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Nyt fordelsprogram
Som rejsende i Arrivas tog 
kan du nu optjene rejsepoint 
og få fordele med Arriva+. 
Læs alt om vores nye 
fordelsprogram.

Tag toget til store 
og små oplevelser
Året rundt kan du rejse med 
Arrivas tog til attraktioner og 
seværdigheder i det meste af 
landet. Vi har fundet nogle af 
de knapt så kendte steder, der 
ikke desto mindre er et besøg 
værd.

Landsstævne
I år byder Svendborg igen 
velkommen til Danmarks 
største idrætsfestival. Skal du 
til fire dage på Fyn fyldt med 
idræt om dagen og fest og 
koncerter om aftenen?

Tog til (frem)tiden
En række anlægsprojekter 
skal gøre det sikrere og mere 
bæredygtigt at rejse med 
tog i fremtiden. På kort sigt 
skaber det udfordringer for 
driften nogle steder i landet.
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Flere fordele til dig med Arriva+

Hvad er rejsepoint?
Ved køb af billetter og 
pendlerkort i Arriva Tog app, 
hvor hele eller dele af rejsen 
foregår med et Arriva tog, 
optjener du automatisk 
rejsepoint i Arriva+.

Som medlem optjener du 1 
rejsepoint for hver krone, du 
køber for. 1 rejsepoint svarer 
til 0,05 kr. Er du Arriva+ 
Premium medlem, optjener 
du 2 rejsepoint hver gang, du 
køber for 1 kr. 

Du får dine rejsepoint, når 
billettens/pendlerkortets 
gyldighedstidspunkt starter, 
og du kan altid se din 
rejsepointsaldo under Dine 
rejsepoint på din Arriva+ profil 
i appen. 

Som rejsende i Arrivas tog 
kan du nu optjene rejsepoint 
og få endnu flere fordele med 
vores gratis fordelsprogram. 

Tilmeld dig Arriva+ og 
få adgang til en masse 
spændende fordele, rabatter 
og tilbud. Du finder Arriva+ i 
menuen i Arriva Tog appen.

Som medlem af Arriva+ kan 
du blandt andet:

• Optjene rejsepoint og spare 
penge på udvalgte billetter 
i appen.

• Få rabat på online 
underholdning.

• Få rabat på kultur, 
attraktioner og rejser.

• Spare 20% på varme drikke 
hos 7-Eleven på stationer i 
Jylland og på Fyn.

• Velkomstbonus på 100 
rejsepoint første gang, du 
tilmelder dig Arriva+.

Kan du ikke få nok fordele?
Opgrader til Arriva+ Premium 
og få adgang til endnu flere 
fordele:

• Dobbelt op på rejsepoint.

• Glemt Kort-funktion til 
pendlere.

• 50% rabat på Arriva 
Pladsbillet.

• 25% rabat på Arriva 
Cykelbillet.

• Over 2.800 rabataftaler 
gennem LogBuy.

• Mulighed for tilkøb af 
Arriva Cykelbillet Fri for kun 
299 kr. pr. måned.

• Mulighed for tilkøb af 
Arriva Pladsbillet Fri for kun 
199 kr. pr. måned.



Optjen point med Arriva+
og få rabat på din næste rejse

Download 
Arriva Tog appen og 
tilmeld dig Arriva+

Sådan indløser du dine 
rejsepoint
Du kan bruge dine rejsepoint 
til at få rabat på følgende 
billetter i appen:

• Arriva OneDay

• Arriva YourWay

• Arriva Flex

• Arriva Pladsbillet

• Arriva Cykelbillet

Rejsepoint kan benyttes i 12 
måneder fra udstedelsesdato, 
og appen bruger automatisk 
dine ældste rejsepoint først.

Hvad koster det at blive 
medlem af Arriva+?
Det er gratis at være medlem 
af Arriva+. For kun 59 kr. pr. 
måned kan du opgradere 
til Arriva+ Premium og få 
adgang til endnu flere fordele. 

