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Lollandsbanen får ny køreplan 6. december
Den nye køreplan på Lollandsbanen træder i kraft mandag den 6. december. Det er en uge
tidligere end alle andre nye køreplaner træder i kraft. Årsagen er, at Banedanmark 6.
december sætter det nye signalsystem i drift på Nykøbing F Station.

Copyright: Lokaltog

Nykøbing F Station får som en af de første stationer på Lolland nyt signalsystem, det sker mandag d.
6. december. En del af togene, der kører på Lollandsbanen har endnu ikke fået installeret det nye
signalsystem, og kan derfor endnu ikke køre ind på Nykøbing F Station. På disse afgange skal
passagerne derfor skifte tog på Grænge Station. Der vil dagligt være 15 afgange uden skift og 20

afgange med skift. I weekenden er samtlige afgange direkte og uden skift.
Rejsetiden øges ikke
På afgange med togskifte øges rejsetiden ikke. Toget man skifter til, holder på samme perron og
tiderne i køreplanen er de samme, hvad enten der skiftes, eller man kører direkte.
Køreplanen er ændret en smule for at opnå forbindelse med toget til og fra København. På
hverdage kører togene derfor fra Nakskov 3 minutter tidligere og fra Nykøbing F 4 minutter tidligere.
Tiderne er også ændret i weekenden, så toget i dagtimer kører 26 minutter senere end nu, mens
der i aftentimerne er mindre minutændringer.
Nyt signalsystem giver togbus til 5. december
Det nye signalsystem, som Banedanmark ruller ud, kan håndtere flere tog og vil give flere tog til
tiden. Indtil arbejdet på Nykøbing F er færdigt, kan Lollandsbanen ikke køre ind på stationen. Derfor
er der indsat togbus fra 1. november mellem Nykøbing F og Grænge på alle afgange til og med 5.
december.
Den normale togdrift på resten af Lollandsbanen opretholdes, så for at passagerne kan nå toget i
Grænge, kører togbussen 8 minutter tidligere fra Nykøbing F end normal togtid.
Når den nye køreplan træder i kraft 6. december, er det ikke længere nødvendigt med togbus
mellem Grænge og Nykøbing F.
Du kan læse mere om togbus under planlagte driftsændringer på lokaltog.dk - og både der og på
dinoffentligetransport.dk finder du køreplaner for Lollandsbanen. Rejseplanen er også opdateret.
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