportens afsnit 2 gennemgås strukturen i den nuværende kollektive trafik i Køge
Kommune. Afsnittet opsummerer også de nært forestående store ændringer i den
statslige og regionale kollektive banetrafik gennem Køge Kommune. Slutteligt beskrives
status på arbejdet med bevarelsen af linje 120 efter Region Sjællands besparelse af
denne.
Rapportens afsnit 3 omfatter selve Teknik- og Miljøforvaltningens budgetanalyse den
nuværende og kommende busdrift i Køge Kommune. I afsnittet er samtlige buslinjer og produkter analyseret med henblik på at identificere hvor der, til mindst mulige gene for
nuværende og potentielt fremtidige buspassagerer, kan spares i kommunens busdrift.
Det skal fra Teknik- og Miljøforvaltningens side pointeres, at den kollektive trafik i Køge er
inde i en positiv spiral og udvikling, se bl.a. afsnit 2.4.1, side 9. Fra 2017 til 2018 er
passagerantallet på buslinjerne i Køge Kommune øget med 1,0 %, til sammenligning er
den generelle passagerudvikling på samtlige Movialinjer -1,8 % i samme periode.
Besparelser og serviceforringelser på de centrale og passagertunge linjer vil potentielt
kunne knække den positive udvikling.
I 2019 og de kommende år vil de store statslige baneinfrastrukturprojekter gennem Køge
opstarte til drift. De nye rejsemuligheder mod København vil markant forbedre mobiliteten
i Køge. Bussernes vigtighed som tilbringerlinjer til stationerne vil øges markant, og
passagertallet på buslinjerne i Køge Kommune forventes at øge grundet en afsmittende
effekt fra de store nye baneprojekter. Busserne bidrager i høj grad til at udbrede
mobiliteten fra stationerne. Dette er vigtigt at have for øje i den videre analyse af
besparelsespotentialet.
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2 Baggrund
I det følgende kapitel beskrives den nuværende og fremtidige kollektive trafik i Køge
Kommune. Den kollektive trafik er hierarkisk opbygget således at staten og regionenerne
varetager kollektiv transport at hhv. national og regional betydning. Kommunerne driver
buslinjer som betjener lokale rejsebehov og særligt transportbehovet til stationer.
Særligt den statslige baneinfrastruktur er forbundet med meget store investeringer i form af
omfattende tekniske anlæg. Når en jernbane først er anlagt, flyttes den ikke. Dette
betyder at der er en meget stor grad af sikkerhed for en stabil trafikbetjening langs
jernbanestrækningerne, og denne stabilitet afspejler sig i attraktiviteten af stationsbyerne.
En tilsvarende effekt, dog i mindre størrelsesorden, ses langs buslinjer med høj frekvens. En
højfrekvent buslinje, eksempelvis en R-, S- eller A-buslinje1, som kører i samme trace år efter
år har betydelige positive effekter for et lokalområde. Buslinjer er i deres karakter mindre
permanente end en jernbane – linjer kan omlægges med relativt få omkostninger til
ændringer i infrastrukturen. I planlægningen af kollektiv bustrafik er et særligt fokusområde
at opretholde stabiliteten. Et godt eksempel på passagerfremgang efter stabil drift over
længere tid er linje 101A, se Figur 4, side 11.

2.1 Sammenligning med nabokommuner
Sammenlignes Køge Kommune med de øvrige kommuner i Region Sjælland står det klart,
at Køge Kommune ligger i den høje ende hvad angår tilskudsbehov til kollektiv trafik.

Lejre

Selvfinansieringsgrad, kommuneinterne linjer
21 %
891 kr.
35 %
785 kr.

Kalundborg

763 kr.

25 %

Køge

733 kr.

47 %

Roskilde

661 kr.

42 %

Stevns

648 kr.

19 %

Odsherred

645 kr.

18 %

Ringsted

601 kr.

42 %

Vordingborg

588 kr.

41 %

Slagelse

535 kr.

39 %

Sorø

493 kr.

33 %

Næstved

483 kr.

42 %

Guldborgsund

429 kr.

41 %

Holbæk

422 kr.

42 %

Faxe

361 kr.

20 %

Greve

279 kr.

32 %

Kommune
Lolland

Kommunalt tilskud
pr. indbygger i 2017
inkl. flextur

R-, S- og A-busser er Movias største linjer. Busserne markedsføres som eget koncept og at kendes
på røde eller blå hjørner.
1
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Solrød

208 kr.

Ingen interne linjer

Tabel 1 – Tilskudsbehov pr. indbygger. Kommuner i Region Sjælland. 2017-tal, opgjort af Region Sjælland i 2018
i oplæg til besparelser på de regionale buslinjer. Selvfinansieringsgrad er sammenfattet af Movia estimat 2018.

Kommune
Køge
Roskilde
Ringsted
Næstved
Holbæk
Sorø

Antal
kommuneinterne linjer
10
9
11
25
13
12

Antal linjer
delt med
nabokommuner
8
11
3
5
8
7

Tilskudsbehov
interne linjer,
estimeret 2018,
[1000 kr.]
30.491
30.597
13.802
37.303
18.294
9.323

Tilskudsbehov
delte linjer,
estimeret 2018,
[1000 kr.]
4.478
15.313
2.474
2.413
7.554
3.456

Selvfinansieringsgrad, kommuneinterne linjer
47 %
42 %
42 %
42 %
42 %
33 %

Tabel 2 – Nøgletal, kommuner i Region Sjælland med sammenlignelig geografi og ydre rammevilkår. I tabellen
oplistes kommunens udgifter til interne og eksterne buslinjer. Selvfinansieringsgraden for de interne linjer
opgøres som en pegepind for netværkets effektivitet. Tabellen omfatter ikke fællesudgifter, jf. afsnit 2.6, side
13.

Kommunerne i ovenstående Tabel 2 er større kommuner i Region Sjælland som har en klart
defineret hovedby og et relativt stort opland. Fælles for alle kommunerne er, at de har
statslig banetrafik, alle kommunerne har sammenlignelig grad af regional busdækning.
Altså er kommunerne i udpræget grad sammenlignelige med Køge Kommune.
Betragtes selvfinansieringsgraden som en pegepind for effektivitet af de kommuneinterne
busnet, er det klart at Køge Kommune er den af de seks kommuner som driver det mest
effektive busnet. Det er bemærkelsesværdigt at busnettet i Sorø har en markant lavere
selvfinansieringsgrad, dette kan skyldes at Sorø som eneste af ovenstående kommuner
ikke har A-buslinjer. Der synes at være en tendens blandt de seks kommuner til, at
kommunerne som driver relativt få linjer pr. anvendt tilskudskrone, har bedre
selvfinansieringsgrad.
Kommune
Køge
Roskilde
Ringsted
Næstved
Holbæk
Sorø

Linjer pr. mio. kr.
0,33
0,29
0,80
0,67
0,71
1,29

Selvfinansieringsgrad
47 %
42 %
42 %
42 %
42 %
33 %

Tabel 3 – Antal kommuneinterne linjer pr. mio. kr. i tilskudsbehov.

En høj selvfinansieringsgrad er naturligvis ikke et mål i sig selv, selvfinansieringsgraden er
dog en god indikator for kvaliteten af buslinjerne/-nettet. Selvfinansieringsgraden er et
rammende benchmark for hvor meget et system benyttes samtidig med at der tages
højde for kommunens udgifter til systemet.
Sammenfattes ovenstående, kan det konkluderes at Køge Kommune ligger i helt top i
Region Sjælland når det gælder det tilbudte serviceniveau indenfor kollektive trafik.

Teknik- og Miljøforvaltningen

marts 2019

6 af 41

Ligeledes lader det til at Køge Kommune driver det mest effektive kommuneinterne busnet
i Region Sjælland.

