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Baggrund – sporarbejder

Valby - Frederikssund

• Ingen S-tog i 12 uger,  1. juni til 25. august 2018.

Forberedende arbejde i helligdage i foråret 2018

Hellerup – Helsingør  

• Kystbanen spærret i 6 uger, 30. juni til 12. august 2018 

Forberedende arbejde i helligdage i foråret 2018

Nye rejseveje for mange passagerer 

• 90.000 daglige passagerer med S-tog på Frederikssundbanen 

• 40.000 daglige passagerer med Kystbanen
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Forlængede rejsetider med togbus 
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Frederikssundbanen 



Øget belastning på hele nettet 
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Nye rejseveje

Nye knudepunkter

• Vanløse, Flintholm, Nørreport 

stationer => metro

• Værløse og Bagsværd stationer 

=> S-banen til Farum

• Glostrup og Høje Tåstrup st. => 

S-bane + regionaltog

• Roskilde => Regionaltog 

• Nærum station 

• Klampenborg st. 

• Hellerup

• Ryparken st.
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Fra Valby St. til Tryg Forsikring i 

Ballerup – nu via Høje Tåstrup St.



Samarbejde om 
mobilitetsindsatser
Formidling af: 

Ændringer, Konsekvenser og Alternativer 

• Movia understøtter samarbejdet mellem de 11 

kommuner langs banerne og Region 

Hovedstaden 

• Og samarbejde med DSB, Banedanmark, 

Supercykelstierne og Cyklistforbundet 

• Aktørerne iværksætter sammen og hver for 

sig indsatser, der har til formål at hjælpe 

pendlerne i perioden. 
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Information

• DSB trafikinformation på 

hjemmesiden 

https://www.dsb.dk/kampagner/sp

or18/

• Din Offentlige Transport DOT –

web, Facebook og infotainment-

skærme i busserne

• Henvisningstavler ved 

stoppesteder

• Samarbejde med kommunerne
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https://www.dsb.dk/kampagner/spor18/


Kommuner og 
Region

• Information via kommunens 

hjemmeside, til specifikke 

målgrupper, via SoMe og andre 

lokale kanaler

• Events 

• Presse 

• Information om cykelparkering 

ved knudepunkter, lokale 

cykelruter og supercykelstier

• Forlængelse af Vi cykler til 

arbejde-kampagne

• Information om samkørsel og 

samkørsels-pladser

• Information om lokaler til udlån
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Lokale initiativer

• Frederikssund

• Egedal

• Ballerup

• Herlev

• Frederiksberg

• København

• Gentofte

• Rudersdal

• Hørsholm

• Fredensborg

• Helsingør

• Region Hovedstaden



Forlængelse af 
VCTA-kampagne

• Innovationspuljen i Moving 

People

• Forlæggelsesperioden bliver fra 

1. juni til 26 august 

• Geografisk afgrænsning af 

deltagerne til arbejdspladser i 

hovedstadsregionen

• Forlængelse af eksisterende hold 

og indmelding af nye hold 

• Forlængelse gratis, nye hold til 

normalt deltagergebyr på 60 kr. 
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Samarbejde ved bane-renoveringer

Virksom-
heder

Mobilitets-
udbydere

Mobilitet 
ved bane-
renovering

Myndig-
heder
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Tak

• Movia, Mobilitet
Anja Puggaard

APU@moviatrafik.dk

20377337
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