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Trafikinformation på busstoppestederne på Sjælland 

I forlængelse af tidligere information følger her den aktuelle status for den fremtidige information ved 

Movias stoppesteder samt en orientering om tilvalgsmuligheder. 

Genopsætning af rutebeskrivelser – de nye linjetavler 

Movias bestyrelse har 27. februar i år besluttet at genindføre rutebeskrivelser på linjetavlerne på alle 

Movias 14.500 stoppesteder på hele Sjælland. Det sker i respekt for de reaktioner, som erstatningen 

af trykte køreplaner med liveopdateret trafikinformation har vagt, hvor flere i debatten har peget på, at 

de har fået sværere ved at orientere sig om bussens rute og retning.  

På den nye linjetavle, som forventes opsat fra medio april i år og frem til sommerferien, vil bussens 

rute og næste stoppesteder fremgå. Det vil også fremgå med hvilken frekvens bussen kører fordelt på 

døgnet henholdsvis hverdage, lørdage og søndag/helligdage.  

Efter dialog med repræsentanter fra ældreorganisationer og handicaporganisationer i Movias tilgæn-

gelighedspanel vil information om Movias SMS-1250 tjeneste endvidere blive tydeliggjort med endnu 

større skrifttype. SMS 1250-servicen kan bruges med enhver mobiltelefon og giver liveopdaterede af-

gangstider for de næste busser direkte på mobilen. Det er samtidig den nemmeste digitale mulighed 

for at få adgang til digital trafikinformation på stoppestedet. Et udkast til den nye linjetavle kan ses på 

næste side. 

Der ændres ikke i den eksisterende informationstavle med information på dansk og engelsk om de 

mange muligheder for at finde trafikinformation, rejseplaner og hvornår, man kan benytte Movias rej-

segaranti.  

De nye linjetavler skal udarbejdes for alle buslinjer, og opgaven med at sætte tavlerne op sendes i ud-

bud. Opsætningen starter der, hvor der er mindst digital information. 70 pct. af buspassagererne ser-

vices af stoppesteder, hvor der er digitale informationsskærme med liveopdaterede afgangstider.  

Movias vurdering er, at den nye linjetavle imødekommer de væsentligste kritikpunkter om, at der er 

behov for at se bussens rute og serviceniveau. 

For de borgere, der ikke er eller ønsker at være digitale, er det muligt at få tilsendt trykte køreplaner, 

hvis man ikke vil printe dem selv fra DOTs hjemmeside. For at styrke adgangen til trykt information til 

de borgere, der måtte have behov for det, vil der endvidere blive opsat printede køreplaner i busser-

nes brochureholdere fra ultimo marts. For de 21 buslinjer, der har køreplanskifte i april, vil det ske fra 

køreplanskiftet. Movias administration vil løbende følge op på behovet for denne type af information og 

eventuelt supplere op med yderligere eksemplarer.  
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Anm: der er tale om designprincipper. Serviceintervaller ovenfor er således ikke afstemt i forhold til det faktiske 

serviceniveau på 4A.   

 

Kvaliteten af den trykte køreplaninformation i forhold til digitale kanaler 

Der er bred enighed om, at kunderne i den kollektive transport har behov for at få præcis information 

om, hvornår bussen kommer. Det fremgår af tydeligt af DOTs løbende kundetilfredshedsmålinger, 

hvor tilfredsheden med trafikinformation under driftsforstyrrelser ligger på 5,3 på en skala fra 1-10. Det 

resultat er ikke tilfredsstillende og korrekt information er derfor et væsentligt satsningsområde for DOT 

og selskaberne i DOT (DSB, Metroselskabet og Movia). Dette særligt henset til, at der foretages et sti-

gende antal ændringer i bus- og togdriften. I 2018 blev der i busdriften gennemført 3.993 ændringer – 

blot 412 nåede ud på den trykte køreplan på stoppestederne. Alle ændringerne blev til gengæld kom-

munikeret til passagererne digitalt.  

Den stigende trængsel på vejnettet gør det vanskeligt for busserne at holde køreplanen, særligt i myl-

dretiden. Trængslen på vejnettet forventes ikke at blive mindre i de kommende år. Samtidig forventer 

Designprincip i ny linjetavle til opsætning i tidsrummet medio april 2019 – ultimo juni 2019 
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Movia også fortsat et højt omfang af midlertidige ændringer, eksempelvis begrundet i anlæg af letba-

nen i Ring 3, anlægsarbejder i forbindelse med klimatilpasninger, ligesom antallet af sportsbegivenhe-

der og andre events forventes at fortsætte på et højt niveau. Dette vil alt sammen udfordre præcisio-

nen af den trykte køreplan yderligere. I modsætning hertil arbejder Movia målrettet på at styrke kvalite-

ten af den digitale trafikinformation, bl.a. med bedre grunddata og forbedrede prognoseværktøjer.  