2.2 Statslig kollektiv trafik i Køge (jernbane)
Køge Kommune er godt betjent med statslig baneinfrastruktur. På Borup Station er der tog
hver halve time mod hhv. København og Ringsted. På Køge, Ølby og snart Køge Nord
Station er der S-tog mod København hvert 10. minut. Fra maj 2019 åbner Køge Nord
Station, i de efterfølgende år frem mod 2024 forventes togdriften på den nye bane at
være fuldt indfaset. Fra medio 2021 vil Tureby og Herfølge Stationer få direkte
togforbindelse til København via Køge Station og den nye bane.
Nedenstående linjediagrammer viser den forventede fjerntogsbetjening i Køge i hhv. 2021
og frem mod 2024.
I 2024 vil der være 4 afgange pr. time fra Køge Nord Station mod København (lyntog er
gennemkørende på Køge Nord). Ligeledes vil der være 2 afgange i timen mellem
Tureby/Herfølge og København. Rejsetiden fra Herfølge til København anslås til at blive ca.
31 min., fra Køge ca. 26 min. og fra Køge Nord ca. 20 min. Det forventes at både tog
mellem Næstved og København samt tog mellem Stevns og Roskilde vil have standsning
på Ølby Station.
Køreplan 2021 (fra medio 2021):

Køreplan 2024 (fra ultimo 2023):

Figur 1 – Forventet togbetjening hhv. 2021 og 2024. Linjediagrammerne læses ved at en linje på kortet angiver
en afgang i timen pr. retning. Efter 2019 har lyntog ikke standsning på Køge Nord Station.

Det er klart, at den kommende markante opgradering af den statslige kollektive trafik vil
give bedre mobilitet i Køge Kommune. Således vil der være en afsmittende effekt på
buslinjerne i Køge Kommune, som forventes at få flere passagerer og bidrage til
mobilitetsløftet i Køge.
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2.3 Regional kollektiv trafik i Køge (jernbane og bus)
På linjediagrammerne i afsnit 2.2 angives også den regionale togdrift mellem Faxe
Ladeplads/Rødvig-Køge-Roskilde. Fra december 2019 forventes denne nye togbetjening
at være i drift. Der vil være to afgange i timen på strækningen. Den nye betjening vil gøre
adgangen til Sygehuset og CAMPUS enklere for rejsende til/fra Roskilde og Stevns.
I samarbejde med nabokommuner og Region Sjælland agiterer Køge Kommune for en
opgradering af sporkapaciteten mellem Køge og Køge Nord stationer, herved vil
strækningen Faxe Ladeplads/Rødvig-Køge-Roskilde kunne betjenes med fire afgange i
timen. En sådan betjening med fire afgange i timen vil give et letbanelignende
serviceniveau og dermed øge attraktiviteten af kollektiv trafik i korridoren markant. En
væsentlig og positiv afsmittende effekt til kommunens buslinjer må forventes hvis dette
projekt gennemføres.

2.4 Kollektiv trafik Køge Kommune
Køge Kommune driver i 2019 10 buslinjer som kører internt i Køge Kommune. I samarbejde
med nabokommunerne drives 8 buslinjer som kører på tværs af kommunegrænserne.
Nedenstående kort viser den kollektive trafik i Køge Kommune.

Figur 2 – Oversigt over kollektiv trafik i Køge Kommune
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Det nuværende bybusnet i Køge Kommune blev etableret i 2010. Centralt for nettet er to
højfrekvente A-buslinjer som tilsammen betjener hele Køge by. Radialerne ud ad Køge er
betjent af kommunale og regionale busser.
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Linje 101A kører hvert 10. minut og forbinder Hastrup til midtbyen, sygehuset,
CAMPUS og stationerne i hhv. Køge, Ølby og snart Køge Nord.
Linje 102A forbinder Herfølge og Køge med fire afgange i timen. Én afgang i timen
fortsætter linje 102A sydpå til Præstø, denne del er finansieret af Region Sjælland.
Den nordlige del af Køge by er betjent med den regionale linje 120 mod Høje
Taastrup hver halve time, linjen betjener fra juni 2019 også Køge Nord Station.
Region Sjælland har i 2018 besluttet at spare linjen med udgangen af 2019. Der
forgår pt. forhandlinger mellem region og nabokommuner om den fremtidige
busbetjening i korridoren.
Den nordvestlige del af Køge Kommune (særligt Borup og Ejby) er forbundet til
Køge og stationerne her med linjerne 242, 245R og 248, linjerne kører hhv. 1, 2 og 1
gang i timen.
Mod vest betjenes korridoren langs Ringstedvej af linje 260R med halvtimefrekvens,
linjen er finansieret af Region Sjælland.
Oplandsområderne i den vestlige del af kommunen er betjent med ringlinjerne 241,
243 og 244, linjerne har ca. 8 afgange alle skoledage.
Korridoren mod Stevns betjenes af linjerne 108, 109 og 251 (samt 254) som
tilsammen giver 20. minutters frekvens på Strandvejsstrækningen.

2.4.1 Udvikling i tilskudsbehov og passagertal
I grafen herunder sammenfattes Køge Kommunes udgifter til de kommuneinterne buslinjer,
bemærk at kun linjer som linjer som har eksisteret kontinuerligt siden 2011 er medtaget i
grafen.
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Tilskudsbehov - interne buslinjer
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Figur 3 – Historisk tilskudsbehov til kommuneinterne linjer i kontinuerlig drift siden 2011. Bemærk at linje 248 er
medregnet i 2018, dette grundet dennes parallelitet med linjer 242 og 245R.

I nedenstående graf sammenfattes udviklingen i passagerantallet på de 8 kommuneinterne linjer som har været i kontinuerlig drift siden 2011.
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Passagertal - interne buslinjer
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Figur 4 – Historiske passagertal på kommuneinterne linjer i kontinuerlig drift siden 2011. Bemærk at linje 248 er
medregnet i 2018, dette grundet dennes parallelitet med linjer 242 og 245R.

Det skal pointeres, at passagervæksten på busserne i Køge Kommune primært er drevet
af linje 101A, dette vel og mærke samtidig med at der har været et stabilt og let faldende
tilskudsbehov til denne linje. Det bemærkes at ca. 85 % af alle ture på de kommuneinterne
linjerne sker på linjerne 101A og 102A mens disse linjer udgør ca. 50 % af kommunens
udgifter til de interne linjer.

2.4.2 Nylig ændret betjening af Køge Vest
I december 2017 blev der fortaget en ændring af linjestrukturen i den vestlige del af
kommunen. Dette skete efter allokeringen af 4 mio. kr. til øget busdrift mellem Borup-Ejby
og Køge i budget 2018-2021. Ændringen trådte i kraft marts 2018, og der foreligger således
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ikke et år med kontinuerlig drift på de nye linjer. I november 2018 blev der bestilt yderligere
kørsel på det nye net. Denne kørsel er endnu ikke opstartet, opstarten er sat til april 2019.
Med den nye linjestruktur kan den nordvestlige del af kommunen forbindes til de tre Stogstationer i Køge, Ølby og Køge Nord.

Figur 5 – Linjeprincip ”treforken” som betjener Køge Station, Ølby Station og Køge Nord Station fra oplandet
mod vest.

Grundet linjernes stadig nye struktur forefindes der endnu ikke et komplet driftsår til at
evaluere betjeningen, se i øvrigt afsnit 3.3.5, side 29.

2.5 Rambøllrapport 2018
I 2018 fik Teknik- og Miljøforvaltningen foretaget en omfattende brugerundersøgelse
blandt beboerne i Køge Kommune for at afdække ønsker og præferencer i forhold til den
kollektive trafik. Undersøgelsen var sat op som en spørgeskemaundersøgelse, og blev
udsendt i eBoks. 696 respondenter fra hele Køge Kommune deltog i undersøgelsen.
I rapporten afdækkes at 45 % af alle respondenter med et transportbehov i dagtimerne
har et mål i retning mod København, 37 % har et mål i Køge Kommune. Rapporten viser
også at bil er det hyppigst anvendte transportmiddel, kombinationsrejser med bus og tog
er hyppigere forekommende rejser udelukkende med bus.
Resultaterne fortæller at korrespondancer mellem bus og tog er yderst vigtige. Særligt
korrespondancerne til togene i pendlingsretninger mod København er væsentlige. Ved
høj frekvens er det enklere at tilrettelægge for gode skift mellem transportmidler. Ønsket
om hyppige afgange og bedre skiftemuligheder fremgår også eksplicit som et højt
prioriteret ønske fra respondenterne. Særligt studerende og unge angiver en villighed til at
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foretage flere rejser med kollektiv transport hvis deres ønsker om hyppigere afgange og
enkle skift honoreres.

