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Min Trafikinfo
Få notifikationer om dine 
togrejser direkte på din 
telefon. Følg dine rejser med 
få klik, både for enkeltrejser 
og som pendler. Min Trafikinfo 
er en gratis tjeneste i Arriva+. 

Storbyweekend? 
Oplev det bedste af Europa 
med tog. I samarbejde 
med Deutsche Bahn giver 
vi dig mulighed for nemt 
at finde gode tilbud på 
udlandsbilletter og booke 
togrejser til det meste af 
Europa.

20 år med Arriva
Den 5. januar var en stor dag 
for os i Arriva. Den dag var 
det præcis 20 år siden, vi som 
den første private operatør 
rullede vores første tog ud på 
de danske skinner.

Sikker adfærd 
Der bliver hele tiden arbejdet 
på at højne sikkerheden 
omkring jernbanen, men 
desværre sker der stadigvæk 
alt for mange ulykker på 
togskinnerne hvert år. 
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Følg din rejse live med 
Min Trafikinfo

• Du kan både tilmelde 
dig specifikke rejser og 
længere tidsrum, for 
eksempel for dig, der 
pendler

• Tilpas, hvilke opdateringer 
du ønsker for hver 
tilmelding. Vælg for 
eksempel påmindelser om 
af- og påstigning, togskift 
undervejs og akutte 
ændringer

• Du kan altid finde en 
oversigt over udsendte 
notifikationer under Min 
Trafikinfo i appen

Vi har lanceret Min Trafikinfo, 
hvor du kan få notifikationer 
direkte på din smartphone 
med skræddersyet 
trafikinformation om dine 
rejser. 

Du opretter selv de rejser 
og tidsrum, du vil have 
opdateringer om og tilpasser 
samtidig, hvilke opdateringer, 
du ønsker - alt sammen 
direkte i Arriva Tog app. 

Min Trafikinfo er gratis.

Hvordan tilmelder jeg mig?

• Opdater Arriva Tog app til 
nyeste version eller hent 
appen i App Store eller hos 
Google Play

• Log ind eller opret en 
gratis konto i Arriva+ 

• Find Min Trafikinfo i 
hovedmenuen i appen

• Tilmeld dig alle de 
strækninger, dage og 
tidspunkter, du vil 

Download Arriva Tog app 
og tilmeld dig Arriva+ for 

at få Min Trafikinfo
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Ny gratis fordel i Arriva+

Er du kommet afsted uden din 
mobiltelefon og dermed også 
dit Arriva Pendlerkort? 

Arriva+ giver dig nu Glemt 
Kort-funktionen kvit og frit. 

Det betyder, at du kan undgå 
kontrolafgift, selvom din 
mobil ligger derhjemme, og 
du dermed ikke kan vise dit 
Arriva Pendlerkort.

Du skal blot fortælle vores 
kontrollør, at du er medlem 
af Arriva+ og oplyse dit 
mobilnummer. Så kan 
kontrolløren tjekke, at du har 
et gyldigt Arriva Pendlerkort.

Læs mere om fordelene i 
Arriva+ på arriva.dk/plus.

Konkurrence
Hvor godt kender du Arriva?
Tag Arriva-quizzen og se hvor mange 
spørgsmål om Arriva og togrejser, du kan 
svare rigtigt på. Der er lækre præmier 
på højkant, og måske bliver du også lidt 
klogere på, hvad vi kan tilbyde.

Hver måned frem til sommerferien trækker 
vi lod om en Biograftur for to til en værdi 
af 299 kr., 4 x 3 mdr. abonnement på 
Bookmate og 10 x 2 dagsbilletter til Arrivas 
togstrækninger blandt alle, der deltager.

Tag quizzen på arriva.dk/quiz

Når du har svaret på de ti spørgsmål, er du 
automatisk med i lodtrækningen. 
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Optjen point 
med Arriva+
og få rabat på din 
næste rejse

I Arriva+ får du adgang til rabatter 
på togbilletter, underholdning, 
attraktioner og meget mere …

Tilmeld dig Arriva+ i Arriva Tog app og 
få de første 100 rejsepoint gratis!



20 år med tog i Danmark

Den 5. januar 2003 skete 
der noget ganske særligt 
i Danmark: De første tog 
drevet af en privat operatør 
rullede ud på skinnerne. 

Forud for dagen lå et 
stort arbejde fra Arrivas 
skandinaviske division. Den 
havde tidligere kun stået for 
busdrift i Danmark, men fra 
kontraktunderskrift i januar 
2002 gik forberedelserne med 
nu at drive togtransport for 
alvor i gang. Indtil da havde 
den danske togsektor været 
præget af statsdrift i årevis.  

Allerede i pressemeddelelsen 
fra Trafikministeriet den 30. 
januar 2002 fremgår det, at 
der er noget nyt og historisk i 
støbeskeen. 

