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Formål med trafikplanen

Kortlægge den nuværende regionale trafikbetjening 
(lokalbaner og bus)

Opstille forslag til den fremtidige regionale 
trafikbetjening

Danne baggrund for regionens trafikbestilling april 
2009

Fokus på Movias målsætning om 10 i 10



Indhold i trafikplanen

Indledning

Statusdel
• Regionen
• Udbuddet af kollektiv trafik
• Efterspørgslen
• Nøgletal/økonomi

Servicemål

Trafikplanen



Regionale linjer
Nuværende net



Køreplaneksemlel – linje 72



Køreplaneksemlel – linje 78



Vurdering af det nuværende regionale net

Stor variation blandt linjerne
• Frekvens
• Linjeføring
• Betjening aften/weekend

Efterlader et fragmenteret og rodet indtryk
• Svært at forstå
• Svært at markedsføre
• Svært at skabe gode korrespondancer mellem de enkelte transportmidler



Buspasagerer i takstområde S og V / år

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 P2007



Hvad skal der til for at vende 
udviklingen?
Rimelig rejsetid

Direkte forbindelse

Bedre image

Information 

Bedre sammenhæng mellem tog og bus

Pæne stationer/stoppesteder 

Pålidelighed og punktlighed

Udgangspunkt for det regionale net

Betjene de større byer og have udgangspunkt i de 
regionale rejser

• Nettet skal være nemt, enkelt og synligt

• Fokus på rejsehastighed og komfort

• En naturlig forbindelse mellem bane og bus



Passagerudvikling på produkttyper
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Servicemål for det regionale net

Hverdage 
½-timedrift 06:00 – 20:00
Timedrift 20:00 – 24:00

Lørdage
Timedrift 07:00 – 24:00 

Søn- og hell.
Timedrift 07:00 – 24:00



Regionale linjer
Nuværende net



R-nettet (skitse)
Markedsføres som det 
regionale net

Lever op til frekvenskravene

Høj standard for busser og 
stoppesteder

Kan indeholde enkelte 
kommunalt finansierede linjer

Frekvensmål

Hverdage: 
½-timedrift        06:00 – 20:00
Timedrift           20:00 – 24:00

Lør., søn- og hell.:          
Timedrift           07:00 – 24:00 



B-net (skitse)
Øvrige linjer finansieret af 
regionen

Supplerende linjer med 
regional betydning

Frekvensmål

Hverdage: 
Timedrift           06:00 – 20:00



C-net
12 linjer – i dag 
regionsfinansieret

C-nettet ses ikke som værende af 
regional betydning

Det er de regionale besparelser 
på C-nettet, der ”finansierer” 
forbedringerne på A-nettet

Regionen afsætter en pulje til at 
understøtte C-nettet

Hvilke der skal køre – hvor og 
hvor ofte, bliver op til / 
forhandling med kommunerne



Det 
regionale 
net
Udgangspunkt i 

• nuv. passagerer

• potentialet

• byer

• pendling



Passagereffekter og økonomi
Passagereffekt af 
frekvensforøgelse

”Tabt” ved ned-
læggelse af C-net

Passagereffekt i 
alt

Ændring i netto-
tilskud i mio. kr.

Etape 1
Etape 2
Etape 3

+ 193.000
+ 166.400

0

- 137.000
- 151.400
- 113.000

+ 56.000
+ 15.000
- 113.000

- 8,63
- 5,66
- 5,90

Bus i alt 
uden C-linjepulje + 359.400 - 401.400 - 42.000 - 20,19

Bus i alt
med C-linjepulje + 359.400 0 + 359.400 0,00

Lokalbaner + 530.000 0 + 530.000 + 7,10

I alt busser og 
lokalbaner + 889.400 0 + 889.400 + 7,10



Inddragelse af kommunerne

Aug-nov 2008 Udarbejdelse af rapport
Nov 2008 Møder med kommuner
Dec 2008 Behandling i Fora for reg. udv.
Feb 2009 Temadag med Regionsrådet
5. mar 2009 Planen forelægges Regionsrådet
Mar-apr 2009 Forhandling med kommuner
27. apr 2009 Plan og bestilling i Forretningsudv.
7. maj 2009 Endelig behandling i Regionsrådet



Reaktioner fra kommunerne

Kommunerne er enige i de overordnede principper og 
målsætninger

Peger på problemer ift. linjer, der overdrages til egen 
kommune



Implementerings-
plan

Geografisk etapedeling

Sammenhæng i nettet fra start

Bedre mulighed for 
markedsføring

Etape 1 K2010

Etape 2 K2011

Etape 3 K2012





Udkast til pressemeddelelse fra Region 
Sjælland:

Busser og tog hver 
halve time
til de mange regionale 
pendlere

Region Sjælland har sammen med 
trafikselskabet Movia lagt an til den 
største forbedring i 30 år af den 
offentlige transport på de 11 
travleste pendler-strækninger 
mellem regionens byer.





Samme principper benyttes ift. 
kommunerne i Region Sjælland

Igangværende projekter: Driftsstart:

• Guldborgsund dec. 2009
• Ringsted dec. 2009
• Køge aug. 2010
• Næstved dec. 2010 ?
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