Arriva+ Premium 
tilkøbsabonnementer
Har du opgraderet til 
Arriva+ Premium, får du 
adgang til vores særlige 
tilkøbsabonnementer:

• Arriva Cykelbillet Fri er et 
tilbud til dig, der ofte har 
brug for at tage cyklen med 
i Arrivas tog og gerne vil 
have en fast billet til cyklen.

• Arriva Pladsbillet Fri er 
til dig, som rejser ofte og 
gerne vil være garanteret 
en siddeplads i Arrivas tog.



Vi har samlet alle 
fordelene i Arriva 
Tog appen

Kun i Arriva Tog appen får du den fulde  
adgang til alle billetter og services til din togrejse.

Download appen allerede i dag.

• Pendlerkort
• Pladsbilletter
• DSB Orange

• Billige kampagnebilletter
• Arriva+ fordelsprogram
• Cykelbilletter  



I år er det Danmarks tour

Tour de France i Danmark 
nærmer sig. Hvis du har planer 
om at tage til én eller flere af 
de tre etaper, er det en god 
idé at holde sig orienteret 
om, hvordan trafikken bliver 
påvirket af løbet. Allerede 
nu kan du på letourcph.dk/
trafik forberede dine Tour-
planer, hvad enten du bor 
langs ruten, kommer rejsende 
til cykelløbet i bil eller med 
offentlig transport.    

Fredag den 1. juli begynder 
verdens største cykelløb, Tour 
de France, i Danmark med tre 
unikke, tilskuervenlige etaper. 
De 384 kilometer cykelløb 
på dansk asfalt får sammen 
med den gule folkefest stor 
betydning for trafikken langs 
hele ruten og på tværs af 
landet.

Som en hjælp til Tourens 
mange tilskuere er der nu 
lanceret et nyt, digitalt 
trafikunivers på siden 
letourcph.dk. Her kan du i ro 
og mag udforske ruten på en 
række interaktive kort og se, 
hvordan du kommer lettest 
til og fra cykelløbet - uanset 
hvilken af de 13 danske Tour-
kommuner, du bor i eller har 
planer om at besøge. Og 
uanset om du kommer i bil, 
på cykel, gående eller med 
offentlig transport.

Vejspærringer og offentlig 
transport under Touren
Letourcph.dk vil også hjælpe 
folk videre til relevant viden 
om fx kollektiv transport, 
lokale parkeringsforhold, 
Storebæltsbroen og 

Vejdirektoratets trafikinfo.dk, 
hvis du skal uden om løbet, på 
job, i sommerhus eller på ferie 
samtidig med Tour de France.

Allerede nu kan du på 
Vejdirektoratets hjemmeside 
trafikinfo.dk få overblik over 
planlagte vejspærringer i 
forbindelse med Tour de 
France. Både tilskuere og 
øvrige trafikanter kan her 
planlægge, hvordan man 
bedst kommer frem i bil. Det 
er også på Vejdirektoratets 
trafikkort, du kan orientere 
dig om den aktuelle 
trafiksituation på statsvejene 
før, under og efter cykelløbet.

Planlægger du at tage til 
cykelløbet med offentlig 
transport, så kan du via 
letourcph.dk blive ledt videre 
til transporttiltouren.dk, der 
viser den hurtigste rute til 
kommunernes fanområder 
med kollektiv transport – og 
blive guidet til hvilken type 
billet, der giver mening for 
netop din rejse. 

Husk at bestille pladsbillet 
til din rejse med Arriva. 
Så er du altid sikret en 
siddeplads i toget.

Foto: A.S.O. Pauline Ballet

https://letourcph.dk/trafik
https://letourcph.dk/trafik
https://letourcph.dk
https://trafikinfo.dk
https://transporttiltouren.dk


Kom med til landsstævne
Hvert fjerde år strømmer 
tusindvis af aktive danskere 
til en ny værtsby, der kan 
præsentere et væld af 
idrætsaktiviteter, fællesskab, 
fest og farver. 

