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Forsiden
Den 30. december 2018 kørte Dansk Jernbane-Klub afskedstur på bybanen i Haderslev, 
som samtidig blev en afskedstur for MR, da de pr. 28. januar blev taget ud af drift! Her 
ses afskedstoget – MR/MRD-sæt 48 – kort efter afgang fra Vojens på vej mod Haderslev. 
Foto: Allan Støvring-Nielsen.

Ny organisations struktur 
for lokalbanerne?

Regeringen præsenterede den 16. januar udspillet til en ny sund-
hedsreform, „Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet 
og patientrettigheder“ med forslag til en nedlæggelse af de fem 
regioner ved indgangen til 2021 og omlægninger i sygehussekto-
ren. En nedlæggelse af regionerne vil imidlertid også betyde en ny 
organisering af ansvaret for den lokale kollektive trafik, herunder 
privatbanerne. I det 144 sider store udspil er der imidlertid kun 
brugt cirka en halv side på at redegøre for tankerne om, hvorledes 
ansvaret for den kollektive trafik skal overgå til de enkelte kom-
muner og de nuværende regionale trafikselskaber. 
 Med udspillet til nedlæggelse af regionerne mener Regeringen, 
at der sikres en mere klar og enkel ansvarsfordeling, hvis kom-
munerne overtager regionernes ansvar for den regionale bustrafik, 
privatbanetrafikken og det fulde ejerskab for de regionale trafiksel-
skaber. Trafikselskaberne skal så overtage regionernes rolle med 
at planlægge den regionale trafik under direkte ansvar over for 
kommunerne, som fremover skal finansiere den regionale trafik. 
 Ifølge oplægget finder Regeringen, at „dette skal fra borgerens 
stol gerne resultere i en mere sammenhængende lokal trafik“. 
Men hvorledes man tænker at finansiere den kollektive trafik i 
yderområderne, nævnes der ikke meget om, og netop offentlig 
transport med bus og tog vil være vigtig, når befolkningen fra 
disse områder skal til/fra supersygehusene og de nye sundheds-
centre. „Det er vigtigt, at pengene følger med fra regionerne til 
kommunerne. Samtidig skal kommunerne sørge for at prioritere 
den kollektive trafik. „Vi er bekymrede for, om de ressourcer, som 
regionerne i dag bruger på kollektiv trafik, vil ende med at gå til 
andre opgaver i kommunerne“, siger direktør for Dansk Industri 
Transport, Michael Svane. Den bekymring står han ikke alene med.
 Siden 2000 har organiseringen af lokalbanerne næsten kon-
stant været til debat og med store undersøgelser til følge. Alle 
tiltag på at ændre organiseringen af privatbanerne, herunder også 
finansieringen af/statens tilskud til banernes drift og infrastruktur 
er endt med, at de eksisterende aftaler om lokalbanerne ikke er 
blevet erstattet med nogen af de talrige forslag på forandringer. 
Flere af privatbanerne har endda været truet på deres eksistens 
af sparelystne lokal- og regionspolitikere, men er reddet af, at 
det øremærkede privatbanebloktilskud ville ophøre ved en evt. 
nedlæggelse.  
 Udspillet til en ny sundhedsreform er hurtigt blevet central i 
debatten på alle lag i dansk politik: Folketinget, regionerne, kom-
muner samt trafikselskaber m.m. Det kommende folketingsvalg 
i løbet af foråret vil formentlig blive afgørende for reformens 
gennemførelse med nedlæggelse af regionerne til følge. Trafikalt 
kunne man være fristet til at sige: „Ét er et søkort at forstå, et 
andet er skib at føre!“. Er kommunerne i praksis egnet til at 
sætte rammerne for driften af privatbanerne, anlagt længe før de 
nuværende kommunegrænser blev trukket? Sporene fra afvikling 
af regionale buslinjer på tværs af kommunegrænser de seneste 
år skræmmer. 
 Men reformen kunne måske åbne for nytænkning på lokalba-
nefronten, og at den prioriteres op kommunerne imellem. Om vi 
kan lide det eller ej, så er mange af de offentlige services blev 
centraliseret de seneste 10-15 år, og koncentreret til de „kom-
munale hovedstæder“. Her kan lokalbanerne netop være det 
perfekte bindeled mellem landområderne, de mindre bysamfund 
og hovedbyen, hvor rådhuset, ungdomsuddannelserne, sygehuset, 
sundhedscenteret typisk holder til. 
 Spændende er det også, om de nuværende lokalbaner i ud-
spillet vil blive suppleret med flere lokale/regionale strækninger 
på tilsvarende måde, som strækningerne Skørping–Hjørring–
Frederikshavn (fra 2017), Køge–Roskilde og Skjern–Holstebro 
(begge fra 2020). Her er der bestemt potentiale for forbedringer. 
F.eks. i Sønderjylland, hvor grænseregionen med de store byer 
Flensborg, Sønderborg, Åbenrå og Haderslev kunne bindes sam-
men med et lokaltogssystem, som det er tilfældet i den modsatte 
ende af Jylland.

Ole-Chr. Munk Plum & Tommy O. Jensen
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Myndigheder

Lokalbanerne på 
kommunale hænder?

Regeringen præsenterede den 16. 
januar sit 144 sider store udspil til 
en ny sundhedsreform, hvor om-
drejningspunktet er en nedlæggelse 
af de fem regioner ved indgangen 
til 2021, og at der foretages en 
decentralisering af sygehussektoren 
bl.a. med etablering af 21 sund-
hedscentre. 

Nedlæggelsen af regionerne indebæ-
rer også, at ansvaret for den lokale 
kollektive trafi k skal skifte hænder 
og overgå til de enkelte kommuner 
og de nuværende regionale trafi ksel-
skaber. Dette gælder dog ikke for ho-
vedstadsområdet, hvor Regeringen 
har foreslået et selvstændigt udspil 
om organiseringen af den kollektive 
trafik i Hovedstadsområdet med 
dannelsen af HOT – Hovedstadens 
Offentlige Trafi kselskab. 

nansiere den regionale trafi k. Kom-
munerne overtager dermed den 
fulde styring af trafi kselskaberne. 
Arbejdsopgaverne vil overordnet 
set være de samme som nu, men 
i regi af rene kommunale selska-
ber. Trafi kselskaberne får også til 
opgave at sikre, at der også i frem-
tiden vil være privatbaner, som vi 
kender det i dag, og vil modtage 
statslige driftstilskud øremærket til 
privatbanerne.

De regionale busruter vil derimod 
skulle fi nansieres af kommunerne i 
fællesskab, med de midler som re-
gionerne i dag anvender på bustra-
fi k. Dette vil ske via det kommunale 
bloktilskud. Ifølge Regeringen vil 
strukturen for den lokale og regio-
nale kollektive trafi k dermed blive 
forenklet, og der vil fremover være 
en entydig placering af ansvaret. 
Hvordan det vil påvirke kørsel på 
tværs af kommuner/trafi kselskaber 
er endnu uvist.

Regeringens mål er, at der kan ind-
gås en politisk aftale om sundheds-

Ansvaret for den lokale kollektive 
trafi k er i dag delt mellem regioner 
og kommuner. Regionerne bestiller 
og fi nansierer regional bustrafi k og 
privatbanetrafi k, og er tillige med-
ejere af Aarhus og Hovedstadens 
letbane. Regionerne står i dag (gen-
nem trafi kselskaberne) for indkøb af 
lokal togtrafi k på Nordjyske Jernba-
ner, Midtjyske Jernbaner, Vestbanen 
(Varde–Nørre Nebel), Lokaltog samt 
persontrafikken Skørping–Hjør-
ring–Frederikshavn. Fra december 
2020 får Region Sjælland og Region 
Midtjylland ansvaret for trafi kkøb på 
henholdsvis strækningerne Køge–
Roskilde og Skjern–Holstebro. 
Desuden samarbejder regionerne 
med kommunerne i de regionale 
trafi kselskaber om indkøb af regio-
nal bustrafi k og kommunal bustrafi k 
(på vegne af kommunerne).

Får Regeringen opbakning til sit 
udspil, vil trafikselskaberne fra 
2021 overtage regionernes rolle 
med at planlægge den regionale 
trafi k under direkte ansvar over for 
kommunerne, som fremover skal fi -

Kort før nytår kunne Femern Bælt projektet lade champagnepropperne springe, da de endelig modtog den længe ventede meddelelse fra Slesvig-Holstens 
transportministerium om, at etablering af den 18 km lange tunnelforbindelse mellem Rødby og Puttgarden var godkendt og klar til underskrift. Og går alt vel, 
vil forbindelsen kunne åbne om ca. 10 år. Lidt grums var der også tilbage i champagneglasset, idet den tyske myndighedsgodkendelse forventelig vil kunne give 
anledning til nye klagesager, der kan udsætte igangsættelsen af anlægsarbejdet på tysk side et par år, mens de behandles ved Forbundsforvaltningsdomstolen 
i Leipzig. Ydermere må togpassagererne i den internationale togtrafi k mellem København og Hamburg fra december tage turen via Jylland-Fyn, når anlægsar-
bejderne på Sydbanen intensiveres de kommende 4-5 år og giver anledning til langvarige sporspærringer. Rejsetiden forventes dog at blive den samme som 
togforbindelsen via Rødby i dag. Her er EC 33 med MF-sæt 83 og 90 netop ankommet til Rødby Færge fra Tyskland den 29. januar. Til venstre den tidligere 
storebæltsfærge M/F Kronprins Frederik under udsejling mod Puttgarden.

John Christensen
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reformen (og de afl edte effekter for 
den lokale kollektive trafi k) i foråret 
2019, for derefter at igangsætte et 
grundigt arbejde med at forberede 
lovgivningen og lave planer for im-
plementeringen, således at det hele 
kan træde i kraft den 1. januar 2021.

Lovprogram 2018-2019

Som ventet blev de fi re lovforslag 
L43, L44, L45 og L46, omtalt i Jern-
banen 6/2018 s. 4-5, alle vedtaget 
på 3. behandlingen i Folketinget 
den 13. december 2018, med ikraft-
træden pr. 18. december 2018. 
Lovteksten kan dermed fi ndes på 
www.retsinformation.dk. Der er tale 
om følgende love:

• Lov nr. 1564 – Lov om ændring 
af lov om letbane på Ring 3 og 
lov om Metroselskabet I/S og 
Udviklingsselskabet By & Havn 
I/S. (lovforslag 43)

• Lov nr. 1565 – Lov om ændring 
af lov om trafi kselskaber. (lovfor-
slag 44)

• Lov nr. 1562 – Lov om ændring af 
jernbanelov. (lovforslag 45)

• Lov nr. 1566 – Lov om ændring 
af lov om en Cityring og lov om 
Metroselskabet I/S og Udviklings-
selskabet By & Havn I/S. (lovfor-
slag 46)

Knap nok var Dronningens signe-
ring af ovenstående love overstået, 
førend nye ændringer blev taget i 
behandling i Folketinget. Den 18. 
januar blev lovforslag L129 „For-
slag til lov om ændring af lov om 
trafi kselskaber og jernbaneloven“ 
fremsat til første behandling. Denne 
gang skal ændringerne 1) fremme 
udviklingen og drift af nye digitale 
mobilitetstjenester og 2) forenkle 
regelsættet for afstandskrav til fjern-
buskørsel.

Førstnævnte ændring indebærer, at 
rejsekortets og rejseplanens funktio-
ner samles i én digital mobilitetstje-
neste under ét selskab og med én 
fælles bestyrelse, hvor Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet også 
er repræsenteret. Samtidig skal de 
offentlige trafi kvirksomheder stille 
udvalgte transportdata til rådighed 
for erhvervslivet, og stille deres 
standardbilletter til rådighed for 
videresalg gennem tredjepart.