Figur 6 – Rejsemiddelfordeling på hyppigste rejse blandt respondenter med transportbehov.
Kilde Rambøll 2018.

2.6 Afregningsstruktur Movia
Kommunerne og regionerne finansierer den kollektive bustrafik gennem tilskud. Tilskud til
buslinjer som kører internt i kommunerne afregnes 100 % til kommunen. Buslinjer som kører i
to eller flere kommuner afregnes efter nøglen:
▪ 80 % af tilskudsbehovet dækkes af kommunerne efter nøglen antal køreplantimer i
hver kommune
▪ 20 % dækkes solidarisk at alle kommunerne i Movias område. Udgiften fordeles
mellem kommunerne i hhv. Regionerne Sjælland og Hovedstaden efter
indbyggertal.
I tillæg betaler alle kommuner fællesudgifter til Movia, dette dækker bl.a. kundeservice,
markedsføring, billetkontrol, mv. Fællesudgifterne fordeles efter nøglen køreplantimer.
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2.7 Region Sjællands besparelse af linje 120
Region Sjælland har i 2018 vedtaget omfattende besparelser i den regionale kollektive
trafik. Køge Kommune er en af de kommuner som rammes hårdest af besparelserne.
Region Sjælland har besluttet at spare natbuslinjerne 97N mod København, 99N mod
Stevns samt linje 120 mellem Karlslunde og Køge stationer. Kommunerne er blevet tilbudt
at overtage driften af linjerne fra 2020. Køge Kommune har afvist at overtage et
permanent eneansvar for linjerne som i udpræget grad betjener regionale trafikbehov.
Særligt linje 120 har været et omstridt tema, linjen var tiltænkt som tilbringerlinje til Køge
Nord Station fra østsiden, altså hele oplandet langs Køge Bugt. Linjen er ligeledes en vigtig
brik i betjeningen af sygehuset i Køge.
Status på linje 120 er at Region Sjælland har vedkendt sig et ansvar for regional
trafikbetjening af Sjællands Universitetshospital, Køge og Køge Nord Station fra 2020.
Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor indledt dialog med Solrød Kommune om den
fremtidige busbetjening på strækningen. Greve Kommune har indtil videre meddelt, at de
ikke er interesserede i at overtage ansvar for deres del af linje 120, men skal behandle
sagen igen i maj 2019.
Køge Kommunes udgifter til den delvise overtagelse af trafikforpligtigelsen i korridoren er
ikke analyseret til bunds endnu. Der kan være et potentiale for en besparelse på linje 102A
hvis denne forlænges til Køge Nord Station, se afsnit 3.3.2, side 23.
Uvisheden om Greve Kommunes deltagelse medvirker til at mulige alternativer for ny
betjening i korridoren endnu ikke er opstillede og gennemberegnede. Teknik- og
Miljøforvaltningen foreslår derfor at der tilbageholdes en reserve på 900.000 kr. pr. år i
buffer til øgede udgifter til linje 120 (eller anden buslinje i samme korridor).
Stevns Kommune overtager driften af linje 99N til Køge Station, linje 97N ophører med at
køre til Køge ved sommerkøreplanskiftet 2019. Det kan af praktiske årsager være
nødvendigt at lade linje 97N have endestation ved Køge Nord Station, dette vil medføre
meget begrænsede udgifter for Køge Kommune.
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3 Analyser
I de følgende tre afsnit analyseres Køge Kommunes busdrift for at identificere mulige
besparelsespotentialer. Analysen er foretaget på overordnet niveau for at afdække om
budgettet kan nedbringes uden mærkbare virkninger for de nuværende passagerer, på
enkeltlinjeniveau for at afdække de linjespecifikke potentialer samt på området flextur for
at identificere eventuelle udfordringer ved denne særlige form for kollektive transport.

3.1.1 Trafikbestillingsproces
Movia har pr. 2019 ændret trafikbestillingsprocessen således at denne nu er tilpasset
kommunernes budgetlægning. Trafikbestillingen afgives nu senest 31. oktober og
implementeringen sker ved det efterfølgende sommerkøreplanskifte. Ændringerne
betyder, at økonomiske konsekvenser ved ændringer i trafikbestillingen fremover vil slå
igennem med halv effekt i det første driftsår. Altså vil effekterne af driftsbesparelser
vedtaget ved den ordinære trafikbestilling i oktober 2019 først få fuld effekt i 2021, i 2020 vil
effekten være 50 %.
Såfremt bestilling af tiltagene nævnt i afsnit 3.3.3, side 23 og afsnit 3.3.4, side 26 foretages
senest 6. juni 2019, har Movia givet tilsagn om at Køge Kommune kan foretage en
ekstraordinær trafikbestilling, som vil blive effektueret ved køreplanskiftet i december 2019.
Således vil de eventuelle besparelser kunne slå ind med fuld virkning allerede i 2020.

3.2 Movia budget 2019-2022
Baseret på Movias budget 2019-2022 har Teknik- og Miljøforvaltningen opdateret
kommunes interne rullebudget for busdriften. Budgettet omfatter nuværende busdrift
samt den nylig tilkøbte yderligere kørsel på linje 101A til Køge Nord Station samt yderligere
afgange på linje 248.
Budgettet omfatter ligeledes:
▪ Øget busdrift til Køge Nord – 4 mio. kr. oprindeligt afsat på budget 2018-2021
o 1,5 mio. kr. er indeholdt i forventede á conto betalinger (allerede bestilt
trafik)
o 1,5 mio. kr. til busdrift (ekstra 500.000 kr. i 2020 grundet overlap til ny betjening
over bro)
o 1,0 mio. kr. til betjening af leasingydelse på busbroen
▪ Buffer til linje 120, 900.000 kr. årligt. Grundet uvished om hvordan den fremtidige
busdrift på dagens linje 120 foreslås en bufferpost til at sikre busbetjening i denne
vigtige korridor.
▪ Egenfinansiering (50 %) af 3 puljeprojekter samt reserve hertil:
o Bussluse ved Karlemoseparken 150.000 kr. (tilsagn modtaget)
o +way stoppested ved Køge Idrætspark 560.000 kr. (tilsagn modtaget)
o Opgraderet stoppested på Gemsevej i Ejby 130.000 kr. (tilsagn modtaget)
▪ Infrastrukturtiltag ved Ølby Station. En forøget betjening af strækningen mellem
Køge og Køge Nord stationer med 101A vil medføre at antallet af 101A-afgagne
til/fra Ølby Station fordobles. Der vil være store driftsmæssige fordele ved at lade
101A betjene Ølby Station fra de nyligt anlagte stoppesteder på
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▪

▪

▪

Stensbjergvej/Karlemosevej. Dette kræver ombygning af fodgængerforhold på
stationsforpladsen. Alternativt er der behov for kapacitetsudvidende tiltag i
tilkørslen til stationen.
En årlig allokering af midler til at gøre tiltag på linje 102A for at sikre dennes direkte
betjening af Herfølge Station. I 2019-2020 vil midlerne kunne anvendes til
nødvendige ombygninger af stationsforpladsen. I en glidende overgang frem mod
2021, hvor gennemkørende tog mellem Herfølge og København forventes i drift, vil
midlerne kunne anvendes til kørsel på linje 102A.
Efterregulering af tidligere á conto betalinger. I 2019 har Køge Kommune modtaget
knap 3,5 mio. kr. fra Movia som justering af for høje á conto indbetalinger i 2017. I
2020 modtager Køge Kommune 1,72 mio. kr. i efterregulering af for høje á conto
indbetalinger i 2018.
Overførsel fra 2019 til 2020-2023. I 2019 er der et særligt overskud grundet
udbetaling af en stor efterregulering samt puljemidler fra Trafikstyrelsen, disse midler
kan med fordel spredes ud over de kommende år for at opnå en ensartethed i
budgettet.
Baseret på Movia budget 2019 og yderligere tilkøbt kørsel
B2019

Mio kr. i faste 2019-priser
Korrigeret udkast budget Køge Kommune
Tilskud fra Bornholmstrafikken
Budget 2018-23 i alt
Forventede á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)

B2020

B2021

B2022

B2023

50,30

52,34

52,34

52,34

52,34

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

50,44

52,48

52,48

52,48

52,48

-43,92

-44,15

-43,90

-43,60

-43,80

Flextur

-2,23

-2,23

-2,23

-2,23

-2,23

Generelle forbedringstiltag

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Besparelse Køge Nord 2019 (Budget 2019-2022)

-0,50

Køge Nord øget drift

-2,00

-1,50

-1,50

-1,50

Leasing Busbro

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

Buffer til linje 120

-0,90

-0,90

-0,90

-0,90

-1,70

-1,70

-1,70

Egenfinansiering ansøgte puljemidler (3 projekter i 2019)

-0,84

Reserve til puljeprojekter

-0,50

Infrastrukturtiltag ved Ølby St.