Daværende trafikminister 
Flemming Hansen fra Venstre 
udtalte ved den lejlighed: 

”Indgåelsen af kontrakten i 
dag markerer starten på en 
intens forberedelsesperiode 
for ARRIVA Danmark A/S 
frem til driftsstarten den 
5. januar næste år. Fra 
Trafikministeriets side vil 
vi følge forberedelserne 
tæt og med stor interesse. 
Jeg er overbevist om, at 
kontrakten vil blive til fordel 
for brugerne.” 

Dykker man yderligere 
ned i Folketingets 
arkiver fra tiden mellem 
kontraktunderskrivelsen og 
frem til driftsstart den 5. 
januar 2003, er det slående, 
hvor meget debat der var om 
dette nybrud i sektoren. 

Der ligger stribevis af 
spørgsmål til trafikministeren 
– særligt var venstrefløjen 
interesseret i, om Arriva nu 
også kunne klare opgaven. 

Både i dagspressen og hos 
lokale politiske interessenter 
var debatten heftig, og 
sjældent er nogle køreplaner 
blevet læst så indgående. Men 
trods en meget bumlet start 
med mange akutte problemer 
og lange arbejdsdage, blev 
der sidenhen målt højere 
passagertilfredshed og 
flere tog til tiden, end der 
nogensinde før havde været 
målt på strækningerne. 

I december 2018, da Arriva 
Danmark havde to kontrakter 
med sig i bagagen, meddelte 
daværende transportminister 
Ole Birk Olesen, at der var 
opnået en besparelse på 
30 procent for hver kørt 
kilometer, ved at Arriva 
havde vundet udbuddet på 
kontrakten fra 2010 til 2018. 

I dag kører Arriva på sin 
tredje kontrakt, og antallet af 
strækninger er siden starten 
blevet udvidet.

Arriva kører med i alt 59 togsæt. 43 togsæt af typen Alstom Coradia LINT 41, 
som er fordelt over seks større strækninger samt på Vestbanen mellem Varde 
og Nr. Nebel. De resterende 16 togsæt er af typen Desiro serie 1 og 2 fordelt 
på Odense-Svendborg-, Vejle-Struer- og Struer-Thisted-strækningerne. 
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Storbyweekend? 

Oplev det bedste af Europa 
med tog. I samarbejde 
med Deutsche Bahn giver 
vi dig mulighed for nemt 
at finde gode tilbud på 
udlandsbilletter og booke 
togrejser til det meste af 
Europa. 

På udvalgte afgange og 
destinationer har du mulighed 
for at rejse på 1. klasse, hvis 
din togtur skal være ekstra 
behagelig.

Skal du ud og opleve Europa? 
Så tag toget til din rejse 
udenlands og slip for at starte 
din ferie med trafik og kø på 
motorvejen. 

Tager du toget, kan du slappe 
af med udsigt til byer og smuk 
natur, som du ellers ville gå 
glip af – og der er god tid til 
hygge undervejs på rejsen.

Herunder kan du læse lidt 
om nogle få af de mange 
destinationer, du kan vælge 
mellem, ligesom du kan se, 
hvad det koster at rejse dertil 
med tog.

Priserne er beregnet med 
afgang fra Fredericia, men 
du kan selvfølgelig bestille 
din rejse fra den station, der 
passer dig bedst.

Find din udlandsrejse på 
arriva.dk/udland

Berlin
Byen er verdenskendt for sin 
rige historie og kultur og som 
hovedstad siden 1871 og igen 
efter murens fald. 

Der er utallige historiske 
seværdigheder i Berlin, 
såsom Brandenburger Tor, 
Checkpoint Charlie, TV-tårnet 
og naturligvis resterne af 
Berlinmuren, der blev bygget 
under Den Kolde Krig. Byen er 
også hjemsted for en række 
museer, teatre og andre 
kulturelle institutioner.

Prag
Ved bredden af Moldau, hvor 
Prag nu ligger, har der boet 
mennesker siden ældste 
stenalder. Prags borg blev 
grundlagt i det 9. århundrede, 
og omkring denne opstod 
et samfund, der hurtigt 
udviklede sig til byen Prag. 

I dag fremstår den som en 
betydelig europæisk kulturby 
og er en af de smukkeste 
og mest charmerende byer 
i Europa. Prag er tilmed en 
meget billig storby.

Verona
Verona er hovedstad 
i provinsen af samme 
navn og er beliggende i 
regionen Veneto. Byen 
er et trafikknudepunkt, 
hvor jernbanen gennem 
Brennerpasset videre 
til Bologna mødes med 
jernbanen mellem Milano og 
Venezia. 

Man kan kun blive forelsket 
i denne gamle bys maleriske 
pladser, romerske amfiteater 
og utallige kirker.