Den anden ændring betyder, at 
afstandskravene for fjernbuskørsel 
kan sænkes til 75 km, og betje-
ningskravet øges fra én gang 4 dage 
ugentligt til mindst én returrejse 5 
dage ugentligt. I dag er kravet for 
fjernbuskørsel, at den skal forløbe 
over mere end to trafi kselskabers 
områder, over mere end området 

for trafi kselskabet på Sjælland eller 
over mere end Bornholms Regi-
onskommunes område. Hensigten 
med kortere afstandskrav og højere 
betjeningskrav er at skabe rammer 
for fl ere fjernbusruter i Danmark, 
herunder i yderområderne.

Vigtig milepæl for Femern 
Forbindelsen nået

Den 28. december 2018 modtog 
Femern A/S og Transport-, Byg-
nings- og Boligministeriet myndig-
hedsgodkendelse til at igangsætte 
byggeriet af Femernforbindelsen 
fra hørings- og godkendelsesmyn-
digheden i Slesvig-Holsten, Amt für 
Planfeststellung Verkehr Schleswig-
Holstein (APV-SH).

En tydeligvis tilfreds transport-, 
bygnings- og boligminister Ole 
Birk Olesen (LA) udtalte i en pres-
semeddelelse samme dag: „Jeg er 
glad for, at vi nu er kommet i mål 
med den tyske myndighedsgod-
kendelse. Det er en vigtig milepæl 
for Femern Bælt-projektet. Jeg vil 
derfor gerne takke vores partnere i 
Slesvig-Holsten for deres store ind-
sats og vigtige bidrag til at realisere 

den faste forbindelse over Femern 
Bælt. De slesvig-holstenske myndig-
heder har haft betydeligt fokus på 
de miljømæssige konsekvenser af 
projektet. Når Femern A/S har læst 
godkendelsen grundigt igennem, 
vil selskabet i løbet af foråret 2019 
fremlægge en konkret plan for det 
videre arbejde med projektet“.

Siden indleveringen af ansøgnin-
gen om tysk myndighedsgodken-
delse i oktober 2013, har de tyske 
myndigheder gennemført to fulde 
og ganske omfattende offentlige 
høringsrunder samt to skriftlige mi-
nihøringer under ledelse af hørings- 
og godkendelsesmyndigheden APV-
SH. Myndigheden havde ansvaret 
for at færdiggøre arbejdet med selve 
godkendelsesbeslutningen, hvor 
den endelige interesseafvejning 
og stillingtagen til alle spørgsmål 
blev frembragt i forbindelse med 
høringsprocessen.

Efter udstedelse af myndighedsgod-
kendelsen vil det være muligt at 
indgive klager over godkendelsen 
til Forbundsforvaltningsdomstolen 
i Leipzig. Det er sædvanligt i Tysk-
land, at myndighedsgodkendelser af 

Fra DOT til HOT

DOT-samarbejdet (Din Offentlige Transport) 
mellem DSB, Movia og Metroselskabets vi-
sion om at skabe en bedre og mere sammen-
hængende offentlig transport på Sjælland og 
Øerne, har efter Regeringens opfattelse ikke 
lykkedes. Samarbejdet blev sat i søen i 2016, 
hvor DOT har forsøgt at samle kundeservice, 
trafi kinformation, priser og billetter, kommu-
nikation og markedsføring i ét. Uagtet dette, 
så er billetsalg, planlægning og indkøb af 
ydelser sket hver for sig mellem de tre parter 
i DOT-samarbejdet. 

I et udspil fra Regeringen den 21. januar, skal 
der i stedet oprettes én samlet stærk trans-
portorganisation, som fremover skal varetage 
planlægning og kundevendte aktiviteter vedrø-
rende offentlig kollektiv trafi k på tværs af trans-
portformerne bus, metro, letbane, privatbaner 
og S-tog. Denne type organisering kendes fra 
udlandet, hvor blandt andet München, Oslo, 
London og Helsinki har succes med dette. 

Den nye transportorganisation med navnet 
Hovedstadens Offentlige Transport (HOT), 
skal fremtidssikre den kollektive trafi k og sikre 
et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud til 
borgerne i Nord- og Østsjælland. 

HOT vil dermed få ansvaret for den praktiske 
og overordnede strategiske planlægning og 
for indkøb af den samlede kollektive trafi k 
på tværs af busser, S-tog, metro, letbane og 
privatbaner. Derudover skal organisationen 
være ansvarlig for alle kundevendte aktiviteter, 
så som salg af billetter, trafi kinformation og 
markedsføring.

Bestyrelsen for hovedstadsområdets HOT 
foreslås sammensat af 11 medlemmer, hvor 
Københavns Kommune udpeger to medlem-
mer, Frederiksberg Kommune udpeger et 
medlem, de resterende kommuner vælger 
tilsammen fi re medlemmer og staten udpeger 
fi re medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin 
formand blandt de kommunale medlemmer, 
mens staten udpeger næstformanden.

Valgåret er tydeligvis 
skudt igang, med et stort 
anlagt udspil fra Regerin-
gen om tiltag for at styrke 
hovedstaden, heriblandt 
tiltag for at reducere 
trængsel og styrke den 
kollektive trafi k. 
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store infrastrukturprojekter påklages 
til Forbundsforvaltningsdomstolen. 
Varigheden af domstolsprocessen 
er forbundet med usikkerhed og 
afhænger af de indkomne klagers 
omfang og kompleksitet, samt 
domstolens tilrettelæggelse af ar-
bejdet. Pt. er den skønnet at have 
en varighed på ca. to år. I løbet af 
foråret vil Femern A/S i samarbejde 
med selskabets tyske advokater og 
øvrige eksperter foretage en grun-
dig analyse af klagernes omfang 
og kompleksitet, for at vurdere de 
mulige økonomiske konsekvenser 
og behov for ændret tidsplan.

Femern A/S har henover 2018 for-
handlet tillægsaftaler på plads med 
de to hovedentreprenørkonsortier 
Femern Link Contractors (FLC) og 
Fehmarn Belt Contractors (FBC) 
om vilkårene for en forlængelse af 
de betingede kontrakter på anlægs-
byggeriet af Femern Bælt-tunnelen 
med ét ekstra år, dvs. inklusive 
hele 2020 med forudsat anlægsstart 
primo 2021. Omkostningerne til 
tillægsaftalerne kan holdes inden 
for projektets anlægsreserve, dvs. 
inden for anlægsbudgettet på 52,6 
mia. kr. (2015-priser).

Den 2. marts 2018 tiltrådte en enig 
forligskreds bag Femern Bælt-for-
bindelsen bestående af regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti), Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti en anbefaling fra Femern 
A/S om at foretage en fremrykning 

af konkrete anlægsforberedende 
aktiviteter i relation til den faste 
forbindelse over Femern Bælt, f.eks. 
byggemodning af produktionsom-
rådet ved Rødbyhavn og etablering 
af veje, stier og kontorfaciliteter i 
Rødbyhavn. Entreprenørvirksom-
heden M.J. Eriksson A/S har i den 
anledning fået til opgave at tømme 
den otte hektar store Strandholm sø 
øst for Rødbyhavn i november, såle-
des at der kan etableres betonfabrik 
for tunnelelementer. Som erstatning 
for Strandholm Sø bliver der anlagt 
en ny sø på samme størrelse cirka 
to kilometer øst for sommerhusene 
ved Hyldtofte.

Den 13. december 2018 afsagde 
EU-retten domme i to sager, som 
Scandlines og Stena Line havde 
anlagt mod Kommissionen vedrø-
rende statsstøtte til Femern Bælt-
forbindelsen. EU-rettens afgørelse 
indebærer, at Kommissionens stats-
støttegodkendelse for så vidt an-
går finansieringen af A/S Femern 
Landanlæg kan opretholdes, mens 
Kommissionens statsstøttegodken-
delse til kyst til kyst-projektet må 
annulleres på grund af procesfejl. 
Som følge heraf har Femern A/S i 
samarbejde med Transport-, Byg-
nings- og Boligministeriet og Kam-
meradvokaten indledt en analyse af 
de to dommes konsekvenser. For at 
sikre den nødvendige likviditet til 
projektet i en periode uden stats-
garanti, har Femern A/S hjemtaget 
forhåndslån. Kommissionen har dog 
tilkendegivet, at EU-rettens domme 
ikke har betydning for den finan-

sielle støtte, som EU har bevilliget 
til projektet (CEF-støtte).

Da Folketinget den 28. april 2015 
vedtog anlægsloven for Femern 
Bælt-projektet, var den samlede 
økonomiske ramme for kyst til 
kyst-projektet på 55,1 mia. kr. 
(2015-prisniveau). Efter udbuds-
runden på entreprenørydelser blev 
anlægsbudgettet nedjusteret til 
52,6 mia. kr., mens reserverne i 
overensstemmelse med anbefalin-
gerne fra Ernest & Youngs eksterne 
kvalitetssikring blev fastsat til 7,3 
mia. kr. (2015-prisniveau) og un-
der forudsætning af tunnelåbning 
i 2028. Anlægsbudgettet er dog 
under pres, hvis det viser sig, at 
åbningen må udsættes 1-2 år, og 
såfremt støttetilsagn fra EU’s CEF-
program (2014-2020) på 4,4 mia. 
kr. mod forventning ikke kommer 
fuldstændig til udbetaling. Kom-
missionen har dog tilkendegivet, at 
Femern Bælt-projektet er en stærk 
kandidat til at modtage yderligere 
EU-støtte efter 2020.

Kattegatforbindelsen

Regeringen og Dansk Folkeparti 
bevilligede i finansloven for 2019 
sammenlagt 60 mio.kr. til gennem-
førelse af to forundersøgelser af 1) 
en ren vejforbindelse og 2) en kom-
bineret vej- og jernbaneforbindelse 
over Kattegat, selvom transport-, 
bygnings- og boligminister Ole Birk 
Olesen (LA) i foråret (se Jernbanen 
2/2018, s. 4) anså det for tilstræk-
keligt kun at gå videre med analyse 
af vejløsningen.

Baggrunden for den kursændring er 
ønsket om at opnå bred politisk op-
bakning fra oppositionen til et pro-
jekt med et så langt tidsperspektiv, 
at det ikke risikerer at strande ved et 
regeringsskifte. Samtidig lover trans-
port-, bygnings- og boligminister 
Ole Birk Olesen, at de øvrige partier 
(S, SF og RV) i forligskredsen bag 
„Aftale om en grøn transportpolitik“ 
fra 2009 vil blive tilbudt at tilslutte 
sig aftalen.

Der gennemføres således to forun-
dersøgelser inden for det samlede 
beløb på 60 mio. kr. Det skyldes, 
at de fysiske løsninger for en ren 
vejforbindelse hhv. en kombine-
ret vej- og jernbaneforbindelse er 
væsentligt forskellige. Ligesom en 
kombineret forbindelse ikke kan 
ses i direkte sammenhæng med 
en forbindelse, der er optimeret til 
vejtrafik alene.

Forundersøgelserne vil blandt andet 
indeholde en opdateret trafikal ana-
lyse, samfundsøkonomiske og miljø-

Fem
ern A/S

Med den tyske myn-
dighedsgodkendelse af 
Femern Forbindelsen, 
kan anlægsarbejdet snart 
sættes i gang. Første 
skridt er etablering af 
en ny arbejdshavn, hvor 
de 89 tunnelsektioner til 
den 18 km lange tunnel 
skal støbes.
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mæssige analyser og undersøgelser 
af forskellige tekniske løsninger for 
den faste forbindelse samt forskellige 
linjeføringer. Forundersøgelserne 
sættes i gang primo 2019 og forven-
tes at være færdige i løbet af 2021, 
hvorefter der vil kunne sættes gang 
i en VVM-undersøgelse, som danner 
det endelige beslutningsgrundlag for 
en anlægslov.