-3,00

-1,50

Tiltag 102A ved Herfølge St.

-1,70

-1,70

Puljetilskud Linie 247

1,50

Overgang til emissionsfri busdrift

-X,XX

Efterregulering af tidligere overskud
Overføres fra 2019 til 2020-2023
Forventet afregning inkl. reguleringer
Forventet Resultat i budgetårene

3,42

1,72

-2,00

1,00

0,33

0,33

0,33

-49,91

-50,90

-51,04

-50,74

-50,94

0,53
-0,03

1,57
0,49

1,44
2,07

1,73
3,51

1,53
5,24

Saldo primo
Saldo ultimo (akk.)
0,49
2,07
3,51
5,24
6,78
Tabel 4 – Internt busbudget, baseret på Movia-budgettal i overslagsår. Allerede bestilt kørsel er tilføjet
budgettet.
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Det fremgår af ovenstående budget, at driftsøkonomien ser robust ud. I samtlige
overslagsår er der et overskud på ca. 1,5 mio. kr. Det robuste driftsresultat i overslagsårene
skyldes primært følgende faktorer:
▪
▪
▪

Øgede billetindtægter på linje 101A
Mindreforbrug på linje 245R
Billigere kontrakt på linje 246

Den robuste driftsøkonomi kan anvendes til nedjustere kommunens busbudget uden at
skulle foretage ændringer i trafikken. Således vil brugerne af den kollektive trafik ikke
oplever serviceforringelser.

3.2.1 2023 – mulighed for overgang til emissionsfri busdrift
Roskilde Kommune starter, som den første kommune i Danmark, op med et busnet af
elbusser 14. april 2019. I Roskilde sker skiftet med en ganske begrænset merudgift.
Økonomien afhænger meget af lokale forhold og linjestruktur. Økonomien og tekniske
muligheder skal analyseres nærmere. Roskilde Kommune kører p.t. på en relativ dyr
konventionel kontrakt, dette har bidraget til at de økonomiske effekter ved skiftet til
elbusser ikke mærkes.
De nuværende kontrakter mellem Movia og Lokalbus om busdriften i Køge Kommune
udløber (inkl. optionsperioder) i december 2023. Teknik- og Ejendomsudvalget har den 11.
april 2018 besluttet at Teknik- og Miljøforvaltningen skal indgå et samarbejde med Movia
om at analysere konsekvenserne ved et skifte til emissionsfri busdrift i Køge Kommune i den
forbindelse.
Movias kontrakter med operatørerne løber sædvanligvis 12 år. Næste naturlige mulighed
for overgang til nyt emissionsfrit materiel vil derfor være 2035. Københavns Kommune har i
Budget 2017 besluttet at alle byens busser fremover skal udbydes som elbusser eller busser
med tilsvarende miljø- og støjegenskaber.
Samtidig med analysen af overgang til emissionsfri busdrift, arbejdes der på den nordlige
del af linje 101A frem mod at denne kan klassificeres som ”+way”, se afsnit 3.3.1.
Overgang til nye kontrakter i 2023 vil være en oplagt lejlighed til også at evaluere hvilket
typer busmateriel (eksempelvis ledbusser) som skal benyttes på linje 101A fremadrettet.
Således kan et skifte til elbusser eller anden emissionsfri busdrift medføre et ændret
tilskudsbehov efter 2023 i Køge Kommune. Dette analyseres nærmere i det forestående
kontraktarbejde med Movia.
Mulig besparelse: På baggrund af en gennemgang af Movias budget for 2019-2022
vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen at Køge Kommunes årlige budget til busdrift kan
nedjusteres med 1,5 mio. kr. uden at dette vil medføre serviceforringelser i form af
reduceret kørsel på kommunens buslinjer.
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Det skal i den forbindelse bemærkes, at nedjusteringen vil indskrænke mulighederne for
fremtidige tilpasninger og ekstrakøb som muligvis måtte vise sig i relation til de store nye
byudviklingsprojekter (eksempelvis Køge Nord og Søndre havn).
Nedjusteringen vil også medføre at budgettet fremover er mere sårbart over ændringer
i ydre rammevilkår.
Slutteligt bemærker Teknik- og Miljøforvaltningen, at der efter 2023 vil kunne komme et
øget tilskudsbehov grundet eventuel overgang til emissionsfri busdrift i Køge.

3.3 Linjespecifikke analyser
I det følgende gennemgås alle linjer som Køge Kommune, enten selv eller i partnerskab
med nabokommuner, finansierer. Nogle af linjerne grupperes og gennemgås samlet idet
linjerne enten betjener samme korridor eller forbinder samme punkter. Samtlige linjer er vist
på kort i afsnit 2.4, side 8. Nedenstående tabel sammenfatter estimerede nøgletal for
buslinjerne i Køge Kommune i 2018:

Interne linjer:

Estimeret
tilskudsbehov
2018, 1000 kr.

Passagerantal
2018

Tilskud pr.
passager,
kr.

Passagergrundlag i
400 m opland
17.407
5,2
13.802
*15,7

101A

10.526

2.031.530

102A

6.060

742.674

103

1.281

25.563

50,1

16.587

106**

146

241

1.058

32.874

32,2

1.188/10.326

242

2.799

88.044

31,8

5.613

243

1.227

8.521

144,0

1.918

244

1.175

19.613

59,9

2.971

245R
248***

6.298

278.995

22,6

7.994

21.324

35,9

6.759

108

766
Køge Kommunes
andel af
tilskudsbehov:
599

109

575

21,1

246

2.120

36,6

251

393

23,6

254

500

24,2

253

9

30,2

408

326

23,0

468

10

154,0

Linjer som deles med
nabokommuner:

24,5

Tabel 5 – Nøgletal buslinjer Fra Movia regnskab 2018. Passagergrundlaget er optalt som antallet af beboere
inden for 400 m fra hver buslinje. Passagertal og -grundlag udenfor Køge Kommune er ikke opgjort, se analyser
i afsnit 3.3.6 – 3.3.8.
*tilskud pr. passager på linje 102A er en sammenregning af det samlede passagertal og Køge Kommune samt
Region Sjællands tilskudsbehov.
** Linje 106 finansieres af Molslinjen.
*** Effekter på linje 248 er kun for ¾ af 2018
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3.3.1 Linje 101A
Linje 101A forbinder Hastrup og midtbyen med stationerne Køge, Ølby og Køge Nord.
Linjen er ligeledes bindeled til sygehuset og CAMPUS og kører hvert 10. minut. Fra juni 2019
forlænges linjen til Køge Nord Stations vestlige forplads. Linjen har et stort
passagergrundlag på 17.407 beboere, i tillæg hertil betjener linjen væsentlige rejsemål
som Køge Gymnasium, Sygehuset, Køge Idrætspark, stationerne samt CAMPUS

Figur 7 – Linjeføring linje 101A, med fremtidig forlængelse til Køge Nord Station via busbro.