I 2022 er det Svendborg, 
der slår dørene op for 
Landsstævnet, og Arriva 
kører dig lige til døren. 

Under hele Landsstævnet kan 
du gratis tage toget mellem 
Svendborg og Svendborg 
Vest, hvor stævnet foregår.

Alle er velkomne
DGI, der arrangerer 
Landsstævnerne, har fået 
tilmeldinger fra 20.743 
deltagere fordelt over alle 
aldre og livsfaser.

Deltagerne kommer fra hele 
landet og alle kan være med. 
For man behøver ikke at være 

medlem af en forening eller at 
have erfaring med idræt for 
at deltage. 

Når man deltager i 
Landsstævnet, kan man selv 
sammensætte sit program 
for stævnet på kryds og tværs 
af de forskellige idrætstilbud.

Publikum
Selvom man ikke selv skal 
være aktiv deltager, er man 
naturligvis velkommen som 
tilskuer til alt det, der sker. 
Lige fra opvisningerne rundt 
i byen, til turneringerne i 
diverse idrætter, outdoor-
aktiviteterne og meget mere. 

Foto: Lars Horn

Foto: Michael Bo Rasmussen



Landsstævnets 
historie
Landstævnet startede 
oprindeligt som et 
skyttestævne i 1862. 
Efter nogle år kom 
gymnastik med som 
aktivitet.

I 1935 blev flere idrætter 
inviteret indenfor, og 
stævnet udviklede sig 
igennem tiden med flere 
idrætsgrene og kulturelle 
indslag. Fællesskab, 
samvær, livsglæde og 
mangfoldighed har 
været Landsstævnets 
kendetegn op igennem 
tiden.

De største landsstævner 
blev afholdt i Svendborg i 
1994 og i Silkeborg i 1998, 
hvor henholdsvis 42.000 
og 45.000 deltagere var 
med.

Publikum er også meget 
velkomne til at købe billetter 
til de imponerende shows, 
som Landsstævnet har at 
byde på. Det forventes op 
mod 30.000 gæster fra hele 
landet i løbet af de fire dage.

Koncerter
Der er lagt op til fest og 
dans under hele stævnet, og 
derudover kan du opleve fede 
koncerter med store, danske 
musiknavne som for eksempel 
Tina Dickow, Pauline, Jonah 
Blacksmith, Hjalmer, Malte 
Ebert, Mads Langer, Blæst og 
Patina.

Koncerterne er for alle, så du 
skal bare møde op og nyde 
musikken. 

Du kan læse meget mere 
om DGI’s Landsstævne 
i Svendborg på dgi.dk/
landsstaevne.

Landsstævnet i 1994

Landsstævnet i 1881

Foto: By Nymann

Foto: DGI, Torben Meyer

https://dgi.dk/landsstaevne
https://dgi.dk/landsstaevne


Tog til (frem)tiden

En række store projekter 
vil gøre det sikrere og mere 
bæredygtigt at rejse med tog i 
fremtiden. På kort sigt skaber 
det udfordringer for driften 
på nogle strækninger. 

Nyt signalsystem
Frem mod 2030 skifter 
Banedanmark alle de gamle, 
analoge signaler langs hele 
jernbanenettet ud med det 
nye, avancerede signalsystem 
ERTMS (European Rail Traffic 
Management System). Det 
nye system bygger på ny 
digital teknologi, og det vil 
give jernbanen et markant 
teknologisk løft. 

Dermed spiller de nye signaler 
ikke alene en vigtig rolle i 
forhold til at gøre jernbanen 
klar til fremtiden, men de 
baner også vejen for at 
elektrificere jernbanen, så 
togdriften kan blive endnu 
mere klima- og miljøvenlig.