Den 20. december 2018 kunne 
Vejdirektoratet i samarbejde med 
Sund & Bælt, Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen og Transport-, Byg-
nings- og Boligministeriets depar-
tement offentliggøre resultaterne af 
en strategisk analyse af de trafi kale 
og fi nansielle konsekvenser ved en 
fast forbindelse over Kattegat.

Anlægsomkostningerne er i denne 
analyse blevet opdateret i forhold 
til det tidligere anlægsskøn og vi-
ser, at en fast vejforbindelse inkl. 
landanlæg vurderes at koste næsten 
62 mia. kr. (2018-priser), mens en 
kombineret vej- og jernbaneforbin-
delse alt inkl. løber op i 136 mia. kr.

I foråret var der en politisk forvent-
ning om, at en ren vejforbindelse 
kunne klares udelukkede ved bru-
gerfi nansiering, og at det i øvrigt 
kunne ske på blot 32 år. Det holder 
dog ikke helt stik, for med en til-
bagebetalingstid på 40 år (samme 
praksis som med Storebælts- og 
Øresundsforbindelserne) vil der 
være behov for et fi nansielt tilskud 
på 5,2 mia. kr. Det er dog stadig 
væsentlig mindre end en kombi-
neret vej- og jernbaneforbindelse, 
hvor tilskudsbehovet er 52 mia. kr.

Analysen har også set på konse-
kvenserne for jernbanetrafi kken via 
Storebælt, hvis der etableres en ren 
vejforbindelser over Samsø, som af 
sagens natur vil være attraktiv for 
fjernbusser. I alt skønnes passager-
tabet at udgøre 5-6 %, svarende 
til ca. 400.000 passagerer årligt (8 
mio. togpassagerer skønnes at pas-
sere Storebælt i 2018). Omvendt 
vil en kombineret forbindelse give 
en vækst i jernbanetrafi kken mel-
lem Aarhus og København på cirka 
18.500 togpassagerer over Kattegat 
om dagen (i 2035), hvis der etab-
leres højhastighedstog. Storebælts-
forbindelsen vil miste cirka 10.800 
passagerer hver dag. Der vil dog 
stadigvæk være fl est rejsende via 
Storebælt. Der vil således passere 
knap 26.400 personer med tog hver 
dag via Storebælt (i 2035).

Den Strategiske analyse af en ren 
vejforbindelse samt en kombineret 
vej- og jernbaneforbindelse kan 
downloades på www.trm.dk.

Alternativer til tog over Kattegat

Netop udsigten til en betydelig 
reduktion af anlægsbudgettet for 
en Kattegat-forbindelse – og ikke 
mindst behovet for statslig med-
fi nansiering – fi k Transport-, Byg-
nings- og Boligministeriet til at 
bestille et idékatalog hos rådgiverfi r-
maet Rambøll, med forslag til „Kol-
lektive mobilitetsløsninger“, som 
ikke kræver jernbaneinfrastruktur og 
kan etableres på en fast forbindelse 
målrettet for vejanlæg.

Idékataloget blev offentliggjort den 
23. december 2018 og foreslår syv 
løsningsalternativer til traditionelle 
tog eller højhastighedstog:

Superbusser – reelt en moderne 
og komfortabel ledbus på op til 24 
meter drevet af el, brint, gas. Med 
max. hastighed på 100 km/t skønnes 
rejsetiden mellem København og 
Aarhus at kunne være 2–2½ timer.

Prioriteret vejbane – reservere 
venstre bane til biler med mindst 
to personer (samkørsel), busser 
med passagerer samt køretøjer, som 
udover normal brotakst har tilkøbt 
adgang til denne bane. Metoden 
kendes i dag fra bl.a. USA.

Autonomous rail rapid transit (ART) 
– en variant af BRT køretøj (Bus Ra-
pid Transit) på op til 30 meter, som 
styres af sensorer, der er bygget ned 
i kørebanen. Tophastighed på op til 
130 km/t, og en rejsetid på lidt under 
2 timer mellem København og Aar-
hus. ART’en er som udgangspunkt 
indrettet som et letbanetog med en 
kapacitet på ca. 120 siddende pas-
sagerer, og vil kunne sammenkobles 
til længere stamme.

People mover via monorail – den 
måske mest spektakulære løsning, 
hvor broens autoværn bygges som 
et monorail-system, hvorpå der 
kører særlige eldrevne køretøjer 
med kapacitet på 6-10 personer 
pr. enhed op til større enheder 
med plads til 300 passagerer. 
Hastighed mellem 130-200 km/t og 
elforsyning fra monorail skinnen. 
Monorail-løsningen foreslås at have 
terminal i Kalundborg og Odder, 
hvor der skiftes til tog/letbane.

Dynamiske busbaner – reelt en 
optimering af anvendelse af broens 
kørebaner i kombination med fører-
løs teknologi, således at køretøjer 
med fl est personer altid får bedst 
fremkommelighed.

Rullende terminal – Svarer i princip 
til IC3-konceptet, blot på gummi-
hjul. Små korte busser på 10-12 m, 

der kan samles i længere enheder, 
og følges ad på Kattegatforbindelsen 
med op til 100 km/t. Der kan etab-
leres gennemgang, således at der 
kan skiftes til den rette destination 
mellem en række faste busruter 
mellem Sjælland og Jylland, f.eks. 
København–Aarhus eller Helsin-
gør–Holstebro.

Hvorvidt de „Kollektive mobili-
tetsløsninger“ kunne blive et reelt 
alternativ til en togforbindelse mel-
lem København og Aarhus via Sto-
rebælt, synes dog i nuet tvivlsom. 
Alt andet lige vil et togprodukt 
med 180-250 km/t kunne tilbyde 
en væsentlig bedre komfort end en 
superbus på asfalt, give mulighed 
for at anvende rejsetiden aktivt og 
fremfor alt kunne ske uden skifte 
undervejs, som nogle af Kattegat-
løsningerne lægger op til.

Rambølls rapport om superbus-
ser – eller en ny variant togbusser 
om man vil – kan downloades på 
www.trm.dk.

S-tog til Helsingør?

S-tog er åbenbart løsningen, synes 
fi losofi en at være, når man ikke kan 
få DSB’s regionaltog til at makke 
ret. I efteråret 2018 blev der bevil-
liget 3 mio. kr. til at undersøge en 
forlængelse af S-banen fra Høje 
Taastrup til Roskilde nærmere (se 
Jernbanen 5/2018 s. 4-5), og den 21. 
januar lagde transport-, bygnings- 
og boligminister Ole Birk Olesen 
op til at igangsætte en screening af 
muligheden for S-tog til Helsingør. 
Dette sker efter et møde med fi re 

Ill. Ram
bøll

Ill. Ram
bøll

Fantasien kender nær-
mest ingen grænser, når 
det gælder om at fi nde 
alternativer løsninger til 
højhastighedstog over 
Kattegatforbindelsen. 
Øverst Rambølls forslag 
til en såkaldt „People 
Mover“, der skal køre 
på broens rækværk med 
200 km/t. Nederst et 
ART-køretøj, der følger et 
virtuelt spor i kørebanen 
med en hastighed på op 
til 130 km/t. 

Hvad mon de alminde-
lige bilister i f.eks. en VW 
eller Peugeot siger til at 
dele vej, med sådanne 
køretøjer i praksis? Og 
skal de mon også god-
kendes af Trafi kstyrelsen, 
nu hvor der ikke er skin-
ner indblandet?
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nordsjællandske borgmestre og re-
gionsrådsformanden for Region Ho-
vedstaden, der er ganske utilfredse 
med forholdene på Kystbanen.

Den seneste screening af S-tog til 
Helsingør blev foretaget i 2011 og 
omfattede i korte træk en forlæn-
gelse af linje C og H til Nivå hen-
holdsvis Helsingør. Den gang var 
planen at sammenkoble S-banen og 
Kystbanen lidt nord for Hellerup og 
på Klampenborg station, således at 
hurtigtog ville kunne overhale stop 
mellem Hellerup og Klampenborg. 
Siden da er der truffet beslutning om 
nyt CBTC-signalsystem og automa-
tisering af S-togsdriften i mellemti-
den, og så trænger den 8 år gamle 
screening til en større opdatering.

Foruden en opdateret screening af 
S-tog vil ministeriet også undersøge, 
om der kan opnås en gevinst ved, 
at Kystbanen bliver isoleret og be-
tjent med S-togslignende materiel, 
men uden at omlægge til egentlig 
S-togsdrift. Desuden vil Banedan-
mark blive bedt om at undersøge 
punktlighedseffekten af en mulig 
ændring af sporene i Nivå og Snek-
kersten (flere transversaler), så det 
bliver lettere at genoprette trafikken.

Skematisk sporplan for 
kapacitetsudvidelsen af 
Øresundsbanen med 
retningsdrift på Køben-
havns Lufthavn, Kastrup 
Station. Røde perroner 
og transversaler er ny-
anlæg. 

Ill. Sund&
Bæ

lt

Ny Kastrup Lufthavn Station

Det er vist almindelig kendt i disse 
kredse, at persontogskapaciteten 
gennem Københavns Lufthavn Ka-
strup (Cph) siden åbningen af Øre-
sundsbroen har været en begræn-
sende faktor, for at køre flere tog 
på Øresundsbanen. Der er allerede 
gennemført flere undersøgelser af 
kapaciteten på Øresundsbanen. 

For 10 år siden afsatte et flertal i Fol-
ketinget (Aftale om „En grøn transport-
politik“ af 29. januar 2009) 10 mio. 
kr. til VVM-undersøgelse af kapacite-
ten på Øresundsbanen, herunder især 
undersøgelse af banegodskapaciteten 
omkring Kastrup Station. Undersøgel-
sen blev afrapporteret i 2011. Med 
aftale om „Elektrificering af jernbanen 
mv.“ af 7. februar 2012 besluttede 
parterne, at Banedanmark yderligere 
skulle undersøge en løsning med 
retningsdrift ved lufthavnen. Herud-
over har ministeriet i 2015 og 2016 
fået udarbejdet undersøgelser af de 
passagervendte aspekter ved en Ny 
Kastrup Lufthavn Station. Trods de 
mange undersøgelser, der i øvrigt 
viste en god samfundsøkonomi, 
kom der ikke noget anlægsprojekt 
ud af dette.

Ill. Sund&
Bæ

lt

I maj 2018 bad transport-, bygnings- 
og boligministeren så Sund & Bælt 
Holding A/S (Sund & Bælt) om 
at igangsætte en forundersøgelse 
af Ny Kastrup Lufthavn Station, 
herunder undersøge mulighederne 
for medfinansiering, ved at udnytte 
byggeretten oven på en ny station. 

Undersøgelsen skulle tage ud-
gangspunkt i indførelse af retnings-
drift på banen (et af forslagene fra 
undersøgelsen i 2011), herunder 
de nødvendige ændringer til den 
eksisterende infrastruktur. Denne 
undersøgelse blev afleveret lige før 
jul, og præsenteret den 23. januar af 
transport-, bygnings- og boligmini-
ster Ole Birk Olesen (LA) dagen før 
Regeringen fremlagde sit oplæg til 
en vitaminindsprøjtning til hoved-
stadsområdet i planen „Danmarks 
hovedstad – Initiativer til styrkelse 
af hovedstadsområdet“.

Projektet omfatter tilpasning af 
sporanlægget til retningsdrift på 
de eksisterende spor omkring Kø-
benhavns Lufthavn Kastrup, dvs. 
nuværende spor 1 og 2 igennem 
den eksisterende Københavns Luft-
havn Kastrup Station prioriteres til 
tog mod Sverige, og godstogsspo-
rene 11 og 12 langs motorvejen, 
forsynes med to nye sideliggende 
perroner, prioriteret til tog mod 
Ørestad/København H. Hertil kom-
mer en stationsterminal med ad-
gang til Lufthavnens Terminal 3 via 
Lufthavnens Parkeringshus P7. Den 
nye station skal integreres med to 
nye overliggende P-huse. Hele her-
ligheden anslås at koste den nette 
sum af 2.456 mio. kr (2018-priser), 
hvoraf de 342 mio. kr er relateret til 
banearbejder.