Med de nye linjetavler vælger Movia (som man kan se oven for) derfor, at opsætte rutebeskrivelser og 

information om serviceniveau, men ikke de konkrete afgangstider. Som det fremgår af figur 1 neden-

for, får borgerne mere retvisende information om, hvornår busserne kører med den digitale trafikinfor-

mation end med trykte køreplaner. Samlet viser de trykte køreplaner forkert tid op til 7 gange oftere 

end den digitale trafikinformation.  

 

Anm.: Figuren viser, hvor præcis trafikinformation er 5 minutter (+/- 2 minutter) før afgang for alle busser  

 

 

Kundekonsekvenser af, at der ikke længere er trykt køreplansinformation på stoppestederne 

Som det fremgår ovenfor, er oplysningerne på de trykte køreplaner ikke så præcise som den digitale 

trafikinformation, og brugen af de trykte køreplaner kan derfor bidrage til at give kunderne en falsk 

tryghed. Behovet for trafikinformation er størst, når der er driftsforstyrrelser og forsinkelser – og i 

denne situation vil de trykte køreplaner være mindst brugbare.  

Kunderne får derfor den bedste og mest opdaterede information, ved at bruge de digitale løsninger. I 

dag foretages der allerede over 1 mio. opslag på Rejseplanen dagligt – det tal stiger mærkbart, når 

der er større driftsnedbrud. På de 2.000 mest anvendte stoppesteder, der betjener godt 70 pct. af Mo-

vias buspassagerer, er der digitale skærme (count down), der viser liveopdaterede køretider.  

Herudover har passagererne følgende muligheder: 

Figur 1: Hvor korrekt er den køreplansinformation, der gives på tryk og digitalt?  
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 Sende SMS til 1250 med det stoppestedsnummer, som står på informationstavlen på stoppeste-

det. Herefter modtages liveopdaterede afgangstider fra det konkrete stoppested. Servicen kan 

bruges med enhver mobiltelefon, og sms er en teknologi, som de fleste ældre og børn er trygge 

ved  

 Kontakte DOTs kundeservice på tlf. 70 15 70 00 i åbningstiden (mandag-fredag kl. 7:00-18:00, og 

lør-, søn- og helligdage kl. 8:00-18:00). 

 Bruge Rejseplanens eller DOTs app på computer eller smartphone.  

96 pct. af alle husstande har en mobiltelefon og 9 af 10 danskere har en smartphone.  

Ifølge undersøgelser fra Epinion bruger 12 pct. af 

passagererne ofte eller meget ofte den trykte køre-

plan, jf. figur 2. I knap halvdelen af tilfældene bruges 

køreplanen alene til at se, hvor bussen kører hen, og 

disse oplysninger findes på de eksisterende såvel 

som de nye linjetavler. 

Der vil være kunder, der ikke har en mobiltelefon og 

ikke benytter et stoppested med count down. Disse 

kunder kan via den nye linjetavle orientere sig om, 

hvor tit bussen kører, men vil ikke kunne få oplyst mi-

nuttallene.  

Henset til, at de trykte køreplaner har en begrænset 

præcisionsgrad, at hovedparten af kunderne planlæg-

ger rejsen inden de når ned til stoppestedet, og da 

kundegruppen uden mobiltelefon er begrænset og fal-

dende, vurderer Movia, at de digitale løsninger er et 

fuldt tilfredsstillende serviceniveau. 

Movia er dog helt opmærksom på, at det for nogle vil 

kræve ændrede vaner. Movia ser det i den forbindelse 

som en væsentlig opgave for selskabet at sikre tillid til 

den nye digitale trafikinformation. Der følges således løbende op på indlæg og debat med tips til må-

der at få den nye information på, ligesom der løbende informeres på bussernes informationsskærme 

og ved trykte plakater i busserne. Samtidig henledes opmærksomheden på, at de nye linjetavler også 

indeholder styrket information om SMS 1250-servicen.  

Movia har tidligere i forbindelse med udfasning af klippekortene og senest pappendlerkortet per 19. 

januar i år oplevet betydelige kundereaktioner på overgangen til digitale løsninger på rejsekort og app. 

Men erfaringen er også, at reaktionerne hurtigt har lagt sig, og at kunderne efter en kortere periode 

har vænnet sig til de nye løsninger. 

På figur 3 nedenfor ses det, at mens antallet af klager var jævnt stigende frem til februar med ca. 15 

daglige klager, er det i marts faldet til gennemsnitligt 2 klager dagligt. 

 

Figur 2 Epinion: Brugen af stoppestedstavler, 2017 
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Tilvalgsmuligheder for kommuner og regioner 

Med den nye linjetavle med rutebeskrivelser, serviceintervaller og bedre information om SMS 1250-

servicen er der lagt en ny Movia-standard for trykt trafikinformation på stoppestederne. Hvis den en-

kelte kommune eller region ønsker et andet serviceniveau, vil der være mulighed for at tilkøbe køreti-

der –enten digitalt eller analogt. 