Udrulningen af de nye 
signalsystemer vil have en 
række fordele, og det vil 
passagererne kunne mærke 
efterhånden, som de nye 
signaler bliver taget i brug på 
flere og flere strækninger. 

Mens arbejdet står på, vil 
der dog også kunne opleves 
længere rejsetider på grund 
af ændrede køreplaner og 
indsættelse af togbusser. 

I 2022 skal det nye ERTMS-
signalsystem etableres 
på Arrivas strækninger 
mellem Vejle og Holstebro 
samt mellem Herning og 
Skanderborg.  

Elektrificering af jernbanen
Det danske jernbanenet 
er i fuld gang med at blive 
elektrificeret. I løbet af 
foråret og sommeren 2022 
fornyer Banedanmark 
sporene og forbereder 
strækningen mellem Aarhus 
og Langå til elektrificering.
 
Det betyder helt konkret, at 
strækningen bliver gjort klar 
til klimavenlige eltog, som 
kører på strøm fremfor diesel. 
Eldrevne tog udleder langt 
mindre CO2 til atmosfæren, 
støjer mindre og giver bedre 
miljø og natur langs banen og 
ved stationerne. Herudover 
kan eltog køre hurtigere end 
dieseltog.

Sporfornyelse ved Struer 
og på Oddesundbroen
Over sommeren til og med 
september 2022 fornyer 
Banedanmark sporene 
ved Struer station og på 
Oddesundbroen. Det betyder, 
at togene ikke kan køre til 
og fra Struer i en periode, 
ligesom de heller ikke kan 
passere broen. Desværre 
må Arrivas passagerer på 
Thybanen derfor undvære 
toget i en længere periode. 

Vi indsætter togbusser som 
erstatning for alle de tog, 
der aflyses i perioden, mens 
arbejdet er i gang.

Du kan læse mere om 
baneprojekterne på 
Banedanmarks hjemmeside 
bane.dk, ligesom vi 
selvfølgelig også holder dig 
opdateret om sporarbejder 
på arriva.dk.

Tilmeld dig Arriva 
Trafikinformation
Ønsker du besked, hvis 
der opstår ændringer på 
din rejse?
 
Når der er akutte 
ændringer i Arrivas 
togafgange, sender vi 
information ud til de 
passagerer, der ønsker 
dette. For at modtage 
denne information skal du 
være tilmeldt MitArriva 
og efterfølgende tilmelde 
dig servicen Arriva 
Trafikinformation på din 
profil.

Når du tilmelder dig, har 
du mulighed for at vælge 
den eller de strækninger, 
der har interesse for dig. 
Du kan også vælge, hvilke 
tidspunkter på dagen, du 
ønsker at få information 
om. På den måde får du 
kun den information, der 
er relevant for dig.

Du kan få information på 
SMS eller mail, og i løbet 
af sommeren også som 
notifikation i Arriva Tog 
app (se næste side).

Pendler du på 
Thybanen?
Som en særlig tak til 
dig, der stadig pendler 
på Thybanen, kan du 
få 25% rabat på køb af 
pendlerkort. Læs mere på 
arriva.dk/kompensation

https://bane.dk
https://arriva.dk
https://arriva.dk/kompensation


Få beskeder om ændringer på 
din rejse med Min Trafikinfo
I løbet af juli måned bliver 
Min Trafikinfo en del af 
vores gratis fordelsprogram 
Arriva+. Det betyder, at du 
som medlem af Arriva+ kan 
få en notifikation på din 
smartphone, hvis der sker 
ændringer på din rejse.

Vi er allerede nu i luften 
med en lightversion, hvor du 
kan følge enkeltrejser. I juli 
kommer den fulde version af 
Min Trafikinfo, hvor du også 
som pendler kan få glæde af 
funktionerne.

I praksis betyder det, at du 
ikke længere skal tilmelde dig 
særskilt for at få information 
sendt på SMS eller e-mail. 