Netop etableringen af P-husene 
over spor 11 og 12 er det store 
omdrejningspunkt i Sund & Bælt, 
for indtægterne ved at udlicitere 
driften af P-husene gør, at projektet 
bliver omkostningsneutralt overfor 
staten. Tilbagebetalingstiden anslås 
at vare mellem 26 og 38 år. 

Tommy O. Jensen

Sund & Bælts forslag til 
nye P-huse og erhvervs-
byggeri henover spor 
11 og 12 på Kastrup 
station. Byggeriet skal 
være med til at finansiere 
bygning af perroner og 
jernbaneanlæg, således 
at kapaciteten kan øges 
for persontog på Øre-
sundsbanen. Der er ikke 
foretaget en arkitektonisk 
bearbejdning i forbin-
delse med forundersø-
gelsen.
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Anlægsplan 2030

Banedanmark offentliggjorde i 
juli 2018 en ny anlægsplan frem 
til 2030 (se Jernbanen 4/2018 s. 
6-9), som afspejler den nye udrul-
ningsplan for Signalprogrammet og 
leveringen af Fremtidens Tog. Der 
har efterfølgende vist sig et behov 
for opdatering af anlægsplanen. 
Væsentligst er, at ibrugtagningstids-
punktet for ERTMS på teststræknin-
gen Roskilde–Køge er udskudt fra 
primo 2019 til medio 2019. Des-
uden er installationsvarigheden for 
udrulningen af ERTMS præciseret 
på en række strækninger. Banedan-
mark vurderer, at præciseringerne 
ikke har betydning for ibrugtagning 
eller for øvrige aktiviteter.

Banedanmark har desuden lavet 
en „huskeliste“ for de 12 projekter 
i Togfondens fase 1, og 9 projekter 
i Togfondens fase 2, der afventer 
politisk beslutning, om de skal gen-
nemføres eller ej. Ved indgangen 
til 2019 lå der ikke mindre end 12 
beslutningsgrundlag klar, bl.a. Ny 
bane over Vestfyn, og genåbning af 
stationerne i Stilling og Laurbjerg, 
der ligger i mulepose, og jf. Regerin-
gen afventer økonomisk råderum og 

fi nansieringsanvisninger for at kunne 
besluttes og sættes i værk. Om det 
foranstående Folketingsvalg senest 
i maj vil få nogle af disse projekter 
ud af muleposen, må de nærmeste 
måneder vise.

Ny bane København–Ringsted

Der er nu mindre end 100 dage til 
åbning af den nye bane København–
Ringsted, som offi cielt ventes at ske 
fredag den 31. maj med deltagelse 
fra Kongehuset. Lige nu arbejdes på 
at få 5-blok løsningen (konventionel 
linjeblok) mellem Vigerslev og 
Ringsted gjort færdig og taget i brug 
i løbet af maj måned. Ved udgangen 
af januar stod de 4 teknikhytter, der 
skal rumme blokanlægget, dog sta-
dig på arbejdspladsen ved Adams-
høj øst for Ringsted. DSB planlægger 
at indlede strækningsindøvelse fra 
den 24. april uden linjeblokanlæg.

Desuden gøres der klar til den 
sporomlægning i Ringsted, der 
indledes den 23. marts og med 
kulmination i påsken 17.-22. april, 
hvor Ringsted station lukkes helt 
ned for togtrafi k. Også her er der 
rift om de ressourcer, der mestrer 
traditionel sikringsteknik, lige fra 
montører der skal bygge anlæggene 
om til de validatorer, der skal kvali-
tetssikre de projekterede ændringer 
af sikringsanlæggene i Vigerslev 
henholdsvis Ringsted.

Infrastruktur

Steffen H
aase

Banedanmark angiver selv, at mar-
kedet for validatorer af sikringsan-
læg er ekstremt presset, og at det 
påvirker gennemførelse af andre 
projekter, heriblandt ibrugtagning af 
det nye sikringsanlæg i Randers. For 
at sikre optimal anvendelse af de få 
personer, der er godkendt som va-
lidatorer, har Banedanmark beslut-
tet at oprette egen validatorfunktion 
i Banedanmarks Teknikdivision. 
Denne funktion skal sikre uddan-
nelse af nye kræfter, eftersom der i 
de kommende 10 år stadig vil være 
behov for kompetencer indenfor 
traditionel sikringsteknik.

Strækningen Vigerslev–Ringsted 
bliver i øvrigt tildelt stræknings-
nummer 6 (dvs. TIB 6) mellem 
Vigerslev og Ringsted, og vil fremgå 
af TIB’en i løbet af foråret. Maks. 
strækningshastighed bliver 180 
km/t, vekselsporsdrift, og banen 
sikres med ATC. I Banedanmarks 
dokumentationssystem vil den dog 
fi gurere som BTR hovedstrækning 
02, som strækningen tildeltes tilbage 
i 2010. Det skyldes, at den tekniske 
dokumentation er opbygget omkring 
dette nummer, og vil skulle ændres, 
hvis strækningen ændrer nummer. 
Mere om BTR-systemet kan fi ndes 
på www.bane.dk under fanen Leve-
randør/Krav/Tekniske-data.

Den nye bane vil fra starten blive 
betjent med Sydbanens hurtigtogs-

I december prøvekørtes 
den nye bane Køben-
havn–Ringsted med fl ere 
tog samtidig i ETCS-mo-
de. Til venstre MR-sæt 
03 på vej gennem Lel-
linge den 4. december 
2018, mens HectorRails 
242.503 gør holdt i vi-
gesporet.
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system (RØ 12xx), som ved denne 
lejlighed skifter numre til RØ 32xx. 
Desuden er det besluttet, at de 
omlagte lyntog (ICL xx) ad den nye 
bane, i K19 vil betjene den nye 
station Køge Nord. Herved sikres 
to afgange fra Køge Nord station i 
timen i de fleste driftstimer, indtil 
det ene IC-system (IC 8xx/9xx) flyt-
ter over til den nye bane i K20.

Elektrificering af Lille Syd

Ved udgangen af januar var monta-
gen af køreledningsanlægget og de 
to autotransformerstationer mellem 
Køge Nord og indkørslen til Næst-
ved station så godt som overstået. 
Det forventes, at selve testkørslerne 
sker fra natten efter 18. marts til nat-
ten efter 21. marts og at det vil ske 
med EA+målevogn og en ME som 
bremselokomotiv.

På Næstved station indledtes for-
beredelserne til elektrificering 
af stationen i januar med at lave 
prøvegravninger langs sporet, hvor 
køreledningsmasterne skal stå, for 
at lokalisere og flytte de kabler, 
som måtte ligge i vejen. Dette sker 
ved at suge et hul i ca. en meters 
dybde, kontrollere for mulige kab-
ler og lægge jorden tilbage igen. 
Herefter kan nedramningen af ma-
stefundament ske uden bekymring 
for beskadigelse af kabler. Fra april 
påbegyndes opsætningen af køre-
strømsmaster.

Elektrificeringen af 
Nordvestbanen

Selv om der stadig er nogle år 
til at Elektrificeringsprogrammet 
rykker skurbyen og arbejdstoget 
til Nordvestbanen jf. anlægsplan 

2030, så har Banedanmark på pa-
piret taget hul på det omfattende 
arbejde. Orienteringsmødet forud 
for ekspropriation skete i Hvalsø 
Hallen torsdag den 11. januar, hvor 
Ekspropriationskommissionen og 
Banedanmark på et offentligt møde 
gennemgik projektet. Herefter 
vil Ekspropriationskommissionen 
foretage besigtigelse af en række 
ejendomme, der er berørt. Der 
er dels behov for at få permanent 
plads til transformerstationer og til 
kørestrømsanlægget, og dels mid-
lertidigt arbejdspladsareal, hvor der 
skal bygges nye broer eller sænkes 
spor for at få den nødvendige plads 
i højden.

De forberedende arbejder til elektri-
ficering i form af sporsænkninger på 
strækningen Roskilde–Holbæk–Ka-
lundborg sker i 2020. På delstræk-
ningen Holbæk–Kalundborg sker 
sporsænkningerne samtidigt med 
planlagt sporfornyelse. Samtidig 
immuniseres sikringsanlæggene 
på strækningen Roskilde–Holbæk, 
således at der er klart til testkørsel i 
efteråret 2022. Der foretages ingen 
immunisering af strækningen Hol-
bæk–Kalundborg, da ERTMS på 
hele Nordvestbanen forventes klar 
medio 2026.

Selve elektrificeringen af Nordvest-
banen ventes indledt i 2022, når der 
er hængt tråd op mellem Ringsted 
og Næstved i 2020-21. Fra 2023 
vil der således kunne køre el-tog til 
Holbæk, efterfulgt af strækningen 
ud mod Kalundborg i 2027.

Beslutningsgrundlag for 
Ny bane til Billund

I december 2018 kunne Banedan-
mark endelig aflevere beslutnings-
grundlaget for Ny bane til Billund 
til forligspartierne (S, RV, SF, EL 
og DF), der står bag den politiske 
aftale om Togfonden DK. Opgaven 
blev sat i værk i 2014, hvor forligs-
partierne besluttede, at der skulle 
igangsættes en VVM-undersøgelse 
af en ny jernbane mellem Jelling 
og Billund lufthavn/Legoland (se 
Jernbanen 3/2014 s. 4). Denne 
opgave er nu afsluttet, og det er så 
op til forligspartierne, om de vil gå 
videre med projektet.

Der er undersøgt tre linjeføringer 
for en ny bane, der kan kobles 
på den eksisterende bane mellem 
Herning og Vejle: To linjeføringer 
med tilslutning vest for Jelling (Jel-
lingløsningerne), og en linjeføring 
med udgangspunkt i Gadbjerg 
(Gadbjerg-løsningen). Anlægsbud-
gettet for de tre løsninger spæn-
der mellem 910 og 940 mio. kr. 

Banedanm
ark

Banedanm
ark

Banedanmarks anlægs-
plan for aktiviteter i 
forbindelse med Signal-
programmet (grøn) og 
Elektrificeringsprogram-
met (orange)
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(2018-priser), og er dermed noget 
højere end det estimat Togfonden 
lagde ud med i 2014, nemlig 800 
mio. kr. (reguleret til 2018-pris-
niveau). Hertil kommer en række 
tilvalg, bl.a. nedgravet station ved 
Billund Lufthavn (209-226 mio. kr.), 
flere vejbroer i stedet for overkørsler 
(10-54 mio. kr.), ekstra overkørsler 
(5-14 mio. kr.) og endelig genåbning 
af Gadbjerg station (13 mio. kr.), 
hvis Gadbjergløsningen vælges. 
De tre linjeføringer blev beskrevet 
nærmere i Jernbanen 1/2018 s. 14.

Trafikalt forudsættes den nye bane 
kørt med halvtimesdrift, og rejse-
tiden for de to Jellingløsninger vil 
være 25½ minut mellem Vejle 
og Billund Lufthavn og 31 minut-
ter, hvis man fortsætter videre til 
Billund By/Legoland. I forhold til 
dagens buskørsel, er der tale om en 
rejsetidsgevinst på knap 5 minutter. 
Vælges derimod Gadbjergløsningen 
og tillige et stop i Gadbjerg, er 
køretiden den samme som bussen.