Fra

44
Euro

Fra

57
Euro

Fra

68
Euro

6

https://arriva.dk/udland


Köln
Katedralen Kölner Dom er 
utvivlsomt den mest kendte 
seværdighed i Köln, der dog 
også byder på mange andre 
historiske bygninger. Byen har 
desuden et levende kulturliv 
med teatre, koncertsteder 
og museer. For eksempel 
Museum Ludwig, der er et af 
Tysklands førende museer for 
moderne kunst. 

Derudover byder Köln på et 
væld af shoppingmuligheder, 
restauranter og caféer.

Wien
I 2022 blev Wien igen kåret 
som den by i verden, der er 
bedst at leve i. Ligesom Prag 
er byen en af de smukkeste 
hovedstæder i Europa fyldt 
med paladser, palæer, museer, 
parker og klassiske bygninger. 

I byen ved Donaus bred 
kan du gå på opdagelse i 
den gamle bydel, shoppe i 
hyggelige butiksgader, opleve 
klassiske koncerter eller bare 
slappe af på en café med et 
stykke klassisk Sachertorte.

München
De fleste forbinder nok 
primært München med 
Oktoberfest, men byen kan 
meget andet end det.

Udover store krus med øl 
er Tysklands tredjestørste 
by også rig på mad, kultur 
og historie. Besøg for 
eksempel Frauenkirche 
med tvillingtårnene, det 
overdådige Neues Rathaus, 
den guldbefængte teatersal 
i slottet Residenz eller 
Nymphenburg-paladset.

Arriva Nordtyskland
Tag på dagsrejse med tog til Tyskland. 
Med billetten kan du rejse ubegrænset i 
gyldighedsområdet i Syddanmark og Nordtyskland. 
Så kommer du nemt både frem og tilbage på den 
samme togbillet. Læs mere på arriva.dk

Fra

60
Euro

Fra

90
Euro

Fra

44
Euro

Kun

195
kr.
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Vi har samlet 
alle fordelene i 
Arriva Tog app

I Arriva Tog app får du fuld adgang til alle
billetter og services til din togrejse.

Hent appen i App Store eller Google Play.

Kampagnebilletter

Cykelbilletter
Pladsbilletter

DSB OrangeArriva+
PendlerkortMin Trafikinfo

https://apps.apple.com/dk/app/arriva-tog/id1335935955?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.arriva.mobilbillet


Sikker adfærd ved toget
Vi ønsker altid at give dig 
den bedste oplevelse som 
passager i vores tog – både 
før, under og efter rejsen. 
Men hvordan skaber vi den 
gode togoplevelse?

Det gør vi alle sammen i 
fællesskab – for det er fedt 
at tage ansvar! Både når 
det gælder tog til tiden, 
din oplevelse i toget og 
ikke mindst sikkerheden i 
forbindelse med rejsen.

På arriva.dk/futte kan du 
møde vores maskot Futte. I 
nogle korte klip kommer Futte 
ud for en række situationer 
både før, under og efter sin 
rejse. For hvert klip giver vi 
gode råd til, hvordan du kan 
tage ansvar og skabe den 
bedste togoplevelse for dig 
selv og dine medpassagerer.

Der bliver hele tiden arbejdet 
på at højne sikkerheden 
omkring jernbanen, men 
desværre sker der stadigvæk 
alt for mange ulykker på 
togskinnerne hvert år. 

Orientér dig og brug 
overgangene
På en del stationer er 
der hverken gangbro eller 
tunnel. Her skal du krydse 
skinnerne ved den afmærkede 
overgang. Kig altid til begge 
sider for at sikre dig, at der ikke 
kommer tog, og gå aldrig over, 
hvis advarselslamperne lyser.

Hold dig bag markeringen
Det er ikke sjovt at blive blæst 
væk, når et tog passerer 
stationen med høj fart. 
Hold dig derfor altid bag 
markeringen på perronen, indtil 
du skal stige på toget.
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På besøg hos 
Buster og bedste

Toby gnider øjnene og sætter 
sig op i sin seng. Han kigger ud 
ad vinduet og kan se, at solen 
skinner. Det bliver en god dag, 
tænker han. Det er lørdag, og 
Toby har glædet sig helt vildt 
til den her weekend. 

De skal besøge hans 
bedsteforældre, som bor i 
den anden ende af landet. De 
plejer at køre i bil, men i dag 
skal de med toget. Toby elsker 
at køre med tog. Der er så 
meget at se på turen og god 
tid til at snakke, spille spil eller 
høre musik.

Han kan høre sin mor og 
far gå rundt i køkkenet. 
Der dufter af kaffe helt 
ind på Tobys værelse. De 
er nok i gang med at lave 
morgenmad, tænker han og 
kan mærke, at han faktisk er 
lidt sulten.