Linje 101A er Køge Kommunes klart største linje. Linjen transporterer ca. 2/3 af alle
buspassagerer på de kommuneinterne linjer, og linjen har oplevet markant vækst i
antallet af passagerer. Linjen er de senere år udviklet som et vigtigt bindeled mellem Ølby
Station og CAMPUS, hvor der i myldretiden køres i fast pendulfart med afgangstider ned
mod hvert 3. minut.
Linjen er udpeget som en vigtig brik i den fremtidige busbetjening af Køge Nord Station.
Ved åbningen af stationen den 31. maj 2019 påbegynder 101A at betjene stationens
vestlige forplads hver halve time. Der investeres i øjeblikket massivt i infrastrukturen på
linjen i form af en ny busbro over Lille Syd Banen til 34,5 mio. kr. Når busbroen står færdig
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primo 2020, og togdriften på Køge Nord Station er intensiveret, kan samtlige 6 afgange pr.
time forlænges til Køge Nord Station. Herved understøttes den statslige infrastrukturudbygning i Køge Nord og byudviklingen her.
På den nordlige del af linjen (mellem Køge og Køge Nord Station) udvikles linjen til at
overholde kravene til +way, som er Movias busprodukt med højeste serviceniveau (kendes
fra linje 5C i København). Denne nye type busdrift medfører stoppesteder med
perronlignende kvaliteter, prioritering i signalanlæg og busmateriel i høj kvalitet og
kapacitet, erfaringsmæssigt giver +way-tiltag passagervækst. Med etableringen af
busbroen samt de nye vejanlæg ved Stensbjergvej/Sygehuset er der allerede taget
væsentlige skridt mod at kunne klassificere den nordlige del af linje 101A som +way.
På baggrund af ovenstående, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke påpege mulige
besparelser på linje 101A. Linje 101A er katalysatoren bag den positive udvikling i
busdriften i Køge og linjen udgør det væsentligste satsningsområde fremover.

3.3.2 Linje 102A
Linje 102A forbinder Herfølge og korridoren langs Vordingborgvej til Køge Station og kører
hvert kvarter. I den sydlige del af Herfølge kører linjen i en sløjfe ”med uret” rundt. Hver
fjerde afgang på linje 102A forsætter sydpå ad Vordingborgvej til Præstø. Region Sjælland
finansierer derfor linjen med forventeligt ca. 1,9 mio. kr. i 2018. Linjen har et stort
passagergrundlag på 13.802 og betjener vigtige rejsemål som Herfølge og Køge stationer.
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Figur 8 – Linjeføring linje 102A, kommunal del uden forlængelse til Præstø.

Linjen har de senere år haft et fald i antallet af påstigere. Faldet er sket jævnt over hele
linjen og i alle tidspunkter på døgnet. Det er Movias vurdering, at det vigende passagertal
bl.a. har skyldtes lukninger på Lillesydbanen og S-toget i 2016-2017. Fra 2017 til 2018 lader
passagertabet til at være stagneret og der har været en pæn vækst på 3,6 %.
Fra 2016 til 2017 er tilskudsbehovet på linjen øget fra ca. 4 mio. kr. til knap 6 mio. kr. Dette
skyldes delvist passagertabet, men især ombygningen af Køge Station og Ivar
Huitfeldtsvej. De nye busholdepladser langs Ivar Huitfeldtsvej medfører at linje 102A skal
køre til Værftsvej for at vende, denne lange vending har udløst behov for at have
yderligere en bus i omløb og udgør derved en betydelig merudgift.
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102A - udvikling

Tilskudsbehov [kr.]

Passagerantal

7.000.000

1.000.000
900.000

6.000.000

800.000

5.000.000

700.000

4.000.000

600.000

3.000.000

400.000

500.000
300.000

2.000.000

200.000

1.000.000

100.000

-

2011

2012

2013

2014

Tilskudsbehov

2015

2016

2017

2018

Passagerer

Figur 9 – Historiske passagertal og tilskudsbehov linje 102A.

Den nuværende linjeføring på linje 102A medfører at der er en gangafstand på ca. 450 m
mellem busstoppested og Herfølge Station. Dette betyder at linjen kun i begrænset
omfang kan fungere som en tilbringerlinje til stationen. Frem mod 2021, hvor direkte
togbetjening mellem Herfølge og København opstartes, arbejder Teknik- og
Miljøforvaltningen på at skabe en mere direkte betjening af stationen. Teknik- og
Ejendomsudvalget er orienteret om dette arbejde i møde den 3. oktober 2018. Ved at
tilrettelægge 102A med en mere direkte betjening af Herfølge Station bakkes op om den
nye statslige baneinfrastruktur, og det forventes at bus såvel som jernbanen vil udgøre et
mere attraktivt tilbud.
Teknik- og Miljøforvaltningen har allokeret årligt 1,7 mio. kr. indenfor budgettet til at
foretage justeringer på 102A ved Herfølge Station, jf. budget i afsnit 3.2. Justeringerne kan
betyde ombygning af stationsforpladsen og busdrift på Stations og Lille Stationsvej.
Region Sjælland har i 2018 besluttet at spare linje 120 mellem Karlslunde og Køge stationer,
regionen driver linjen resten af 2019, se afsnit 2.7, side 14. Linje 120 har hidtil været planlagt
som tilbringerlinje til Køge Nord Station fra østsiden (Ølby Lyng). Køge og Solrød kommuner
har givet tilsagn om at overtage trafikbestilleransvaret på linjen fra 2020 under
forudsætning af en medfinansiering fra Region Sjælland. Linje 102A kan komme i spil som
en afløser til linje 120. Ved at forlænge linje 102A i 120’erens trace nord for Køge Station
opnås der synergieffekter og behovet for linje 102A’s dyre vending ved Køge Station kan
mindskes. Der forestår et omfattende analysearbejde for at identificere reelle mulige
betjeningsalternativer i korridoren og de økonomiske konsekvenser af disse.
Baseret på ovenstående forhold, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke påpege mulige
besparelser på linje 102A. Linjen rummer et væsentligt fremtidigt udviklingspotentiale.
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3.3.3 Linje 103
Linje 103 er en såkaldt servicebus med særlig service for ældre og gangbesværede. Linjen
betjener Ølby Station, Nørremarken, Torvet og Hastrup med en afgang i timen. De
pågældende områder er de eneste i Køge som betjenes med servicebus. Linjen har et
stort teoretisk passagergrundlag på 16.587. Linjens passagergrundlag er dog betjent med
øvrige buslinjer, og linjen har derfor næsten ingen brugere.

Figur 10 – Linjeføring linje 103.

Linjen kører stort set parallelt med linjerne 101A og 102A som begge har væsentlig højere
frekvens. Det er udelukkende strækningerne langs Bregnevej i Hastrup, Agerskovvej i
Nørremarken og på Køge Torv hvor linje 103 ikke kører parallelt med andre buslinjer.
Andelen af linjen som forløber parallelt med andre buslinjer udgør ca. 80 % af linjens
samlede længde.
Nedenstående kort angiver områderne i hhv. Nørremarken og Hastrup som dækkes af
andre linjer (400 m fugleflugt):
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Figur 11 – Alternativ busdækning Nørremarken

Figur 12 – Alternativ busdækning Hastrup.
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Der er tale om i alt tre 103-stoppesteder som ligger mere end 400 m fra anden
busbetjening. På de tre stoppesteder (Dybbølvej, Ibsensvej og Timianvej) er der tilsammen
2 påstigere og 3 afstigere på en gennemsnitlig hverdag (november 2018).
Linjen benyttes i hovedsag af rejsende til/fra Køge Torv hvor der dagligt er ca. 16
påstigende og 24 afstigende passagerer (hverdage november 2018). Stoppestedet på
Køge Torv har umiddelbar nærhed til flere andre busstoppesteder, eksempelvis Køge
Station, Blegdammen og Fændediget. Stoppestedet på Fændediget kan muligvis flyttes
nærmere Brogade for at styrke denne nærhed yderligere.

Figur 13 – På- og afstigere samt belægning på linje 103. November 2018.

Linjen har et meget lavt passagerantal, med ca. 25.000 påstigere i 2018 udgør linjens
påstigerantal 1,2 % af påstigerantallet på linje 101A som forløber parallelt med store dele
af linje 103. På linjen opleves derudover et vigende passagertal og øget tilskudsbehov, fra
2011 til 2018 er passagertallet faldet 20 % og omkostningerne øget med 47 %.
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Figur 14 – Historisk passagertal og tilskudsbehov linje 103.