Du kan med et enkelt klik slå 
funktionen til i det øjeblik, 
du køber en billet eller et 
pendlerkort i Arriva Tog appen. 
Det er smart!

Som en ekstra feature kan 
du også nemt vælge, hvilke 
beskeder, du ønsker at 
modtage. Udover at få besked 
ved ændringer på rejsen, kan 
du vælge at få en påmindelse, 
når du skal stige på og af eller 
skifte til et andet tog. Du kan 
også få besked om, hvilket spor 
toget kører fra.

På arriva.dk/arrivaplus eller på 
side 2-3 her i magasinet kan du 
kan læse mere om, hvordan du 
får Arriva+ 

NYHEDi Arriva Tog app

Min Trafikinfo

https://arriva.dk/arrivaplus


Tag toget til stort og småt

Hele sommeren kan du 
opleve sport, musik, teater 
og festivaller landet over 
og besøge en lang række 
seværdigheder. Her på siden 
kan du læse om et lille udvalg 
af de mindre kendte steder og 
begivenheder.

Med Arrivas tog rejser du 
nemt til mange af de større 
byer i Jylland og på Fyn. 
Du kan derfor hurtigt og 
bekvemt komme rundt og 
opleve de mange spændende 
aktiviteter, som vores smukke 
land kan byde på. 

Odense Bunkermuseum
Kom og oplev den 450 m² 
store atombunker, 
der tidligere husede 
Odense Kommunes 
kommandocentral. Det var 
stedet, hvor borgmesteren og 
andre nøglepersoner skulle 
sidde, i det værst tænkelige 
tilfælde, under Den Kolde 
Krig.

Økolariet i Vejle
Økolariet er et spændende 
videns- og oplevelsescenter 
om bæredygtighed, natur, 
miljø, energi og klima. Tag 
en tur i kloakken, bliv klog 
på affald og gå en tur på 
isflagerne eller i Idas hjerne 
i udstillingen Kostbar Klode. 
Økolariet ligger i Vejle 
centrum og alle er velkomne. 
Der er gratis éntre til 
udstillingerne.

GAME StreetMekka 
I Esbjergs gamle DSB-
remise finder du et 3.000 m2 
stort indendørs mekka for 
gadeidræt, hvor børn, unge og 
voksne kan mødes og dyrke 
street basket, gade-fodbold, 
parkour, hiphop, skate, street 
art, musik i dj-studie og 
meget mere. Udearealerne er 
frit tilgængelige og gratis at 
bruge.

Ole Lund Kierkegaards 
univers i Skanderborg
Tag på skattejagt i hælene på 
den kendte forfatter, der står 
bag bøger som Otto er et 
næsehorn, Gummi Tarzan og 
Orla Frøsnapper. 

Turen går blandt andet forbi 
den nye legeplads Sløngel 
Pladsen, hvor forældre kan 
slappe af til udsigten over 
Skanderborg Sø, mens 
børnene boltrer sig.

GAME Streetmekka i Esbjerg
Foto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Sløngel Pladsen i Skanderborg. 
Foto: Alexander Håkansson



Quiz 10 rigtige og vind

Find det skjulte 
ord og deltag i 
konkurrencen om en 
miniferie for to

Kan du svare rigtigt på de 
10 spørgsmål om Arriva 
og om seværdigheder og 
begivenheder i Danmark, så 
er det måske dig, der vinder 
en af de lækre præmier, som 
vi har på højkant!

For hvert spørgsmål i quizzen 
vælger du svarmulighed 1, X 
eller 2 og finder bogstavet 
i rækken ud for det svar, du 
tror er det rigtige. Du kan 
finde nogle af svarene her i 
bladet og andre på arriva.dk.

Når du har alle 10 bogstaver, 
sætter du dem sammen 
til det skjulte ord, som du 
sender til os i en e-mail 
senest den 1. juli 2022. 

Efter den 1. juli trækker vi lod 
blandt de rigtige besvarelser 
og giver de heldige vindere 
direkte besked.