Efter morgenmaden er de 
klar til at tage af sted. Da de 
ankommer til stationen, er 
toget ikke kommet endnu. 

”Hvor skal vi købe billetter til 
toget?” spørger Toby sin mor. 
”Dem har vi allerede købt på 
min mobiltelefon,” siger hun. 

”Nå, det er godt nok nemt,” 
tænker Toby.  Men han synes 

også, det er lidt ærgerligt, for 
han ville gerne have haft sin 
egen rigtige togbillet.

Nu lyder der en stemme i 
højttaleren på perronen. Det 
er en damestemme, der siger, 
at man ikke skal gå for tæt på 
skinnerne, for nu kommer der 
et tog gennem stationen. 

Et minut efter buldrer toget 
hurtigt forbi og får alting til 
at ryste. Tobys lyse krøller 
blafrer i vinden fra toget og 
kasketten er lige ved at flyve 
af. Det er ret voldsomt og han 
bliver en smule forskrækket, 
men synes også, det er lidt 
sejt.

Endelig kommer det tog, 
de selv skal med. De stiger 
på toget og Toby får en 
plads ved vinduet. Der er 
et lille bord, hvor han kan 
lægge sin mobiltelefon og 
hørebøfferne, som han er 
rigtig glad for. Dem fik han 
i fødselsdagsgave, da han 
fyldte otte år for en måned 
siden, og han bruger dem 
næsten hver dag.

Dørene lukker af sig selv med 
en sjov pruttelyd, og det giver 
et lille ryk, da toget begynder 
at køre. Toby føler sig som 
en eventyrer, der er på vej ud 

på en spændende rejse. Han 
sidder med ansigtet tæt på 
ruden, så han kan se så meget 
som muligt. Landskabet 
udenfor bevæger sig hurtigere 
og hurtigere forbi. Til sidst har 
toget så meget fart på, at det 
er svært at nå at se det hele.

Efter et stykke tid begynder 
Toby igen at føle sig lidt 
sulten. Han spiste ikke så 
meget morgenmad. Sikkert 
fordi, han var så spændt på 
turen. Heldigvis har hans mor 
pakket nogle snacks og noget 
at drikke. Toby tager sine 
hørebøffer på og lytter til en 
god historie, mens han spiser 
en kiks og drikker æblejuice.

Toget standser af og til, 
når de når frem til en by. 
Hver gang stiger nogle af 
passagererne af, mens andre 
stiger på. Et par af dem har 
deres cykler med. De er nok 
blevet trætte af at cykle, 
tænker Toby. Han kan selv 
læse næsten alle skiltene på 
stationen og følge med i, 
hvilken by de er nået til. 

Efter et par timer i toget 
kommer de til den by, hvor 
Tobys bedsteforældre bor. 
Han kan næsten ikke vente 
med at se dem igen, men han 
glæder sig faktisk allermest 

10



til et at lege med Buster. Det 
hedder hans bedsteforældres 
hund. Det er en lille terrier, 
som er hvid med sorte ører 
og rigtig sød. Og den bliver 
altid glad og bjæffer, når Toby 
kommer på besøg. 

Bedstemor og bedstefar står 
i døren og giver dem alle tre et 
kæmpe kram, da Toby og hans 
far og mor når frem til deres 
hus. Inde fra huset kan Toby 

fornemme den dejlige duft 
af friskbagt kage, og han kan 
også høre lyden af fire små 
hundepoter. 

Det er selvfølgelig Buster, som 
springer lige i armene på Toby, 
mens den logrer med sin lille 
sorte hale. De løber rundt i 
haven og leger med en bold, 
indtil bedstemor kalder dem 
ind til kage og saftevand. 

Efter en hyggelig eftermiddag 
spiser de bedstemors lækre 
frikadeller til aftensmad, og 
bedstefar fortæller historier 
fra gamle dage. Buster har 
allerede lagt sig til at sove i sin 
kurv, og nu er Toby også træt 
og klar til at gå i seng. 

Han tager sit superhelte-
nattøj på og lægger sig i 
den seng, han altid sover 
i, når han er på besøg hos 
bedsteforældrene. 

Mens han ligger i sengen, 
tænker Toby tilbage på sin 
dag med rejsen i toget, de 
mennesker han har set på 
turen og alle de sjove ting, han 
har oplevet. 

Han glæder sig allerede til at 
vågne op næste morgen, hvor 
han skal lege og gå tur med 
Buster igen. 

De skal desværre også 
allerede hjem igen i morgen 
aften. Toby ville gerne være 
blevet meget længere ved 
bedstemor og bedstefar, men 
det bliver alligevel også sjovt 
at køre med toget én gang til. 

Det sidste, Toby mærker, inden 
han falder i søvn, er Buster, 
der hopper op i sengen og 
lægger sig ved hans fødder. 
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