Mulig besparelse: På baggrund af linjens parallelle betjening med linjerne 101A og 102A
samt det lave og vigende passagertal skal Teknik- og Miljøforvaltningen anføre en
mulighed for at nedlægge linje 103. Ved at nedlægge linje 103 opnås en årlig besparelse
på 1,3 mio. kr.
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at de nuværende passagerer på 103 i stedet vil
benytte 101A, 102A og 248.

3.3.4 Linjerne 241, 243 og 244
Linjerne er ringlinjer som fungerer som skolebusser til følgende skoler.
Linje

Skoler

241

Alkestrup Skole,
Holmebækskolen,
Herfølge Skole
Borup Skole
Skovboskolen

243
244

Antal daglige
afgange

Passagergrundlag

8
(3 til Køge)

1.188/10.326

13
8

1.918
2.971

Tabel 6 – Betjeningsområder, linje 241, 243 og 244.

Fælles for linjerne er et meget lavt passagergrundlag, medregnes Herfølge og den sydlige
del af Køge i oplandet til linje 241 har denne et højt passagergrundlag. Det egentlige
opland til linjen er ringen ved Algestrup/Sædder.
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243

244

241

Figur 15 – Linjeføring linjerne 241, 243 og 244. Bemærk afstikker til Køge på linje 241, 3 ud af 8 afgange på linje
241 kører til/fra Køge, resten stopper i Herfølge

Kl.
06:56*
07:32
13:05
14:10
14:55
15:21
16:14*
17:25*

Linje 241
Passagerantal
57
33
2
26
5
11
4
3

Kl.
06:22
06:54
08:52
10:52
13:08
14:08
15:00
15:45
16:40
17:40
18:40
19:40
20:40

Linje 243
Passagerantal
2
5
2
2
5
6
4
3
2
2
2
1
1

Kl.
06:31
09:40
11:40
13:35
14:22
15:12
16:12
17:12

Linje 244
Passagerantal
41
2
2
3
14
18
4
2

Tabel 7 – Passagertal på enkeltafgange linjerne 241, 243 og 244. Afgange markeret med * på linje 241 kører
til/fra Køge Station. Data er gennemsnit for hverdage, målt hele 2018.
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Afgange markeret med grå i ovenstående tabel, er afgange som ikke betjener et
egentligt skolebehov. Disse afgange har også meget få passagerer.

241, 243 og 244 - udvikling
Passagerantal
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Figur 16 Historisk passagertal og tilskudsbehov for linjerne 241, 243 og 244.

Det fremgår af ovenstående graf, at linjerne 241, 243 og 244 har meget få passagerer.
Særligt linjerne 243 og 244 har få passagerer og et vigende passagerantal siden 2015.
▪
▪
▪

Passagertallet på linje 241 udgør 0,96 % af det samlede kommuneinterne
passagertal og udgifterne udgør 3,22 % af tilskudsbehovet.
Passagertallet på linje 243 udgør 0,29 % af det samlede kommuneinterne
passagertal og udgifterne udgør 4,07 % af tilskudsbehovet.
Passagertallet på linje 244 udgør 0,64 % af det samlede kommuneinterne
passagertal og udgifterne udgør 3,86 % af tilskudsbehovet.

Grundet linjernes funktion som skolebusser, vil en fuldstændig nedlæggelse af linjerne ikke
være hensigtsmæssig. Afgange som ikke tjener et skolebehov kan med fordel
nedlægges, det er samtidig er disse afgange der har klart færrest passagerer. En
nedlæggelse af afgangene markeret med gul i Tabel 7 vil ramme meget få brugere og
passagertallet forventes stort set fastholdt.
Som et kompenserende tiltag kan Køge Kommune i 2019 tilmeldes den nye ordning
”plustur”. Plustur er en synliggørelse af flextrafik, se afsnit 3.4, side 38. Med plustur vil
rejsende på flextur op som et alternativ i rejseplanen, når der søges på rejserelationer hvor
almindelig kollektiv trafik i rute ikke er et alternativ
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Ved at skære i antallet af afgange vil timeprisen for de resterende afgange øges. Dette
skyldes kontraktmæssige forhold idet operatøren i meget begrænset omfang kan
disponere materiel til anden kørsel i tidsrummet.
En mulighed for, på sigt, at nedbringe denne timepris er Movias produkt ”kommunebus”.
Ved kommunebus benyttes gule busser til skolernes kørsel til eksempelvis svømmehaller.
Skoleafdelingen har kontrakt på denne kørsel med vognmanden Dittobus til februar 2021.
Dette kan medføre merudgifter for skoleafdelingen, og skal derfor analyseres samlet.
Mulig besparelse: Baseret på ovenstående skal Teknik- og Miljøforvaltningen anføre
muligheden for at afgangene markeret med grå i Tabel 7 nedlægges. Herved kan der
opnås en besparelse på:
Linje 241: ca. 300.000 kr. (under 10 passagerer pr. dag rammes)
Linje 243: ca. 600.000 kr. (under 15 passagerer pr. dag rammes)
Linje 244: ca. 500.000 kr. (under 10 passagerer pr. dag rammes)
Den samlede foreslåede besparelse andrager således 1,4 mio. kr., Teknik- og
Miljøforvaltningen anbefaler at budgetlagte udgifter til flextur opjusteres med 0,3 mio. kr.
for at kompensere for øget brug af tilbuddet. Således udmønter dette sig i en
nettobesparelse på 1,1 mio. kr.
Ovennævnte besparelse på linjerne 241, 243 og 244 medføre en engangskompensation
til operatøren. Boden forventes at andrage 150.000-200.000 kr. og kan indeholdes i 2018
driftsbudget.

3.3.5 Linjerne 242, 245R og 248 (Køge Vest)
Linje 245R forbinder Borup og Ølby stationer med afgang hver halve time, linjen betjener
på vejen CAMPUS og sygehuset. Linje 242 og 248 er sat op med korrespondancer i Ejby,
begge disse linjer har én afgang pr. time. Linjerne har et moderat passagergrundlag på
hhv. 5.613, 7.994 og 6.759, der er et betydeligt overlap mellem linjernes opland og det
samlede passagergrundlag for de tre linjer er 14.153. Linjerne udgør tilsammen en ”trefork”
som forbinder den vestlige del af kommunen til interessepunkter i Køge.
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242
245R
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Figur 17 – Linjeføring linjerne 242, 245R og 248. Efter åbningen af busbroen over Lille Syd Banen, kan 242
omlægges til Køge Nord Station og derved forbinde STC og Lille Skensved til den nye station.

Som angivet i afsnit 2.4.2 er der endnu ikke et komplet driftsår til at evaluere den nye
betjening mellem Borup, Ejby og Køge. De foreløbige resultater fra 2018 peger på et
passagertab i størrelsesordenen 8.000 passagerer, dette til en øget udgift på ca. 2,2 mio.
kr. (ikke helårseffekt).
Linje
242
245R
248
Sum

2017
2018
Udvikling
62.030
88.044
26.014
334.335
278.995
-55.340
0
21.324
21.324
396.365
388.363
-8.002

Tabel 8 – Passagerudvikling 242, 245R og 248.

Teknik- og Miljøforvaltningen følger nøje med i passagerudviklingen på de tre linjer. I
november 2018 bestilte Teknik- og Ejendomsudvalget yderligere kørsel på linje 248, denne
kørsel opstarter til april 2019.
På baggrund af den nyligt indkøbte yderligere betjening kan Teknik- og Miljøforvaltningen
ikke anføre et besparelsespotentiale på linjerne 242, 245R og 248. Forvaltningen skal
fraråde at købe yderligere kørsel på linjerne jf. de foreløbige resultater. Forvaltningen vil
evaluere linjerne medio 2020, når der foreligger et komplet driftsår med den nybestilte
kørsel.

