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Nye køreplaner giver ændringer på Tølløsebanen
og Odsherredbanen
Hvert år i december kommer der nye køreplaner for tog og busser. I år træder de nye
køreplaner i kraft fra søndag morgen den 12. december, og det betyder ændringer på både
Tølløsebanen og Odsherredsbanen for at skabe sammenhæng med DSB's nye køreplan.
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I DSB's nye køreplan er ankomst- og afgangstiderne i Holbæk og Tølløse ændret. Lokaltog, der
driver Odsherredsbanen og Tølløsebanen, ønsker, at passagerne har så gode, rettidige og

sammenhængende rejsemuligheder som muligt, og derfor har Lokaltog tilpasset køreplanerne på
Odsherredsbanen og Tølløsebanen.
På hverdage kører det første morgentog på Odsherredsbanen derfor 20 minutter tidligere, herefter
kører togene mellem 6 og 10 minutter senere i forhold til den nuværende køreplan. Tølløsebanen
kører i den nye køreplan 14 minutter senere mod Slagelse og 15 minutter senere mod Tølløse.
Sammenhængende rejsemuligheder
Med den nye køreplan vil en del passagerer opleve, at de skal tage toget 16-20 minutter tidligere for
at være fremme til sædvanlig tid. Lokaltog er klar over, at det kan opleves som en ulempe, men det
er vigtigt, at der er gode togforbindelser til eksempelvis København.
Ændringer i weekenden
Lørdag og søndag kører Tølløsebanen 10 minutter senere, mens der ikke er de store ændringer på
Odsherredsbanen, som blot kører et minut senere i begge retninger.
Se Lokaltogs køreplaner på lokaltog.dk og dinoffentligetransport.dk Rejseplanen er opdateret.
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