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Arriva lancerer i dag den første gratis internetforbindelse i den kollektive trafik i Danmark.
Arriva giver dermed alle, der rejser med Arrivas tog, mulighed for at udnytte rejsetiden endnu
bedre, end det hidtil har været muligt, hvad enten man er kørt med bus, tog eller i bil.
»Hvis den kollektive trafik skal være et reelt alternativ til bilen, er det vigtigt hele tiden at udvikle og forbedre det produkt, man tilbyder passagererne. Fri adgang til internettet kan give
den kollektive trafik den fordel, der skal til, for at folk vælger at tage toget i stedet for bilen.
Det vil være en gevinst for både miljøet og trængslen på vejene,« siger kommunikationsdirektør Jan Wildau fra Arriva.
Internetforbindelsen er gratis for alle togets passagerer og kræver alene, at man i forvejen
har en e-mail-adresse, der fungerer som ens brugernavn, når man logger sig på Arrivas net.
»Det er en simpel og smidig løsning, der giver passagererne let adgang til internettet og en
høj hastighed på forbindelsen. Vi har valgt et gennemtestet system fra en velrenommeret
leverandør, så der er de bedste betingelser for, at det bliver en succes,« siger Jan Wildau.
Britiske Moovera Networks har skabt den tekniske løsning, der giver Arriva mulighed for at
tilbyde trådløst internet i togene. Moovera modtog 21. maj 2008 en britisk Broadband Wireless Innovation Award for bedste WiFi-produkt for sin Moovbox M Series – netop det system,
som benyttes i Arrivas tog. Moovera er i Danmark repræsenteret ved danske Network Zone
Relations (NZR).
Arriva benytter Teleselskabet 3’s netværk, der giver dækning på 98 procent af Arrivas togstrækninger.
Internetforbindelsen har en hastighed på 7,2 Mbps og er af typen WiFi 3G HSPA (High Speed
Access). Der er internet i alle Arrivas 29 Lint-tog, der kører 90 procent af afgangene.
Arriva kører hvert år med syv millioner passagerer på strækningerne fra Tønder i syd til
Thisted i nord og fra Århus i øst til Struer og Skjern i vest. Mere end 97 procent af Arrivas
tog kører til tiden, hvilket er den højeste rettidighed i Danmark.
Internetforbindelsen indvies af minister for udvikling, teknologi og videnskab Helge Sander.
Indvielsen foregår i dag klokken 12.30 på Bording Station.
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