SPECIAL SESSION

Titel:
Omstilling til elbusdrift af Roskilde Kommunes buslinjer
Baggrund:
Trafikselskabet Movia har i februar 2018 afsluttet et udbud af busdrift med elbusser, som omfattede 17
driftsbusser fordelt på 9 buslinjer. Udbuddet resulterede i Roskilde Kommune som den første kommune i
Danmark i april 2019 omstiller alle kommunens egne buslinjer fra dieselbusser til elbusser. Kontrakten er
tildelt busoperatøren Umove, som har tilbudt en løsning med elbusser, der alene oplades på operatørens
garageanlæg. Tildeling af kontrakten for elbusdrift var kumulationen på et forløb, som strækker sig over
mere end 2 år, hvor Movia kortlagde de tekniske muligheder for elektrificering af kommunens buslinjer og
omkostninger forbundet hermed, og hvor Roskilde Kommune på baggrund af denne kortlægning
gennemførte en politisk behandling af og beslutning om omstillingen til elbusdrift. Med udgangspunkt i en
tæt dialog med alle busoperatører, som var interesserede i at byde på opgaven, har Movias gennemført en
række tilpasninger i Movias vilkår for udbud af rutekørsel, hvilket havde til formål at reducere
operatørernes opfattede risici ved elbusdrift og herigennem forebygge at operatørerne lagde risikopræmier
herfor i deres tilbud. Ændringerne i udbudsvilkårene har på sin side betydet, at Movia og Roskilde
Kommune har måttet gå på kompromis med den fleksibilitet, som Movia har i de normale kontrakter til at
tilpasse kørselsomfanget til kommunens behov. Omstillingen fra diesel- til elbusser medfører en øgning i de
samlede omkostning til busdriften på 2 %.
Formål:
Formålet med Special Session er at beskrive Roskilde Kommunes bevæggrunde for omstilling fra diesel- til
elbusdrift, beskrive det samarbejde of overvejelser, som Movia og Roskilde Kommune har haft og gjort sig i
forbindelse med udbud af elbusdrift på kommunens buslinjer, samt en redegørelse for den valgte
elbusløsning og de økonomiske og miljømæssige effekter, som der er ved omstilling til elbusdrift.
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− Jens Toudal Jessen, Trafikplanlægger, Roskilde Kommune
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− Tim Valbøll, direktør, Umove
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