En ny bane til Billund vil medføre 
begrænsninger af mulighederne 
for at køre tog på banen mellem 
Vejle og Herning, da kapaciteten 
på den enkeltsporede bane mellem 
Vejle og Jelling/Gadbjerg med den 
forudsatte betjening vil være fuldt 
udnyttet. Den høje kapacitetsudnyt-
telse betyder, at man af hensyn til 
punktligheden ikke bør køre direkte 
tog mellem København og Herning/
Struer. Desuden vil det ikke være 
muligt at køre godstog mellem Vejle 
og Herning i de perioder, hvor der 
er halvtimesdrift til Billund. Såfremt 
man kører flere tog på strækningen, 
vil det af kapacitetsmæssige og 
trafikale årsager være nødvendigt 
at udbygge banen mellem Vejle og 
Jelling. Her vil udbygninger i Grejs-
dalen være særligt udfordrende pga. 
terrænets udformning og nærhed til 
boliger og en å.

Linjeføringerne er projekteret til 120 
km/t og med stigningsgradienter op 
til 35 promille, der medfører, at ba-
nen kun kan anvendes til kørsel med 
passagertog og ikke på et fremtidigt 
tidspunkt kan anvendes af godstog.

Der er foreslået to mulige stations-
løsninger ved Billund Lufthavn: 
Grundløsningen er en placering 
ved Lufthavnsvej ca. 200 meter fra 
terminalbygningen. De lokale parter 
ønsker i stedet en placering ved 
siden af lufthavnsterminalen, hvor 
stationen er placeret under terræn, 
og banen er ført i en tunnel under 
forpladsen. Den nedgravede løsning 
er et tilvalg. Billund Lufthavn er 
indstillet på, efter nærmere aftale, 
at medvirke til finansiering af mer-

udgiften ved anlæg af en nedgravet 
løsning ved passagerterminalen i 
forhold til udgiften ved anlæg af 
stationen ved Lufthavnsvej. Omfan-
get af lokal medfinansiering er ikke 
afklaret på nuværende tidspunkt.

Sporfornyelse 
Ringsted–Korsør

Hvis pendlerne mellem Hovedsta-
den og Odense havde set frem til 
bedre forhold, når den nye bane via 
Køge Nord åbner til sommer, må de 
væbne sig med en del tålmodighed. 

I 2019 gennemføres en omfattende 
sporfornyelse af strækningen mel-
lem Ringsted og Korsør, efterfulgt 
af en tiltrængt modernisering af 
sporene på Slagelse station i 2020.

I påskedagene 17.-22. april spærres 
hele strækningen mellem Roskilde 
og Nyborg, hvor der indsættes bus-
ser, mens Ringsted station bygges 
om, og der foretages blødbundsud-
skiftning mellem Slagelse og Forlev, 
og en stor forsyningsledning under 
Slagelse station sænkes. Samtidig 
gøres sikringsanlæg og ATC klar 
til første etape af den store spor-
ombygning mellem Ringsted og 
Korsør.

Første etape starter den 23. april, 
hvor sporombygnings- og entre-
prenørmateriellet køres i stilling for 
at etablere 10 km ny sporkasse på 
strækningen øst for Slagelse, balla-
strensning på yderligere 3 km spor 
og spredt udskiftning af sammenlagt 
16 km skinner mellem Ringsted og 

Peer Kurland

Fra den 29. marts og frem til den 29. september, vil der ikke køre persontog mellem Næstved og Nykøbing F på 
grund af omfattende sporarbejder, bl.a. omlægning af sporet henover Masnedsund. I perioden 24. marts-23. april 
kører „Store Syd“ via Lille Syd (stop i Køge og Haslev), mens Lille Syd kører en gang i timen efter særkøreplan. Fra 
den 24. april kører „Store Syd“ kun til og fra Næstved, og fra den 1. juni via Køge Nord. Fra den 1. september gen-
åbnes strækningen mellem Næstved og Orehoved, og først fra 29. september vil pendlerne kunne køre som normalt.
Her er MG-sæt 57 netop kommet til Masnedø den 20. januar med regionaltog RØ 2249 mod Nykøbing F.

De tre løsningsforslag 
til en ny bane til Bil-
lund, som politikerne 
nu bliver bedt om at tage 
stilling til.

Banedanm
ark
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Forlev. Desuden skal der foretages 
sporsænkning under vejbroerne 
for Sorøvej (Ringsted–Fjenneslev) 
og Grøftevej (Sorø–Slagelse). I den 
periode reduceres trafikken til to tog 
i timen i hver retning frem til den 
12. juni, og køretiden forlænges. 
Regionaltog mellem Østerport og 
Slagelse får midlertidig endestation 
i Ringsted. Visse IC-tog vil blive 
omdirigeret ad Tølløsebanen, for at 
frigive kapacitet til godstrafik.

Næste etape af sporombygningen 
indledes i juli 2020, og vil være 
koncentreret omkring Slagelse 
station frem til december 2020. 
Arbejdet omfatter i hovedtal:

• 18 sporskifter skal udskiftes
• 23 sporskifter og 1.000 meter 

køreledningsanlæg skal fjernes
• Alle signaler flyttes på nær 3 stk.
• Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 

350 meter
• 5 km nye skinner og ca. 7.000 

nye sveller

• 7 km ny sporkasse og 2 km bal-
lastrensning

• Nyt drænsystem på hele sta-
tionen

• Fornyelse af Ø-perron for spor 
2 og 3

• 1.500 meter nyt kørelednings-
system

• Sænkning af forsyningsledning 
ved SK Forsyning

• 140 meter spunsvæg ved spor 4
• 2 nye B-spor
• Fjernelse af gammelt stander-

anlæg
• Afledte kørelednings- og sikrings-

arbejder

I perioden vil der være reduceret 
trafik gennem Slagelse station, og 
der forventes flere totalspærringer 
af 2 til 7 dages varighed, når der 
bygges om i sikringsanlæg.

Nyt sikringsanlæg i Randers

Ibrugtagningen af det nye Ebilock 
sikringsanlæg i Randers (se Jern-

banen 5/2018 s. 12-13) har taget 
betydelig længere tid end forventet. 
Det var oprindelig planen, at det 
nye anlæg i Randers og tilhørende 
linjeblokanlæg skulle have været 
taget i brug fra uge 44 sidste år, men 
store udfordringer med at få leveret 
og installeret anlægget og få vali-
deret dokumentationen – hvilket er 
en forudsætning for at kunne opnå 
ibrugtagningstilladelse – har med-
ført, at sikringsanlægget i Randers 
har været uvirksomt, og linjeblok-
ken mellem Randers og Fårup har 
været aflyst i begge hovedspor og 
begge køreretninger frem til den 
4. februar.

Rent teknisk har I/U-signalerne 
i Randers i retning mod Fårup 
ikke kunnet vise køretilladelse. 
Tog mod Fårup skal gives skriftlig 
udkørselstilladelse på blanket S1. 
Tilsvarende kan U-signalerne mod 
Randers ikke vise „Kør“, hvorfor 
tog mod Randers udrangeres. Max. 
hastigheden er reduceret til 70 km/t, 
idet ATC-anlægget også er aflyst. 
Efter en weekendspærring den 1.-
4. februar er det dog lykkedes at få 
gjort ATC’en virksom igen, således 
at der atter kan køres 160 km/t mel-
lem Randers og Fårup.

Konsekvensen har været, at passa-
gererne mellem Aarhus H og Aal-
borg siden køreplanskiftet den 9. 
december 2018 har måttet finde sig i 
færre tog og forlængede rejsetider på 
op til 20 minutter, og udbredt brug 
af togbuskørsel om aftenen og week-
ends mellem Langå og Aalborg. Fra 
den 4. februar begyndte det så småt 
at lysne for de passagerer, der stadig 
vælger at rejse med tog mellem 
Aarhus og Aalborg, idet lyntogene 
blev genindsat, og den forlængede 
rejsetid mindsket til 6 minutter.

Banedanmark forventer, at det nye 
sikringsanlæg vil være i drift i løbet 
af andet kvartal, hvorefter den op-
rindelig tiltænkte køreplan for K19 
atter kan komme i brug.

Tommy O. Jensen

Rettelser til Ajour Jernbanen 6/2018:

Side 8, 3. spalte: Her nævnes det, at over foreløbig 4 weekender i 
efteråret køres Store Syd via Lille Syd. Dette bliver dog ikke tilfældet, 
idet ibrugtagning af ERTMS mellem Roskilde og Køge (stationerne 
eksklusiv) fra sommeren bevirker, at der kun kan køres til Køge.
Side 13, 1. spalte: Der nævntes, at Snoghøj var spærret frem til søndag 
den 14. oktober. Der var i virkeligheden spærret for persontrafik til 
og med tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 10.00, dog kunne godstog 
allerede liste sig igennem fra kl. 01.00 om natten.
Side 17, 1. spalte: Her fremgår det, at mellem den 30. marts og den 
15. september er dele af Sydbanen spærret. Dette varer dog et par 
uger mere, idet spærringen fortsætter til og med den 29. september.

Bo Lindhardtsen

John Lykholt

Siden den 21. oktober 
i fjor, har der været 
ganske stille i komman-
doposten på Hjørring 
station. Hvad der skal 
ske med bygningen og 
det gamle elektrome-
kaniske 12/46-anlæg er 
endnu uvist. Redaktio-
nen kunne foreslå en lille 
jernbanecafé, med serve-
ring af lun smørkage ved 
det gamle komfur.

Arbejdet med etablering af det kommende sygehustrinbræt Gødstrup nordvest for Herning skrider raskt frem. I løbet 
af januar blev perron og hegn gjort færdig. MF-sæt 02 passerer med tog L 746 mod Fredericia tirsdag 29. januar. 
Stationen får i øvrigt stationsforkortelsen „Gp“. Åbning forventes først til sommeren 2020, når sygehuset åbner.
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Jan Lundstrøm

Bo Lindhardtsen

Operatører

Slut med internationale tog 
på Fuglefl ugtslinjen

Kort før jul indgik Deutsche Bahn og 
DSB en aftale om at fl ytte den inter-
nationale trafi k mellem København 
og Hamburg fra Fuglefl ugtslinjen, 
til at gå via Storebælt og Jylland 
ved overgangen til K20 den 15. 
december 2019.

Dermed slutter en lang æra med 
jernbanefærger i Danmark, en æra 
der begyndte på Lillebælt i 1872 
og udviklede sig frem til åbningen 
af de faste forbindelser over Lille-
bælt, Storstrømmen, Storebælt og 
Øresund.

Der er planlagt tre daglige togpar, 
der kører uden om Fredericia (via 
Snoghøj–Taulov), som får en rejse-
tid på cirka 4 timer og 40 minutter, 
hvilket er lidt hurtigere end dagens 
tog via Fugleflugtslinjen. Dertil 
kommer et dagligt togpar, der kører 
via Fredericia og får lidt længere 
rejsetid. Planlægningen er endnu på 
et tidligt stadie, så hvad der indsæt-
tes af ekstra tog i sommerperioden 
og omkring helligdage vides ikke.

Hvad angår rejsetiden skal det tages 
i betragtning, at Sydbanen i år er luk-
ket mellem Næstved og Nykøbing 

Falster fra den 30. marts til den 1. 
september, og fra Orehoved til Ny-
købing Falster helt frem til den 28. 
september. I denne periode kører 
EC-togene kun mellem Hamburg og 
Nykøbing Falster, og der indsættes 
togbusser, noget der betyder læn-
gere rejsetid. Togene kører fortsat 
med IC3, der udveksles via togene 
mellem Hamburg og Jylland.

Der er tanken at forsætte med 
dette koncept kørt med DSB’s IC3-
tog, indtil der formentligt fra K23 
(december 2022) kan indsættes 

Så er det ved at være sidste chance for at opleve ægte Sydbane-miljø. 
ME 1531 med RØ 2249 (København H–Nykøbing F) passerer Sydba-
nens sidste helt urørte buebro ved Hammer mellem Lov og Ring den 
18. januar. Sidste tog passerer broen her den 29. marts, hvorefter der 
ikke kører tog mellem Næstved og Nykøbing F før den 2. september, 
hvor der åbnes for kørsel mellem Næstved og Orehoved, men til den 
tid er broen historie.