SpørgsmålSpørgsmål 11 XX 22

11
Hvad hedder kunstmuseet i Aarhus, der har værket Hvad hedder kunstmuseet i Aarhus, der har værket 
Your Rainbow Panorama udstillet på taget?Your Rainbow Panorama udstillet på taget?
1. Kunsten / X. ARoS / 2. ARKEN1. Kunsten / X. ARoS / 2. ARKEN

FF RR II

22
Hvad hedder legepladsen i Skanderborg, der er Hvad hedder legepladsen i Skanderborg, der er 
inspireret af Ole Lund Kierkegaards univers?inspireret af Ole Lund Kierkegaards univers?
1. Sløngel Pladsen / X. Hyggekrogen / 2. Legerummet1. Sløngel Pladsen / X. Hyggekrogen / 2. Legerummet

EE RR OO

33
I hvilken dansk by begynder 3. etape af årets  I hvilken dansk by begynder 3. etape af årets  
Tour de France?Tour de France?
1. Odense / X. Herning / 2. Vejle1. Odense / X. Herning / 2. Vejle

UU MM JJ

44
I hvilken fjord ligger Oddesundbroen, der skal have I hvilken fjord ligger Oddesundbroen, der skal have 
udskiftet jernbanesporene denne sommer?udskiftet jernbanesporene denne sommer?
1. Vejle Fjord / X. Mariager Fjord / 2. Limfjorden1. Vejle Fjord / X. Mariager Fjord / 2. Limfjorden

PP YY SS

55 Hvor bliver DGI Landsstævnet afholdt i 2022?Hvor bliver DGI Landsstævnet afholdt i 2022?
1. Hobro / X. Svendborg / 2. Esbjerg1. Hobro / X. Svendborg / 2. Esbjerg MM EE TT

66 Arriva kører tog til hvilken by i Tyskland? Arriva kører tog til hvilken by i Tyskland? 
1. Husum / X. Flensburg / 2. Niebüll1. Husum / X. Flensburg / 2. Niebüll UU EE PP

77
Hvad hedder den billettype, hvor du kan køre Hvad hedder den billettype, hvor du kan køre 
ubegrænset en hel dag i Arrivas tog på samme billet ?ubegrænset en hel dag i Arrivas tog på samme billet ?
1. Arriva OneDay / X. Arriva Flex / 2. Arriva Cykelbillet 1. Arriva OneDay / X. Arriva Flex / 2. Arriva Cykelbillet 

OO CC PP

88 Hvilken bybilstjeneste er en del af Arriva?Hvilken bybilstjeneste er en del af Arriva?
1. Go Green / X. SHARE NOW / 2. MoreNext1. Go Green / X. SHARE NOW / 2. MoreNext LL II AA

99
Hvilken alder skal man have for at få  Hvilken alder skal man have for at få  
pensionistrabat efter den 1. juli 2022?pensionistrabat efter den 1. juli 2022?
1. 64 år / X. 70 år / 2. 67 år1. 64 år / X. 70 år / 2. 67 år

HH BB NN

1010
Hvilken festival kan Arriva køre dig billigt til  Hvilken festival kan Arriva køre dig billigt til  
fra den 31. juli til den 7. august 2022?fra den 31. juli til den 7. august 2022?
1. Nibe Festival / X. Smukfest / 2. Samsø Festival1. Nibe Festival / X. Smukfest / 2. Samsø Festival

SS TT DD

Hvad kan du vinde? 
Gætter du det skjulte ord og e-mailer det til os 
senest den 1. juli 2022 er du med i lodtrækningen om en 
miniferie for to personer til en værdi af 1.699 kr. samt  
5 x 2 stk. dagsbilletter til alle Arrivas togstrækninger.

Find det skjulte ord og send det på e-mail til konkurrence.kom@arriva.dk senest den 1. juli 2022.

mailto:konkurrence.kom@arriva.dk


https://donkey.bike

