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Kom hinanden ved i bus og tog på R-nettet 

Den kollektive transport kan være meget andet end transport fra A til B. Den 

daglige køretur er også en mulighed for at møde nye mennesker, og få en snak 

om løst og fast. Tidligt i morges hyggede de lokale buschauffører på R-nettet i 

Slagelse og Næstved om kunderne med tæpper og friskbrygget kaffe og gav 

kunderne i bussen anledning til at komme hinanden lidt ved i en kold tid. 

 

De fleste af os vil allerhelst have at bus og tog kører til tiden. At ventetiden er minimal, og 

at vi kommer hurtigt frem til vores destination. Det er naturligvis det primære mål for 

trafikselskabet Movia, som har ansvaret for den kollektive trafik i Østdanmark. Derfor har 

man lanceret 1. etape af R-nettet, som er et net af bus og tog i Region Sjælland, der 

hænger sammen med DSBs tog og dermed forbinder den kollektive trafik i hele regionen. 

 

Men netop fordi den kollektive trafik samler mange forskellige mennesker hver eneste 

dag, så er det også en mulighed for at etablere nye sociale kontakter, nedbryde grænser 

og måske skabe lidt mere tolerance i hverdagen. For at give kunderne en oplagt anledning 

til at komme hinanden ved uddeler chaufførerne tirsdag morgen tæpper og skænker varm 

kaffe til kunder, der venter på R-bussen i de sjællandske storbyer Slagelse og Næstved.  

 

– Vi vil gerne opfordre vores kunder til at komme hinanden ved. Få en snak om løst og 

fast og give hinanden en venlig bemærkning og et smil med på vejen. Det er en af den 

kollektive trafiks store styrker, og så er det helt gratis, siger Marketingkonsulent Charlotte 

Kjærsgaard. 

 

Ved at give kunderne et tilbud om varm kaffe og et tæppe at lune sig på håber Movia at 

give kunderne anledning til at komme hinanden lidt ved. Kunderne kan være fælles om 

tæpperne og dele dem, og det kan måske danne rammen for en helt ny måde at lære sine 

medrejsende at kende på.  

 

– De fleste mennesker har masser af positive erindringer om møder med mennesker un-

dervejs. Bekendtskaber som måske kun har varet under rejsen, som har udviklet sig til 

faste morgenmøder eller måske endda venskaber udenfor bussen. Det er dog ikke altid let 

at indlede en samtale med en fremmed, men med de fælles tæpper fik kunderne en fysisk 
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åbningsreplik, de kunne bruge til at komme i kontakt med sidemanden og få en snak, 

siger Charlotte Kjærsgaard.    

 

Med initiativet håber Movia og de lokale buschauffører fra Slagelse og Næstved således, at 

skabe en positiv mulighed for gode møder i den kollektive trafik. Buschaufførerne er til-

knyttet Movias nye R-net, der blev lanceret i december og forbinder regionen på kryds og 

tværs. R-nettet kører på faste minuttal – og da alle busser og lokalbaner passer sammen, 

er det også blevet let at skifte og komme hurtigt frem.  

 

– Med R-nettet bliver Region Sjælland bundet sammen på kryds og tværs, så man nemt 

kan komme fra A til B. Faktisk er nettet den største forbedring af regionens kollektive 

trafik i de sidste 30 år. Størst gevinst er der på de strækninger hvor pendlerne er flest, 

men de mange afgange giver også flere muligheder for dem der har skiftende arbejdstider 

eller skal ud om aftenen, siger Områdechef Lars Richter.    

 

Buschaufførerne i Slagelse og Næstved uddelte tæpper og gav kaffe ved Slagelse bushol-

deplads og ved busholdepladsen i Næstved tidligt denne morgen. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Charlotte Kjærsgaard   Lars Richter  

Marketingkonsulent   Områdechef 

Tlf.: 36 13 18 04/ 23 84 71 17  Tlf.: 36 13 16 51/  40 80 59 87 

ckn@moviatrafik.dk   lri@moviatrafik.dk 

 

For levende billeder fra begivenheden, kontakt: 

Camilla Hübschmann Jakobsen 

Kommunikationsrådgiver, Mark, Lindberg & Partners 

Tlf.: 30 31 71 43 

chj@marklindberg.dk 

 

Om Movia:  

Trafikselskabet Movia er fra 1. januar 2007 det nye trafikselskab for hele Østdanmark efter en fusion 

af HUR, STS og VT. Navnet "Movia" er sat sammen af de to latinske ord "movere", som betyder at 

bevæge sig, og "via", som betyder vej, rute eller rejse. Alle busser og lokalbaner er med i selskabet, 

så din bus og dit lokaltog er her stadig. Selskabet er Danmarks største trafikselskab med omkring 

213 mio. buspassagerer om året, 570 buslinjer, 4500 chauffører og ni lokalbanestrækninger. På 

www.moviatrafik.dk kan man læse mere om Trafikselskabet Movia.  

 

Om R-nettet:  

R-nettet er et net af lokalbaner og busser med forbedrede forbindelser i hele Region Sjælland. Køre-

planen er koblet med øvrige regionale forbindelser og DSB’s toge, så kunderne undgår unødig vente-

tid og kommer nemt til alt i regionen.  På www.nemttilalt.dk kan man læse mere om R-nettet. 
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