I forbindelse med indvielsen af holdepladsen Biotekbyen Kalundborg 
Øst (Kbø) den 8. december 2018, blev der kørt indvielsestog med to 
IC4-togsæt (sæt 65 og 28) udgående fra Kalundborg. Her vender toget 
tilbage fra Værslev som særtog EP 300301 for at bringe gæsterne tilbage 
til Kalundborg.
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lokomotivtrukne tog oprangeret af 
DSB’s Vectron-lokomotiver og de 
nye personvogne, DSB har i udbud.

DSB forhandler i øjeblikket med mi-
nisteriet om også at nedlægge den 
ret beskedne regionaltrafik mellem 
Nykøbing Falster og Rødby Færge 
fra K20, et år før trafikken i forvejen 
var planlagt indstillet i forbindelse 
med elektrificering og udbygning 
af strækningen til to spor mellem 
Nykøbing Falster og Rødby Færge.

Det ser ikke ud til, at Fugleflugtslin-
jen får gennemgående trafik, før den 
faste Femern-forbindelse ventes at 
stå klar i 2028. Omvejen via Store-
bælt er cirka 160 km.

Alstom tilbage i kapløbet om at 
levere Fremtidens Tog

Den 24. oktober 2018 meddelte 
DSB, at de fire leverandører Alstom 
Transport Danmark A/S, Bombar-

CAF ude af byderkredsen for 
nye personvogne

DSB prækvalificerede den 16. no-
vember 2018 Bombardier, Siemens 
og Talgo til at levere de nye person-
vogne. Den 4. december meddelte 
DSB så, at Bombardier havde valgt 
at trække sig, og at „nummer fire“ 
i prækvalifikationen, spanske CAF 
var indbudt til at deltage i udbuds-
processen. Den 21. december 
meddelte DSB, at CAF har meddelt, 
at firmaet af kommercielle hensyn 
trækker sig fra udbuddet. Dermed 
er der to tilbudsgivere tilbage i 
udbuddet af de nye vogne til DSB: 
Siemens og Talgo.

„Det er med beklagelse, at DSB har 
modtaget meddelelsen om, at CAF 
trækker sig fra udbudsprocessen, da 
de var en stærk deltager. Imidlertid 
ser vi nu frem til at fortsætte proces-
sen med de to højt kvalificerede 
tilbageværende kandidater“, siger 
Jürgen Müller, direktør for Strategi 
og Togmateriel i DSB.

Udbudsprocessen fortsætter heref-
ter som planlagt, og DSB forventer 
at modtage første tilbud fra de to 
leverandører i første kvartal i år, og 
at de endelige tilbud er i hus i anden 
halvdel af i år.

Udbuddet af nye vogne er en ram-
meaftale, der omfatter et initialkøb 
af otte vognstammer med en kapa-
citet på mindst 440 passagerer pr. 
vognstamme, og med mulighed for 
at anskaffe yderligere vognstammer 
eller enkelte vogne (til brug i vogn-
stammerne). Vognene skal primært 
bruges i den internationale trafik til 
Hamborg og skal trækkes af de nye 
Vectron-lokomotiver, men de skal 
også bidrage til at reducere afhæn-
gigheden af IC4 og den aldrende 
flåde generelt. Vognene forventes 
indsat i drift fra 2022.

DSB køber Fladsågård 
ved Næstved

Den 28. december 2018 meddelte 
DSB, at der var indgået en betinget 
aftale om at kunne købe herresædet 
Fladsågård med arealer på i alt cirka 
360.000 m2. Fladsågård er beliggen-
de ved Mogenstrup, cirka ti km. syd 
for Næstved. Det skal senest den 1. 
oktober 2019 afklares, om DSB vil 
udnytte aftalen til etablering af et nyt 
værksted, som skal stå klar i 2024.

Torben Kronstam, underdirektør for 
Nye Værksteder udtaler: „Den mel-
lemliggende periode vil DSB bruge 
til at afklare en lang række forhold. 
Det gælder ikke mindst jordbunds-
forholdene, da jorden ikke må være 

dier Transportation Denmark A/S, 
Siemens Mobility A/S og Stadler 
Bussnang AG var prækvalificeret 
til at byde på Fremtidens Tog, der 
er de eltogsæt, der bl.a. skal afløse 
IC3 i landsdelstrafikken.

Da DSB bad om oplysninger til kon-
trol af oplysningerne i de koncern-
forbundne virksomheders ESPD’er 
(er en egenerklæring om virksom-
hedernes finansielle status, formåen 
og egnethed i forbindelse med en 
offentlig udbudsprocedure), opda-
gede Alstom, at et krævet nøgletal 
i et ESPD for en af virksomhederne 
var forkert beregnet. Det medførte, 
at Alstom ikke længere opfyldte 
mindstekravet. Alstom anmodede 
herefter under henvisning til en ny 
regel i forsyningsvirksomhedsdirek-
tivet, som ikke ses anvendt i tidli-
gere rets- eller klagenævnspraksis, 
om tilladelse til at udskifte denne 
virksomhed med sit moderselskab 
– og dermed fortsætte i udbuddet. 
Dette afslog DSB imidlertid, fordi 
DSB ikke mente, at det objektivt set 
var lovligt at rette i det fremsendte 
materiale i forhold til de udbuds-
retlige regler, bl.a. af hensyn til de 
andre bydere i udbuddet.

Alstom indbragte herefter sagen til 
Klagenævnet for Udbud, der den 
18. januar meddelte, at de gav 
Alstom medhold i deres påstand. 
I en pressemeddelelse fra DSB ud-
talte direktør for Strategi og Materiel 
Jürgen Müller: „DSB har modtaget 
Klagenævnet for Udbuds klare ken-
delse med tilfredshed. Den juridiske 
usikkerhed, der var omkring fortolk-
ningen af reglerne, er afklaret, og 
endnu vigtigere opretholder den 
en høj konkurrence igennem hele 
udbudsprocessen“.

Herover den forventede arealbenyttelse til lokomotiv- og vognværkstedet 
i Næstved ved Fladsågård. ME 1534 med RØ 2245 (Østerport–Nykø-
bing F) ved Myrup den 18. januar. Det er på området bag toget DSB vil 
opføre det nye værksted.

Illustration D
SB

Jan Lundstrøm
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for blød, når der skal gøres plads til 
tonstungt materiel på det nybyggede 
lokomotiv- og togvognsværksted“ 
og tilføjer „Opgaven har været at 
finde et areal, der er fladt, og hvor 
banestrækningen er snorlige. Det 
er den på Fladsågårds jorder, og 
derfor synes placeringen perfekt. 
Straks efter nytår vil vi gå i gang med 
nærmere undersøgelser af terrænet 
på strækningen syd for Næstved“.

DSB vurderer, at Næstved har den 
bedste placering for et nyt værksted, 
idet byen på sigt vil få en endnu mere 
central rolle i trafikken på Sjælland, 
fordi byen via den eksisterende bane 
til Køge og den nye bane fra Køge 
Nord til København får forbedret 
forbindelsen til hovedstadsområdet 
med direkte forbindelser i halvti-
mesdrift. Derfor er Næstved den 
bedste placering for et nyt værksted 
samt togklargøring og opstilling. 
Værkstedet forventes at skulle anven-
des til nye elektriske lokomotiver, 
nyindkøbte personvogne samt de 
eksisterende dobbeltdækkervogne, 
og forventes at stå klar i 2024. Værk-
stedet skal kunne håndtere toglæng-
der på op til 330 meter.

DSB planlægger at gå i dialog med 
kommune og Movia om mulige 
busforbindelser mellem Næstved 
station og det nye værksted, for at 
sikre gode transportmuligheder for 
værkstedets ansatte, når værkstedet 
åbner i 2024.

Fladsågård har været annonceret til 
salg nogle år, senest i 2017 var den 
udbudt til en kontantpris på 62,5 
mio. kr. uden råstof-graverettighe-
der eller 69 mio. kr. med råstof-
graverettigheder for de 354 hektar 
og alle tilhørende bygninger. Til 
Sjællandskes Næstvedudgave den 
18. januar udtaler underdirektør i 
DSB Strategi og Togmateriel Torben 
Kronstam, at DSB i samarbejde med 
Næstved kommune nu har udpeget 
70 hektar ud af de 354 hektar, der 
fulgte med i handelen til placering 
af det nye værksted. Arealet er 
et forholdsvis fladt område, med 
tilstrækkelig længde og bredde, og 
et areal der ligger lige op til bane-
strækningen.

Det udpegede område ligger i ikke 
fredet natur og forholdsvis langt fra 
naboejendomme.

Til gengæld ligger området tæt på 
åsen og gennemskæres af Fladsåen. 
„Det er vigtigt for mig at pointere, at 
vi ikke rører ved åsen og vi vil gøre 
alt, hvad der står i vores magt for at 
beskytte Fladsåen, der er et vigtigt 
vandløb og gydeplads for fisk“, siger 
Torben Kronstam.

DSB har ingen interesse i de re-
sterende 284 hektar, og skal altså 
ikke til at drive landbrug eller 
grave grus nær Mogenstrup. „Vi er 
i forhandlinger med Næstved kom-
mune om salg af et areal ved Åsen, 
og vi påtænker også at frasælge 
Fladsågård, altså hovedbygningen 
og andre overskydende arealer“, 
udtaler Torben Kronstam.

Endnu et år med faldende 
passagertal

I 2018 blev der foretaget 186,7 mio. 
rejser med DSB i Danmark, hvilket 
er et fald på 1,5 mio. rejser i forhold 
til 2017. Såvel S-tog som Fjern- & 
Regionaltog har mistet passagerer i 
forhold til samme periode sidste år. 
For S-tog skyldes nedgangen hoved-
sageligt store sporarbejder – især på 
Frederikssundstrækningen.

For Fjern- & Regionaltog kan tabet 
især henføres til regionaltogstrafik-
ken i Jylland og på Fyn samt til 
trafikken over Storebælt, og begge 
områder er faldet med fire procent. 
For rejser over Storebælt er konkur-
rencesituationen skærpet, og især 
biltrafikken vinder markedsandele. 
Endvidere har nedsættelsen af bro-
afgiften over Storebælt i 2018 øget 
konkurrencepresset på toget yder-
ligere. Også bustrafikken mellem 
landsdelene vokser.

Blandt andet for at imødegå den 
øgede konkurrence valgte DSB i maj 
at sænke priserne for pendlerkort 
over Storebælt med 15 %. Dette 
initiativ har båret frugt, da man nu 
kan se et mersalg i forhold til 2017.

Kunderne er fortsat glade for Oran-
ge-konceptet med salg af billige 
billetter på afgange med ledig sæ-
dekapacitet uden for myldretiderne. 
Med en Orange-billet fra 99 kr. 
mellem Aarhus og København, er 
der mulighed for at rejse mellem 
landsdelene til en konkurrencedyg-
tig pris. I årets første ni måneder er 
der solgt 1,2 mio. Orange-billetter 
over Storebælt – svarende til en 
stigning på 33 procent.

DSB kom i mål med 
operatørpunktligheden i 2018

Både S-tog og Fjern- & regionaltog 
kørte med en punktlighed i 2018, 
som lever op til kravene i trafik-
kontrakten med staten.

Det var en flot slutspurt i december, 
som sikrede, at DSB fik grønt resultat 
på operatørpunktligheden på både 
S-tog og F&R-tog. Og S-tog kom også 
i grøn på kundepunktligheden med 
92,9 procent punktlige kunder.