3.3.6 Linje 246
Linje 246 forbinder Borup, Bjæverskov, Vemmedrup, Ejby, Lille Skensved og Solrød Strand
Station en gang pr. time. Linjen drives i samarbejde med Solrød Kommune. Linjen benyttes
bl.a. af elever til Solrød Gymnasium, linjen anvendes ligeledes som en pendlingsmulighed
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fra Bjæverskov, Vemmedrup og Ejby i retning til/fra København. Linjen forbinder også
Borup og Ejby til virksomhederne i Bjæverskov.

Figur 18 – Linjeføring linje 246.

På generel baggrund kan der være mange fordele ved at lade buslinjer køre på tværs af
kommunegrænser. Kommunerne deler udgiften, og borgere gives adgang til tjenester i
nabokommuner, i dette tilfælde får borgere i Køge Kommune adgang til Solrød
Gymnasium og Solrød Strand Station som kan være et høj aktuelt rejsealternativ i retning
mod København. En anden ”gulerod” ved at dele linje med nabokommunerne er, at 20 %
af linjens omkostninger finansieres solidarisk af kommunerne indenfor samme region.
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Figur 19 – Historisk passagertal og tilskudsbehov for linje 246. Forventede nedgang i tilskudsbehovet i 2019 er
angivet.

Passagertallet på linje 246 har været stabilt og let øgende siden 2013. Særligt siden 2016
har der været en høj årlig vækst på 6-7 %. Linjen er overgået til ny operatør (Lokalbus) i
2018, som følge deraf forventes linjen at blive ca. 300.000 kr. billigere i 2019.

Belægning linje 246, sum hverdag
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Figur 20 – Dagspassagertal linje 246, begge retninger. Gennemsnit september2018-januar 2019.
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Belægningskurven viser at linjen i udpræget grad benyttes på strækningen mellem
Bjæverskov, Ejby, Lille Skensved og Solrød Strand. Strækningen mellem Borup og
Bjæverskov benyttes i mindre grad, men benyttes dog af en fast skare af hvad der kan
synes som pendlere mellem Borup og Bjæverskov eller passagerer som ønsker at skifte til
linje 260R langs Ringstedvej.
Linjen løser forskellige transportbehov hvor der ikke umiddelbart forefindes andre
alternative kollektive rejsemuligheder på en relativ effektiv facon. Linjen forbinder Borup
og Ejby til industriområderne langs Ringstedvej og linje 260R, samtidig giver linjen adgang
til faciliteterne i Solrød Kommune. Linjen har en markant passagerfremgang og bliver
billigere i 2019, følgelig kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke anføre et
besparelsespotentiale på denne linje. Linjen kan dog indgå som et element i den
planlagte evaluering af linjerne 242, 245R og 248 i 2020.

3.3.7 Linjerne 108, 109, 251 og 254 (Stevnslinjerne)
Linjerne 108, 109 og 251 betjener strækningen Køge Station (Østre Banevej), Toldbodvej,
Strandvejen i Køge Kommune. I Stevns Kommune kører linjerne ad forskellige ruter. Linjerne
er køreplanlangt således at der på strækningen i Køge er jævn 20-minutters frekvens.
Linje 254 kører også fra Østre Banevej mod Stevns, men betjener Egøjevej og Billesborgvej i
Køge Kommune, derfra kører linjen til Hårlev Station.
Linjernes hovedformål er at koble den østlige del af Stevs Kommune til Køge by,
ungdomsuddannelserne og den banegående kollektive trafik mod København.

Teknik- og Miljøforvaltningen

marts 2019

33 af 41

254

108, 109 og 251

Figur 21 – Linjeføring linjerne 108, 109, 251 og 254.

Langt hovedparten af passagererne (anslagsvis 85 %) på linje 108, 109 og 251 er rejsende
mellem Strøby Egede-området og Køge Station. Linjen benyttes i meget begrænset
omfang på de resterende stoppesteder i Køge Kommune. Nedenstående
belægningskurve for linje 108 illustrerer hvordan linjen næsten udelukkende benyttes til
pendlingstrafik mellem Stevs og Køge, samme billede ses på linjerne 109 og 251.

Teknik- og Miljøforvaltningen

marts 2019

34 af 41

Figur 22 – Dagspassagertal linje 108. Gennemsnit august-december 2018

Linjerne 108, 109 og 251 har et estimeret samlet passagertal på 217.000 i 2018 og bidrager
således med en væsentlig trængsels-reducerende effekt på Strandvejen. En stor andel af
disse passagerer må antages at skifte til S-tog mod København. Alligevel vil en ikke
uanseelig andel også have arbejdsplads i Køge og benytter bybusserne videre mod
eksempelvis CAMPUS eller Sygehuset.
Det er oplagt at tænke linjerne 108, 109 og 251 ind som en fremtidig busbetjening af
Søndre Havn. Med en relativ lille omlægning kan Søndre Havn betjenes med bus hvert 20.
minut.
Linje 254 har en anden karakter end 108, 109 og 251. Linjen har et væsentlig lavere samlet
passagertal, dog har linjen flere påstigere i Køge Kommune. Linjen betjener Egøjevej og
Billesborgvej. Egøje er betjent med tog på Østbanen to gange pr. time, og der er ganske
få påstigende passagerer på linje 254 i Egøje. På den nordlige del af Egøjevej benyttes
linje 254 både mod Køge og mod Billesborgvej. Linjen betjener Køge Lilleskole og
Billesborgskolen som er linjens mest passagertunge stoppested (bortset fra
endestationerne).
Som følge af ovenstående, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke anbefale reduceret drift
på linjerne 108, 109 og 251. Linjerne har en betydelig trængselsreducerende effekt på en
belastet del af vejinfrastrukturen i Køge.
Linje 254 har et lavt passagertal, men betjener Køge Lilleskole og Billesborgskolen. Hvis
linjen nedlægges, vil der være en betydelig risiko for at skoleelever vil blive kørt med
flextrafik i stedet, dette ses bl.a. på Borup Privatskole, se afsnit 3.4.4, side 40. Følgelig vil
kommunes udgifter hertil øges. Samtidig vil en nedlæggelse ramme brugere langs
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Egøjevej som ingen andre alternativer har. Følgelig kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke
anføre et besparelsespotentiale på linje 254.

3.3.8 Linje 408
Linje 408 forbinder oplandet i Ringsted kommune (Vigersted, Snekkerup Ågerup) til Borup
Station. Linjen betjener stoppestederne Ebbeskovvej og Svenstrup Gods i Køge Kommune.

Figur 23 – Linjeføring linje 408 i Køge Kommune.

Belægning, udsnit af linje 408 - sum hverdag
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Figur 24 – Udsnit af belægningskurve for linje 408. Udsnittet omfatter linjen fra bygrænsen i Ringsted til
endestationen i Borup. Bemærk betydelig usikkerhed i belægningskurve grundet få passagerer og vinkestop
på landet. August-december 2018.

Linjen benyttes i meget lille grad på stoppestederne i Køge Kommune (bortset fra Borup
Station). Der er gennemsnitligt 8 daglige påstigere på stoppestederne Ebbeskovvej og
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Svenstrup Gods i retning mod Borup og 4 daglige afstigere i retningen fra Borup. Der er ca.
30 daglige påstigere og ca. 40 daglige afstigere på Borup Station, hovedmængden af
disse passagerer må således komme fra oplandet i Ringsted Kommune.
Timebånd
Kl. 5-6
Kl. 6-7
Kl. 7-8
Kl. 8-9
Kl. 9-10
Kl. 10-11
Kl. 11-12
Kl. 12-13
Kl. 13-14
Kl. 14-15
Kl. 15-16
Kl. 16-17
Kl. 17-18
Kl. 18-19
Kl. 19-20
Total

Påstigere Afstigere
Sum
Borup St. Borup St.
1
5
6
1
8
9
0
3
3
2
5
7
2
4
6
1
5
6
2
4
6
3
1
4
2
1
3
5
3
8
6
2
8
3
1
4
2
1
3
2
1
3
1
0
1

Tabel 9 – Daglig passagerudveksling linje 408 Borup Station. Tælleusikkerheden er relativt stor på
stoppestedsniveau. August-December 2018

Betragtes passagerfordelingen på Borup Station over dagen, ses en forholdsvis jævn
fordeling. Afgange uden for myldretiden er dog mindst benyttede. Ved at spare de 2
sene afgange vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen at der er et besparelsespotentiale på
under 40.000 kr., det er samtidig forvaltningens vurdering, at denne beskedne besparelse
ikke står på mål med den forringede service og fleksibilitet for de pendlere i den østlige
del af Ringsted kommune som anvender linjen til Borup. Følgelig kan tiltaget ikke
anbefales.
Spares Køge Kommunes andel af linjen helt væk, er der et potentiale på ca. 300.000 kr. En
sådan besparelse vil have store negative konsekvenser for brugerne i den østlige del af
Ringsted Kommune (eksempelvis Vigersted), som vil få ca. et kvarters længere rejsetid til
København og effektivt halveret frekvensen. En sådan besparelse må forventes at blive
mødt med kritik fra Ringsted Kommune og kan ikke anbefales.

