
 

23. november 2021 

Øget robusthed på Svendborgbanen i ny Arriva-køreplan 

Den 12. december 2021 træder Arrivas nye køreplaner for 2022 i kraft på Svendborgbanen. Den nye 

køreplan vil gøre driften på strækningen mere robust.  

Det seneste år har Arriva arbejdet med køreplanen for 2022, og den 12. december 2021 træder 

køreplanerne i kraft på Arrivas strækninger. Overordnet set udarbejdes Arrivas køreplaner ud fra 

kontraktkrav med Transportministeriet samt ”bedst-for-flest ”-princippet, der tager hensyn til trafikale 

knudepunkter samt antal rejsende på strækningerne. Udarbejdelsen af køreplanerne sker i tæt samarbejde 

med Transportministeriet, Banedanmark, kommuner, trafikselskaber og borgere. 

Svendborgbanen er og har historisk set været en udfordrende strækning, da det er en enkeltsporet bane 

med meget togtrafik. I arbejdet med køreplanen for 2022 har Arriva arbejdet på at finde løsningsforslag, 

der kan gøre driften på strækningen mere robust og sikre, at forsinkelser ikke påvirker togdriften i længere 

tid end højest nødvendigt. På et møde i forligskredsen i begyndelsen af året fremlagde Arriva et alternativ 

som forligskredsen godkendte.   

I den nye køreplan vil morgen- og eftermiddagsafgange forblive som i dag. Ændringen består i, at der 

indsættes en ekstra afgang efter kl. 19 mellem Ringe og Svendborg for at gøre togtrafikken mere attraktiv i 

hele driftsdøgnet. Derudover bliver de tre tog, som i dag kører mellem Odense-Svendborg fra kl. 9-14, 

nedskaleret til to tog i timen for at eventuelle driftsforstyrrelser i morgentrafikken kan indhentes inden 

myldretiden igen rammer om eftermiddagen.  

”Jeg vil gerne rose forligskredsen samt Transportministeriet for at arbejde konstruktivt med den løsning, vi 

er kommet frem til. Det kan lyde lidt besynderligt, at vi ved at gå ned til to tog i timen fra kl. 9-14 i 

hverdagene, vil skabe en bedre køreplan, men det vil give os mere luft i en ellers stram køreplan og 

mulighed for hurtigere ”at komme tilbage på sporet”. Hvis der skulle opstå forsinkelser i morgentrafikken, 

vil disse forsinkelser ikke påvirke driften langt op ad dagen, siger direktør i Arriva Tog, Susanne Hejer og 

fortsætter: 

”Vi skal levere en stabil togdrift for alle vores passagerer, men særligt morgen- og eftermiddagspendlerne, 

der skal frem og tilbage fra skole og job er enormt vigtige. Derfor er det helt centralt, at vi særligt her 

skaber en robust og stabil togdrift.” 

Du kan se Arrivas køreplaner for 2022 på Arrivas hjemmeside eller ved at klikke her: 

https://arriva.dk/koreplaner-og-trafikinfo/koreplaner  

Køreplanerne træder i kraft den 12. december 2021. 
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