Kongehuset „viser“
Salonvognen frem

For første gang kan man nu se og 
læse om Salonvognens royale hi-
storie på Kongehusets hjemmeside. 
Det har krævet flere års lobbyar-
bejde fra DSB, men den 17. oktober 
2018 lykkedes det omsider. Der 
kunne man for første gang se bil-
leder af Den Kongelige Salonvogn 
på Kongehusets hjemmeside, og 
samtidig læse om Salonvognenes 
150-årige royale historie.

Det er chefen for den Kongelige 
Salonvogn og DSB’s kontaktperson 
til Hoffet, Georg Bentzen, der sam-
men med Danmarks Jernbanemu-
seum har arbejdet hårdt for at få 
Salonvognen op på Kongehusets 
hjemmeside.

„Jeg har gennem flere år haft en 
dialog med Hofmarskallen om, 
at det kunne være en god ide at 
sætte fokus på, hvordan Kongehuset 
transporterer sig rundt i Danmark 
og i verden. Nu har de så lavet en 
temaside der hedder „Kongelige 
Køretøjer“, hvor Salonvognen også 
er med. Det er jeg meget tilfreds 
med, fortæller Georg Bentzen.

Han fortæller endvidere, at det var 
én særlig begivenhed, der fik sat 
skub i samarbejdet:
„Det der rykkede ved tingene var, 

John Lykholt

De royale hører måske 
til nogle af DSB’s mest 
loyale passagerer, men 
måske fordi de også har 
egen vogn og ikke skal 
foretage check in og ikke 
mindst ud med Rejse-
kortet? H.M. Dronning 
Margrethe II er netop 
ankommet til Aarhus H 
den 21. december 2018 
for at holde juleferie på 
Marselisborg.
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da Hendes Majestæt Dronningen 
besøgte Den Kongelige Ventesal 
på Hovedbanegården. Der fik jeg 
nævnt for Dronningen, at vi i DSB 
synes, det var en god ide at få Sa-
lonvognen med på hjemmesiden. 
Det lyttede hun til“, fortæller Georg 
Bentzen. „Det viser, at det samar-
bejde, som Kongehuset og DSB har 
haft i over 150 år, stadig står stærkt. 
Det mener jeg er meget vigtigt“, 
slutter Georg Bentzen af med.

De tre største hændelser i 2018

Den 28. november var der en 
overenskomststridig arbejdsnedlæg-
gelse, som påvirkede knap 76.000 
kunder. Den hændelse alene påvir-
kede flere kunder end de to næste 
tilsammen.

Den 21. februar var en afsporing 
ved Odense med til at forsinke ca. 
34.000 kunder, og den 14. novem-
ber var et laskebrud ved Glostrup 
med til at forsinke lige knap 32.000 
kunder.

Januar var S-togs punktligste måned 
med en operatørpunktlighed på 
99,1, og for F&R var april måned 
højdescorer med 96,1 i operatør-
punktlighed.

Hver femte kunde er 
forsinket på sin rejse

Punktligheden viser dog også, at 
mere end hver femte kunde på 
Fjern- og regionaltog var forsinket 
på sin rejse – det opgøres i kunde-
punktligheden, som ligger på 79,2 
for 2018. Her har DSB ansvaret for 
lige under en tredjedel af de forsin-
kelser, som kunderne oplever.

„Omvendt kan vi glæde os over en 
skyhøj kundepunktlighed på S-tog, 
hvor kundepunktligheden viser, at 
92,9 % af kunderne er fremme til 
tiden“, afslutter driftsdirektør i DSB 
Per Schrøder.

Drikkevandsautomater i togene

Kunderne har taget godt imod de 
næsten 140 nye, DSB-røde vand-

automater i IC3- og IR4-togene. 
Omsætningen nærmer sig 2 mio. 
kroner. Succesen er et resultat af 
et vellykket samarbejde på tværs af 
DSB og en privat leverandør.

Projektet begyndte, da man i 2015 
gik i gang med at afsøge markedet i 
kølvandet på, at DSB besluttede at 
tage salgsvognen ud af togene. Det 
viste sig nemlig, at der ikke fandtes 
et godkendt produkt, som DSB 
kunne købe og sætte ind i togene.

Men efter en bred afsøgning af mar-
kedet, faldt valget af leverandør på 
ABC Mokka, fordi de, ifølge DSB, 
havde stor erfaring med automater, 
og sammen med deres producent 
af automater havde den fornødne 
kapacitet og knowhow til at bygge 
automater, der levede op til DSB’s 
særlige behov.

„Automaten blev udviklet, så den 
kunne stå i et vibrerende og gyn-
gende tog, og samtidig være så 
modstandsdygtig over for hærværk 
som muligt – og endelig fik leveran-
døren automaten godkendt, så den 
opfyldte alle normer, der stilles for 
indbygning i tog“, forklarer Johnny 
Esbensen fra DSB.

I oktober 2016 blev den første pro-
totype sat op i et IC3-tog, og allerede 
et års tid efter var der i december 
2017 drikkevarer til de rejsende i 
alle 96 IC3 tog. Og i marts 2018 var 
der også opsat drikkevareautomat i 
alle IR4.

Status for det rullende materiel

Litra ET
Der er nu syv renoverede Øre-
sundstog i drift: 4310, 4309, 4307, 
4304, 4332, 4323 og 4324. 4334 er 
snart klar, på Helgoland monterer 
man i øjeblikket ny GSM-R radio, 
kameraer m.m.

Litra ME
ME 1508 var på prøvetur til Korsør 
den 13. december 2018, og blev ind-
sat i drift den 21. december, hvormed 
28 lokomotiver var tilbage i drift ved 
årsskiftet. ME 1506 var på prøvetur 

Sådan opgøres punktlighed

Kundepunktlighed
Kundepunktlighed beskriver andelen af passagerer, som 
ankommer punktligt til stationen. Ankomster anses for 
punktlige, hvis de er mindre end 3 minutter efter planen.

Et tog med mange kunder, f.eks. i pendlermyldretid 
omkring en af de store byer, tæller dermed tungere end 
et tog på en yderstrækning i aftentimerne, hvor der er 
knapt så mange kunder med.

Ved en aflysning anses toget som punktligt, hvis aflys-
ningen er varslet med 72 timer.

Operatørpunktlighed
Ved operatørpunktlighed forstås den samlede punktlig-
hed med fradrag af forsinkelser, der skyldes forhold, som 
DSB ikke er ansvarlige for.

For operatørpunktligheden gælder, at ankomster anses 
for punktlige, hvis de er mindre end 3 minutter efter 
planen. Aflysninger, der skyldes DSB-forhold, der ikke 
er varslet med 72 timer, regnes som en forsinkelse.

Tom
m

y O
. Jensen

Søndag den 20. januar skete den årlige justering af priserne for billetter 
og kort i den kollektive trafik. Udover en gennemsnitlig stigning på et par 
procent, vil pendlerne også mærke konsekvenserne af reduceret udvalg 
af billetprodukter, bl.a. forsvinder mobilklippekort og pendlerkort af pap 
i DOT-regi samt det landsdækkende Bus & Tog årskort. Baggrunden for 
sidstnævntes ophør er, at DSB ønsker at forenkle udbuddet af produkter 
og sikre et mere gennemskueligt prishierarki på tværs af produkter. 
Fremover må DSB’s mest loyale kunder – udover de førnævnte royale – 
anskaffe sig et rejsekort som alle andre, eller købe almindelige standard 
billetter til en højere pris. 

I hovedstadsområdet har DOT-samarbejdet på Sjælland (DSB, Movia og 
Metroselskabet) valgt at udfase DOT Pappendlerkort, Flexcard, Flexcard 
(7 dages) samt Pappendlerkort til hunde. Pensionisterne får som de 
eneste – endnu – lov til at beholde det fysiske Mimrekort. Her opslag 
ved DSB’s salgssted på København H den 24. januar.
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den 10. januar, og kom tilbage i drift 
dagen efter. Derefter venter kun ME 
1503 og 1532 på at komme i drift, 
idet ME 1513 er hensat.

ME 1501 er overgivet til Danmarks 
Jernbanemuseum, og lokomoti-
verne 1502, 1507, 1510 og 1512 
er skrottede.

I fjerde kvartal fik ME 1536, 1514, 
1535, 1511 og 1521 stempelefter-
syn med den nye type enheder, der 
som før omtalt reducerer partikelfor-
ureningen.

Litra MF (IC3)
Sommeren 2018 var hård ved 
IC3-togene, og det resulterede i 
dårlige MDBF i flere måneder for 
IC3-togene, der ellers er DSB’s 
mest driftssikre tog. I november steg 
MDBF til 28.296 km og i december 
til hele 39.266 km, der er omkring 
det normale for IC3. Der er dog 
stadig mangel på motorer, bl.a. som 
følge af mangel på reservedele, og 
der mangler derfor ofte togsæt i den 
daglige drift.

Litra MG (IC4)
De to udrangerede togsæt, MG-sæt 
08 og 16 befandt sig i januar måned 
på værkstedet i Aarhus, hvor de dele 
DSB ønsker at beholde afmonteres. 
Mellem jul og nytår blev følgende 
seks IC4-togsæt hensat: 02, 28, 33, 
47, 58 og 77, og planen er at hen-
sætte yderligere to togsæt, således 
at flåden af IC4-togsæt inklusive sæt 
08 og 16 reduceres med ti togsæt. 
Foreløbig er det kun besluttet at 
skrotte togsæt 08 og 16, samt sæt 
61 fra ulykken på Storebælt, der 
skrottes, når havarikommissionen er 
færdige med sit arbejde i toget. Det 
er en reduktion i kørslen med IC4 fra 
K19, der har muliggjort at reducere 
antallet af aktive togsæt til 65.

IC4 sluttede året 2018 med en rigtig 
flot december måned, hvor MDBF 
nåede op på 7.180 km, en god fort-
sættelse af novembers præstation 
på 6.008 km. De tidligere omtalte 
problemer med at levere det nød-
vendige antal togsæt til den daglige 
drift har været et overstået kapitel i 
nogen tid. En af årsagerne ligger i 
en bedre planlægning af togsæt ud 
og ind af værkstedet.
Hyppige fejlkilder er fortsat dørfejl 
og lækage af kølevand og motorolie 
fra motorerne, noget der arbejdes 
målrettet på at reducere.

Litra MK
MK 625 har været tilbage som ran-
gerlokomotiv på Belvedere, men 
afventer fortsat stort eftersyn inklu-
siv renovering af tryklufttavlen samt 
nyt tørretårn (til trykluftsystemet).

Litra MP (IC2)
DSB har stadig ikke meldt noget ud 
om et salg af yderligere IC2-togsæt 
til Rumænien, men den 16. januar 
trak MG-sæt 23 MP-sæt 09+02 fra 
Fredericia til Tinglev. Herefter står 
følgende ni IC2-sæt i Tinglev: 02, 
05, 07, 09, 16, 17, 19 og 22. På 
Drehscheibe-onlines udlandsforum 
findes et billede af en IC2 i drift i 
Bukarest, taget mellem jul og nytår.

Den 18. december kørte MG-sæt 01 
+32+MP-sæt 11 fra Fredericia til 
Aarhus, IC2-toget skulle til „Marselis 
Boulevard“, som det tidligere MR-
værksted omtales i daglig tale (post-
adressen er på Marselis Boulevard).

Litra MQ (Desiro)
DSB er ved at købe de 12 „gamle“ 
MQ, der er leaset af Alpha Trains. 
Det er et led i planen om at de sam-
men med de otte nye MQ, som DSB 
i forvejen ejer, sælges til Transport-
ministeriet, der så fra december 2020 
stiller dem til rådighed for Arriva.

