Rådgivning: Lokalbaner

Lokalbanerne binder trafikken sammen
Nye tog og forbedrede sporforhold og stationer er med til
at tiltrække flere kunder til lokalbanerne.

Movias lokalbaner bringer kunderne hurtigt
rundt i lokalområdet og kører dem til og fra
DSB-stationer. Nye, moderne tog og forbedrede sporforhold, der tillader højere hastighed, er med til at skabe passagerfremgang på
lokalbanerne. På samme måde gør indsatsen
for at skabe større sammenhæng mellem tog
og bus det mere attraktivt for borgerne at benytte lokalbanerne.
Movia rådgiver om og indkøber togtrafik
Movia rådgiver Region Sjælland og Region
Hovedstaden om planlægning af lokalbanedrift, indkøb af togmateriel, opgradering af
sporforhold og stationer med mere. Samtidig
indkøber Movia den togtrafik, som regionerne
bestiller, på baggrund af trafikkontrakter med
de to lokalbaneselskaber, Lokalbanen A/S
og Regionstog A/S.

Movia er medejer af de to lokalbaneselskaber,
der hvert år kører med cirka otte millioner
passagerer fordelt på otte lokalbanestrækninger. Sideløbende med medejerskabet udøver Movia kontrakt-opfølgning over for de
to baneselskaber og har tilsynspligten med
dem. Det betyder, at Movia holder øje med,
om selskaberne lever op til kvalitetskravene.
Nye moderne tog
Nye tog på lokalbanerne forbedrer kvaliteten mærkbart til glæde for kunderne og er
samtidig en stor gevinst for miljøet, idet de
lever op til moderne krav om miljøhensyn.
Både Regionstog og Lokalbanen kører med
nye Lint 41-togsæt, der har en Euro-3-motor,
som overholder EU’s skrappeste støjkrav, og
et maksimalt støjniveau på 82,5 dB. Lollandsbanen kører med nye IC2-tog.
Nyt liv til stationerne
Movia arbejder desuden sammen med lokalbaneselskaberne og kommunerne om at udvikle stationerne for at kunne tilbyde gode og
ensartede venteforhold på alle lokalbanernes
stationer. Renoveringen sker med respekt for
området og med materialer, som harmonerer med omgivelserne. Oftest bidrager kommunerne økonomisk til fx forpladser, bil- og
cykelparkeringsområder, stoppedsteder og
terminaler.
Vil du vide mere?
Læs mere om lokalbanerne på moviatrafik.dk
under Om os – Bag om os – Lokalbaner.
Du kan også henvende dig til jeres kontaktperson i Movia.
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