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Rejseplanen
Danmarks Digitale Transformation

Gate 21 workshop om fleksible rejsevalg – den 23. august 2018  
Jens Willars, Business Manager, Rejseplanen A/S
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Hvor mange af jer 
kender Rejseplanen? 
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 90% af danskerne kender 
Rejseplanen

 75% af danskerne bruger 
Rejseplanen

 Mere end 35 mio. søgninger om 
måneden (heraf kommer 85% fra 
mobilen)

 3,5 mio. downloads af 
Rejseplanens apps

 500+ virksomheder får kollektiv 
trafik-data fra Rejseplanen, hvor
Google, Apple, Baidu og Microsoft 
er nogle af de store. 

Rejseplanen netop nu



+ Hvad kommer der ud af 
Rejseplanen



+ Services til ejerne

 Rejseplanen er ”indmad” i
 DOTs hjemmeside
 DOTs billetsalg på www og i app
 Billetsalg apps i NT, Midttrafik, 

BAT og Sydtrafik
 DSB.dk og billetsalg
 Prisvisning på rejsekort.dk
 Afgangsskærme på stationer
 Korrespondancesystem i 

Sydtrafik, Fynbus og BAT
 M.m.
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Danskernes 4. mest populære app

(Kilde: Audience Project
september 2017)
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Rejseplanen står stærkt i dag – og oplever en 
række væsentlige forandringer i omverden, 
som vi søger at tilpasse os og gøre os relevante i ….  

ÆNDRET 
MOBILITETS-

BEHOV I 
BEFOLKNINGEN

NYE ‘GRÆNSER’ 
FOR MOBILITET

NYE 
KONKURRENTER

TEKNOLOGISKE 
FORANDRINGER
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A strategy for fully
integrated mobility

04-09-2018



+ Nye mobilitetsformer på Rejseplanen
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We start with small steps
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Prøv den !!



+ ITS World Congress i København 
September 2018 
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Tak


Jens Willars - jwj@rejseplanen.dk
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