Movia anbefaler, at der opsættes count down skærme på de mest benyttede stoppesteder, fordi det 

giver alle borgere direkte adgang til liveopdaterede afgangstider, som er den mest nøjagtige og derfor 

mest anvendelige trafikinformation, borgerne kan få.  

Movia har indgået en rammeaftale med en leverandør af count down moduler, som gælder frem til ud-

gangen af maj i år. Modulerne kan programmeres til at vise, hvor mange minutter, der er til næste bus-

afgang for de buslinjer, der betjener stoppestedet. Modulerne kan leveres til indbygning i Holscher-

standere (billedet til venstre nedenfor) og kan også monteres på rørstandere (billedet til højre neden-

for). Modulerne er batteridrevne.  

Et modul koster i henhold til den gældende rammeaftale ca. 16.800 kr. ex. moms i indkøb samt ca. 

240 kr. ex. moms til opsætning. Hertil kommer en årlig driftsomkostning på ca. 1.280 kr. ex. moms. 

Sidstnævnte dækkes via Movias budget. Count down modulet vil kunne vise alle buslinjer, der betje-

ner stoppestedet. 

Movia kan bistå kommuner og regioner med at levere data for antal passagerer fordelt på kommunens 

og regionens stoppesteder, som grundlag for en beslutning om, hvor der med fordel kan opsættes 

skærme til liveopdateret trafikinformation. Ved bestilling før 15. maj kan moduler forventes opsat i lø-

bet af efteråret. 

Da der endnu ikke er gennemført et genudbud af en ny rammeaftale er priser og leveringstid ved be-

stilling efter 15. maj selvsagt behæftet med usikkerhed.  

 

Antal klager Movia har modtaget i gennemsnit pr. dag over erstatning af trykte køreplaner 
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Det vil også være muligt for de kommuner og regioner, der måtte ønske det, at tilkøbe trykte kørepla-

ner på stoppestederne. Movia kan være behjælpelig med at fremsende relevante køreplaninformatio-

ner for de lokale buslinjer og løbende fremsende ved køreplanskift. Kommunen/regionen vil selv skulle 

vælge, hvor og i hvilken form informationen sættes op. Dog skal det klart fremgå, at det er kommu-

nen/regionen, der er afsender af informationen.  

Hvis informationen skal opsættes på busstanderen, henledes opmærksomheden på, at linjetavlerne er 

placeret på den plads, der før anvendtes til køreplanstavlen. Det forventes derfor, at det på en lang 

række stoppesteder vil være nødvendigt at indkøbe ekstra tavleholdere, som køreplaninformationen 

kan sidde i. Kommunen/regionen kan vælge at indkøbe de nødvendige holdere hos egen leverandør 

eller bestille dem hos Movia.  

Da Movias køreplanholdere er et specialprodukt, må der forventes tre måneders leveringstid. Ekstra 

holdere vil medføre en udgift pr holder på 160 kr. ex. moms for Holcherstandere og 1.600 kr. ex. 

moms for rørstandere. Hvis Movia skal montere holderne vil der være en omkostning på 80 kr. ex. 

moms eller 400 kr. ex. moms. Pr. holder afhængig af standertype. Hvis flere linjer betjener et stoppe-

sted, kan det medføre, at der skal opsættes flere holdere. Alle priser er inkl. moms. 

Hvis kommunen ikke har kapacitet til at opsætte holdere og køreplaninformation, kan Movia bestilles til 

opsætning af køreplaninformation på stoppestedstanderne. Det vil dog ofte være billigere, at kommu-

nen/regionen udfører arbejdet selv eller anvender egen entreprenør. Det skyldes, at Movia vil skulle 

indkøbe ekstern arbejdskraft til opgaven, og Movia kan i modsætning til kommuner og regioner ikke 

afløfte momsudgiften hertil.  

Movia vil grundet arbejdet med at genopsætte linjetavlerne og foretage ændringer i forbindelse med 

busomlægningerne som følge af Nyt Bynet kunne bistå med opgaven efter Cityringens åbning. 

Der forventes en opsætningspris på 80 kr. ex. moms pr. tavle, hvortil kommer udgifter til eventuelle 

ekstra holdere, jf. ovenfor. Løbende udskiftning af køreplaner vil kunne tilbydes for ca. 80 kr. ex. moms 

pr. tavle pr. år i efterfølgende år. Hvis der er flere buslinjer, der betjener et stoppested, skal der betales 

for hver linje på stoppestedet. Første frist for bestilling er 15. maj i år. Næste bestillingsrunde vil være 

til august i år. 


