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For yderligere oplysninger, kontakt: 

 
Kristoffer Stender Wiwe, Trafikplanlægger hos Movia,  

Direkte tlf.: 36 13 16 22  

E-mail: ksw@moviatrafik.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.  

 

FAKTA om de nye linjer 

Linje 313 erstatter i store træk den nuværende linje 303, hvilket betyder, at linje 313 frem-
over bliver grundstammen i betjeningen mellem Ølstykke st. og Stenløse st. 

Linje 314 vil fortsat køre mellem Ølstykke st. og Stenløse st., men med en justeret linjeføring 
i forhold til i dag. Linje 314 får flere afgange og stiger fra to til tre afgange i timen i myldreti-
derne, og myldretidsperioden øges i forhold til i dag.  

Linje 312, som fremover er afkortet til at køre mellem Frederikssund st. og Ølstykke st. får én 
afgang mindre i timen, så den fremover kører med timesdrift i forhold til de to afgange i timen 
på den gamle linje 302. 

 

 