3.3.9 Linjerne 106, 253 og 468
Disse linjer kører i Køge Kommune i meget begrænset omfang og finansieres ikke i
udgangspunktet af Køge Kommune. På disse linjer forefindes der følgelig ikke potentielle
besparelser.
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Linje 106 betjener bornholmerfærgen, Molslinjen dækker kommunens udgifter til linjen.
Linje 253 er en ringrute i Stevns Kommune, linjen forbinder bl.a. Strøby Egede og Valløby til
Hårlev. Linjen forløber ca. 700 m i Køge Kommune (på Stevnsvej og Strandvejen) og Køge
Kommunes tilskudsbehov er mindre end 15.000 kr. årligt.
Linje 468 er en ringrute som forbinder landsbyer i den vestlige del af Ringsted Kommune,
linjen forløber ca. 1,8 km på Borupvej og Ågerupvej i Køge Kommune og tilskudsbehovet
er mindre end 15.000 kr. årligt.

3.4 Analyse af Flextur
3.4.1 Om flextur
Nærværende analyse omfatter brugen af flextur i Køge Kommune i perioden 2016-2018.
Analysen omfatter udelukkende flextur, som en del af flextrafik. Flextur er en åben kollektiv
trafik som alle kan bestille uden visitation. Køge Kommune har valgt at interne ture i
kommunen skal afregnes til den særligt gunstige ”kommunetakst”:
Kommunetakst
Interne i Køge
Kommune
Starttakst (inkl. 10 km)
Ekstra km
Ekstra km (efter 20 km)

Grundtakst
Til andre
kommuner
24 kr.
6 kr.
6 kr.

36 kr.
6 kr.
12 kr.

Tabel 10 – Takststruktur, flextur.

Der er 10 % rabat ved online bestilling, børn under 16 år kører til halv takst.
I øvrigt at Køge Kommune udgifter til følgende flextrafikprodukter:
▪ Flexrute: Visiteret kørsel af specialskoleelever til andre kommuner
(estimeret 2,5 mio. kr. i 2018)
▪ Flexhandicap: Visiteret kørsel af bevægelseshæmmede/svagsynede
(estimeret 2,9 mio. kr. i 2018)
Disse typer af flextrafik administreres ikke af Teknik- og Miljøforvaltningen og nærværende
analyse omhandler ikke disse.

3.4.2 Udvikling i flextur
Brugen af flextur i Køge Kommune er øget med 21,5 % fra 2016 til 2018:

januar
februar
marts
april
maj
juni

Teknik- og Miljøforvaltningen

2016
1.239
1.202
1.239
1.158
1.009
1.043

Antal rejser
2017
1.355
1.202
1.578
1.213
1.485
1.238

marts 2019

2018
1.561
1.405
1.502
1.667
1.467
1.441
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juli
august
september
oktober
november
december
Total

744
1.006
1.219
1.250
1.564
1.220
13.893

729
1.230
1.457
1.457
1.578
1.301
15.823

827
1.332
1.323
1.446
1.635
1.179
16.785

Tabel 11 – Historiske passagertal, flextur.

Figur 25 – Historiske passagertal pr. måned, flextur.

3.4.3 Udvikling i udgifter til flextur
Grundet højere priser i det seneste udbud af flextrafik (oktober 2018) er den
gennemsnitlige timepris øget. Årsagen til at timeprisen er steget i de nyeste udbud
vurderes bl.a. at skyldes skærpede krav til overenskomster, omlægning af
tilladelsessystemet i forbindelse med ny taxilovgivning, samt generel højkonjunktur, der
påvirker rekrutteringskraften til branchen.
Resultatet er, at kommunens udgifter øges hurtigere end antallet af ture, udgiften er øget
med 26,2 % fra 2016 til 2018:

Figur 26 – Historisk tilskudsbehov pr. måned, flextur.
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Total udgift inkl. adm. udgift
Total mio. kr.

2015

2016

2017

2018

1,47

1,66

1,78

2,09

Tabel 12 – Historisk tilskudsbehov pr. år, flextur.

Det er værd at bemærke, at det særligt er antallet af ture (og udgifter hertil) som har en
enten start- og/eller slutpunkt uden for byerne som øger, altså ture til/fra landdistrikterne
hvor der er tynd dækning med busser i rute. Udgifter til by-interne ture og ture på tværs af
kommunegrænsen er nogenlunde konstant:

Figur 27 – rejsefordeling og -udvikling, flextur

Udgifterne til flextur er i gennemsnit steget med ca. 200.000 kr. pr. år de seneste 4 år. Der
er ikke noget som tilsiger at udgifter ikke også vil øges i 2019 og frem såfremt der ikke
foretages justeringer af ordningen.

3.4.4 Brugere af flextur i 2018
Det skal indledningsvis pointeres, at flextur er en åben kollektiv trafik som alle kan bestille,
der knytter sig ingen særlige krav til den rejsende eller rejseformålet. Der er heller ikke et
loft over hvor mange ture der kan bestilles. Således kan der ikke forekomme misbrug af
flextur. Alligevel kan der stilles spørgsmålstegn ved rimeligheden af at bestille flextur hvor
andre kollektive rejsemidler er en reel mulighed.
Movia oplyser på generel baggrund, at relativt få brugere står for en stor andel af den
samlede udgift til flextur. I 2018 var der ca. 2000 unikke brugere af flextur i Køge Kommune.
Nedenfor oplistes lidt nøgletal:
▪
▪
▪
▪
▪

Antal brugere med mere end 100 bestillinger: 18
Antal brugere med mere end 50 bestillinger: 62
Antal brugere som bestilte for mere end 10.000 kr.: 14
Antal brugere som bestilte for mere end 5.000 kr.: 44
10 enkeltbrugere står for mere en 10 % af de samlede omkostninger
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Gennemgangen af de største flextur-kunders rejser viser, at ordningens hyppigste brugere
benytter den til ture hvor kollektiv trafik i rute ikke er et reelt alternativ – altså at ordningen
benyttes efter hensigten. Gennemgangen afdækker at økonomien i ordningen er sårbar
over for øget brug. Ganske få nye højfrekvente brugere kan medføre en stor øgning Køge
Kommunes samlede udgifter til flextur. Gennemgangen viser også at flextur i udpræget
grad anvendes til transport mellem hjem og privatskole. Særligt på Borup Privatskole lader
der til at være en udpræget brug af tilbuddet. Elever til privatskoler er ikke omfattet at
skolekørslen tilbud af skoleafdelingen.
Movia oplyser, at kommuner som har oplevet en utilsigtet og ukontrollabel stigning i
udgifterne til flextur med succes har skiftet fra kommunetakst til grundtaksten. Dette
medfører en prisøgning for kunderne med 50 % og dermed en øget billetindtægt for
kommunerne. Ikke mindst har tiltaget også en adfærdsmodificerende effekt, og
kommunernes udgifter til flextrafik har stabiliseret sig.
Anbefaling: På baggrund af de øgede udgifter til flextur anbefaler Teknik- og
Miljøforvaltningen af Køge Kommune skifter til grundtakst. Derved forventes det at
udgifterne til flextur vil stabilisere sig på ca. 2,25 mio. kr. årligt.
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