Trafikinformation: Rejseplanen

Kundernes foretrukne kilde til rejseinformation
Rejseplanen gør det nemt og hurtigt at finde ud af, hvordan
man kommer frem til sit bestemmelsessted, hvilke rute der
er hurtigst, og hvordan man rejser mest miljøvenligt.

Rejseplanen er danskernes fortrukne kilde til
information om kollektiv trafik, der hver måned
leverer mere end 18 millioner opslag om rejser
på internettet, iPhone, Android, mobil-web og
via Google. Rejseplanen er ejet af alle landets
kollektive trafikselskaber og leverer information og service til både brugerne af den kollektive trafik og til ejerne.
Forslag til rejseveje
På Rejseplanen.dk taster brugerne ind, hvor
deres rejse starter, hvor den slutter samt
tidspunktet for rejsen. Man kan enten indtaste
en adresse, en station eller en lokalitet, hvorefter Rejseplanen kommer med forskellige
forslag til rejseveje. Derudover kan man vælge
at få sms-beskeder om ændringer, få tilsendt
rejseplanen som e-mail eller til sin mobil.
Man kan også gemme rejseplanen i sin kalender, se CO2-forbruget og finde prisen på
rejsen.
Rejser med bil eller kollektiv trafik
Ud over information om den kollektive trafik
leverer Rejseplanen information om rejsetider
i bil. På BilRejseplanen.dk kan man finde ud
af, om bil, bus eller tog er det bedste transportvalg, og virksomheder kan blive klogere
på, om de bruger deres transportbudget på
den klogeste måde, og om de kommer hurtigt
nok frem. BilRejseplanen kan også bruges til
at finde den mest miljøvenlige rejsemåde.

mellem Rejseplanen og Vejdirektoratet, der
har indsamlet realistiske rejsetider med bil,
og dermed er myldretiden også indregnet.
På BilRejseplanen.dk får man præsenteret
sin rejse med både bil og kollektiv trafik,
hvorefter man kan sammenligne på tid, pris
og CO2-forbrug.
Rejseplanen på egen skærm
Rejseplanen kan hjælpe virksomheder, borgerservice, hospitaler og biblioteker med at
guide besøgende, da den gør det nemt og
hurtigt at vise, hvornår næste bus, tog eller
metro kører fra nærmeste station eller stoppested. Rejseplanen leverer afgangstider,
som man kan integrere på en skærm fx i en
reception eller et mødelokale eller på intranettet.
Vil du vide mere?
Læs mere om Rejseplanen på rejseplanen.dk.
Du kan også henvende dig til jeres kontaktperson i Movia.

Myldretiden indregnet
Man kan gå ind på bilrejseplanen.dk eller
sætte en lille søgeboks ind på egen hjemmeside. BilRejseplanen er lavet i samarbejde
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