Ændret køreplan
Aarhus - Silkeborg - Herning
09.01.2022 - 13.01.2022
Togbusser og ændrede togtider
Replacement buses and changed timetable

• 9. januar kører der togbus mellem Aarhus og Skanderborg samt Aarhus og Silkeborg i begge retninger
på visse aftenafgange. Derudover er der på den sidste aftenafgang ændrede togtider fra Silkeborg til
Herning.
• 10.-12. januar kører der togbus fra Aarhus til Skanderborg på den tidlige morgenafgang. Derudover
kører der togbus mellem Aarhus og Skanderborg samt mellem Aarhus og Silkeborg i begge retninger
på visse aftenafgange.
• 13. januar kører der togbus fra Aarhus til Skanderborg på den tidlige morgenafgang. Derudover kører
der togbus mellem Aarhus og Silkeborg i begge retninger, samt fra Skanderborg til Aarhus på visse
aftenafgange. Dertil er der ændrede togtider fra Skanderborg til Aarhus.
Passagerer, der rejser til/fra Hørning skal være opmærksomme på, at toget på en enkelt afgang i de
sene aftentimer ikke standser ved Hørning station.
Passagerer, der rejser fra Herning til Hørning, skal derfor stå af toget i Skanderborg og benytte en
togbus, der kører til Hørning.
Passagerer, der rejser fra Hørning mod Aarhus skal stå på togbussen, som kører til Aarhus.

Bemærk, at bustiderne kan være ændrede i forhold til normal køreplan.
Vær opmærksom på, at rejsekort skal checkes ind på stationen - Det er ikke muligt at checke ind og ud i togbussen.
Please make sure to check in your rejsekort at the station. It is not possible to check in and out on the replacement buses.

Se den ændrede køreplan på rejseplanen.dk eller billetautomaten på stationen.
Find your departure at rejseplanen.dk or on the ticket machine.

Billetter og togafgange

Se på billetautomaten,
hvornår toget kører.
Tryk på Togafgange for at
se de aktuelle afgangstider
og sporbenyttelse for den
station, du står på.
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Nedtagningsdato:
14.01.2022

Togafgange

Arriva Kundecenter

70 80 44 44