Problemerne med opstart af ETCS/
STM i koldt vejr blev ret hurtigt 
løst, og de fire ombyggede togsæt 
kom igen i drift, om end de stadig 
ikke hører til de mest stabile. Som 
nyhedsmediet Ingeniøren kunne 
omtale den 15. januar, blev DSB’s 
fire MQ-togsæt med ETCS/STM 
groundede efter, at et togsæt under 
test i forbindelse med ATC-tillysning 
mellem Vojens og Tinglev den 3. 
januar ikke blev nødbremset, da det 
bevidst passerede et signal i stilling 
stop for at fremprovokere en nød-
bremsning af toget. Umiddelbart 
efter ville toget dog være blevet 
nødbremset, da ATC-udrustningen 

ikke havde registreret passage af 
balisen (ATC „holder øje med“ at 
næste balise kommer hvor den skal, 
og gør den ikke det, nødbremses to-
get. Det kan f.eks. ske ved hjulslip, 
hvor toget registrerer en længere 
tilbagelagt strækning end toget i 
virkeligheden har tilbagelagt).

Hændelsen betød omgående stop 
for kørsel med de fire ombyggede 
togsæt 12, 13, 18 og 19, ligesom 
ombygningsprogrammet igen blev 
stillet i bero. Den 12. januar var tog-
sættene tilbage i drift. Baggrunden 
for hændelsen kendes ikke, men at 
det ikke fik konsekvenser for Nord-
jyske Jernbaner skyldes, at deres 
tog ikke kører på strækninger med 
ATC, og derfor ikke har STM-modul, 
og det var jo under test af ATC via 
STM-modul, at fejlen opstod. Det 
modsatte kan også ske, altså at 
toget i visse tilfælde utilsigtet nød-
bremser, idet der er en fejl i STM-
softwaren. For at undgå utilsigtede 
nødbremsninger i driften, er der 
ændret i proceduren for oprigning 
af tog med ETCS/STM.

Materielsituationen for MQ er 
fortsat anstrengt, f.eks. ses der kun 
sjældent dobbelttraktion på Lille 
Syd, og jævnligt er der igen indsat 
en MF’er i visse tog på Lille Syd. 
Også på Svendborgbanen er mate-
rielsituationen noget skidt, det blev 
ikke blev bedre, da MQ-sæt 27 den 
3. januar kolliderede med en løbsk 
styret underboring ved Fruens Bøge. 
Togsættet står i skrivende stund på 
værksted i Fredericia.

Lige som MQ’erne alle var ved at 
være vasket i bund og fri for graffiti, 

N
iklas H

avresøe

DSB’s fem EA-lokomo-
tiver kører troligt regio-
naltog Østerport–Køben-
havn H–Ringsted/Sla-
gelse. På hverdage er der 
behov for to lokomotiver 
i omløb. Driftsstabilite-
ten lå i 2018 på ca. 6.600 
km mellem hændelser, 
der påvirker kørslen med 
mere end 5 minutter. EA 
3022 holder klar i spor 
26 på Hovedbanegården 
den 21. januar.
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har flere af dem igen været udsat 
for graffitiangreb; i Næstved blev 
der natten til juleaften malet på fem 
togsæt. Da vaskemaskinen i Næst-
ved har været uvirksom i adskillige 
uger, er togene også ved at få deres 
brune nuance igen.

Litra MR
Fra årsskiftet blev MR-sæt 37 hensat, 
hvorefter der var syv sæt tilbage. 
MR-sæt 37 sluttede karrieren med at 
køre RV 3762 fra Struer til Fredericia 
den 15. november 2018.

Ret overraskende for de fleste, be-
sluttede DSB med få dages varsel, 
at de resterende MR-tog alle skulle 
hensættes med virkning fra den 28. 
januar. Det gælder såvel de syv MR-
sæt, som fungerer som driftsreserve 
og de fire sæt, som anvendes af Sig-
nalprogrammet. De syv togsæt, der 
har været driftsreserve, vil hurtigst 
muligt blive sat til salg.

Med hensyn til de fire sæt, der har 
stået til rådighed for Signalprogram-
met, skal Banedanmark undersøge 
om der er behov for de fire MR-tog, 
eller om testkørslerne kan udføres 

med MQ-togsæt, hvor fire sæt 
ultimo januar er ombygget med 
ETCS/STM. Frem til uge 11 kan de 
planlagte testkørsler udføres med 
to MQ-sæt, men i uge 11 er der 
planlagt kørsel med tre togsæt med 
ETCS, muligvis praktikkørsel med 
ETCS for lokomotivførerne i Næst-
ved. I skrivende stund planlægges 
ETCS ibrugtaget mellem Roskilde 
og Køge den 25. maj.

Beslutningen om MR-togenes exit 
må være truffet ret hurtigt, for kun 
cirka en uge tidligere undersøgte 
man muligheden for at få MR tilbage 
i enkelte tog på Lille Syd på grund 
af den pressede materielsituation.

Efter køreplansskiftet den 9. decem-
ber 2018 blev MR stadig brugt i 
ordinære tog mellem Fredericia og 
Struer, men ikke i helt samme om-
fang som før. Vi har lavet en oversigt 
over tog kørt med MR i K19. Spe-
cielt mandag den 7. januar var der 
mange MR-togsæt ude at køre. Fire 
forskellige MR-tog var i drift, sæt 69 
kørte endda RV 3818 og RV 2729 
på Vestfyn! Samme dag kørte de tre 
tog Struer–Herning–Struer–Frederi-

cia med dobbelttraktion bestående 
af sættene 36+93. Derfor var det 
svært at tro, at man pludselig helt 
kunne undvære MR-togene.

Signalprogrammets fire MR-tog har 
også været ude at køre, den 13. 
december kørtes endda fitnesskør-
sel med alle fire! Sæt 74+97 har 
også været en tur i Næstved, men 
testkørslerne blev aflyst. Også sidst 
i januar måned havde der i to om-
gange været tillyst testtog mellem 
Roskilde og Køge med MR, men 
også disse testkørsler blev aflyst.

Mandag den 17. december 2018 
udbrød der en voldsom brand i flere 
af de MR-tog, der er hensat på den 
gamle banegård i Fredericia. Selv 
om togene er omgivet af et solidt 
hegn, har de været brugt af hjemløse 
og som legeplads for dele af byens 
unge. Gerningsmændene havde da 
også filmet deres ugerning og lagt 
videoen op på et socialt medie, så 
det var ikke så svært for politiet at 
få fat i fire drenge, der erkender at 
de antændte ilden. De har samstem-
mende forklaret, at de har været på 
stedet, og at de har tændt ild. Der 
er tale om drenge på 15 og 16 år og 
en enkelt på 13, som alle er blevet 
sigtet for forsætlig brandstiftelse. 
Ifølge deres forklaring til politiet var 
det ikke meningen, at ilden skulle 
blive så omfattende, som det var 
tilfældet.

Det gik ud over tre togsæt, der må 
betragtes som udbrændte og otte 
togsæt, som fik større eller mindre 
skader:
MRD 4264 er totalt udbrændt ind-
vendig, og vognkassen er svært 
deformeret, MR 4064 er ligeledes 
udbrændt og vognkassen er defor-
meret, men i mindre grad end 4264.
MR 4094 er ligeledes totalt ud-
brændt med kraftige deformationer 
af vognkassen.
MR 4076 har også kraftige deforma-
tioner af vognkassens venstre side.
MR 4020 har fået skader på vogn-

Peter Friis Autzen/ jysk fynske m
edier

John Lykholt

Unge menneskers let-
sindige omgang med ild 
den 17. december 2018, 
medførte at tre hensatte 
MR-togsæt udbrændte 
og yderligere otte blev 
skadet af røg og varme. 
Herunder MRD 4264 
kort efter slukningsar-
bejdet. Til højre vue ud 
over baneterrænet den 
30. december 2018.

O
le Jensen

Vor fotograf i Vejle var 
heldig at spotte MR-sæt 
62 med RV 3722 mod 
Fredericia på Højbanen 
i Vejle den 23. januar. 
Det skulle nogle dage 
senere vise sig at blive 
sidste plantog med MR 
hos DSB. 
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kassen, der „flimrer“ på grund af 
varmepåvirkning fra MR 4064, 
vognen har endvidere sodskader.
MRD 4251 har skader på fronten 
efter varmepåvirkning, og er som 
MR 4051 sodskadet.
MR 4067 er sodskadet.
MRD 4243 har skader på fronten 
efter varmepåvirkning, og er som 
MR 4043 sodskadet.
MR 4045 har fået skader i lakken, 
der er boblet op på grund af varme-
påvirkning, og er sodskadet.
MR-sæt 08 og 75 er sod/røgskadede 
mens MR-sæt 61 kun er lettere sod/
røgskadet.

Knas i trafikken

Spor 7 på København H spærret
Flere dage op til jul måtte spor 7 på 
København H ikke benyttes af dob-
beltdækkere, da der havde været 
flere tilfælde, hvor dørene under 
åbning og lukning havde skrabet 
mod perronkanten. 

Problemet har været der tidligere. 
En opmåling af sporets placering i 
forhold til kanten på perronen og 
bagageperronen på den anden side 
viste, at problemet ikke kunne løses 
ved at justere sporet, så løsningen 
blev at rykke det øverste af per-
ronkanten nogle få centimeter ind.

MQ kørt på vildfaren underboring 
ved Fruens Bøge
Undervejs fra Svendborg til Odense 
som RV 2844 stødte MQ-sæt 27 
den 3. januar klokken cirka 15:10 
på en vildfaren underboring. Boret 
kom pludselig op midt i sporet og 
umiddelbart derefter kom toget 
kørende. MQ-sæt 27 fik skader på 
front og undervogn, men heldigvis 
kom ingen personer til skade. 

Togsættet kunne selv fortsætte til 
Fruens Bøge og Odense. Der blev 
indsat togbusser på Svendborgba-
nen, men allerede klokken 16:50 
blev banen meldt klar igen.

Eltog kørt ud på ikke 
elektrificeret strækning
Onsdag den 9. januar blev RØ 
4329 (København H–Slagelse) ved 
en fejl sendt mod Næstved i stedet 
for mod Slagelse ved afgang fra 
Ringsted. Der havde tidligere på 
dagen været sporskifteproblemer 
på Ringsted station.

RØ 4329 bestod af ER sæt 30+23, 
og desværre blev køreledningen 
revet ned og ramte RØ 1216 (Rødby 
Færge–Østerport), der i det samme 
kom kørende ind på Ringsted 
station. RØ 1216 bestod af ABs 
7909+Bk 7802+B 7735+B 7754 
+ME 1514, og kunne efter en times 

tid i Ringsted, hvor toget blev under-
søgt for mulige skader, fortsætte til 
København H som RØ 81216.

De rejsende fra RØ 4329 blev hen-
tet med bus, og efterfølgende trak 
de to MF-sæt 47+93, som man tog 
fra IC 51120, de to ER-sæt ind på 
Ringsted station, og efterfølgende 
trak de to IC3-tog de to ER-tog til 
Helgoland som M 6020.

Uheldet skete lidt før klokken 9 om 
morgenen, og der blev hurtigt indsat 
togbusser, men ikke kun mellem 
Ringsted og Glumsø eller Næst-
ved – nej hele vejen til Nykøbing 
Falster indtil midt på eftermiddagen. 
EuroCity-togene blev dog sendt via 
Lille Syd. Det fik mange til at trække 
på smilebåndet, at togene var erstat-
tet af togbus på en ikke elektrificeret 
strækning, fordi der var faldet en 
køreledning ned! Det kan godt nok 
gøres bedre en anden gang!

Jan Lundstrøm

Arriva fortsætter 
vest for Storebælt

Den 6. december blev det afklaret, 
at Arriva fortsætter med regional-
trafikken – det såkaldte MVJ-udbud 
– (Midt Vestjylland) i Midt- og 
Vestjylland inklusiv DSB’s to ruter 
Vejle–Struer og Svendborgbanen, 
men eksklusiv strækningen fra 
Skjern til Holstebro, hvor trafikkø-
beransvaret er overdraget til Region 
Midtjylland, som lader Midtjyske 
Jernbaner overtage kørslen fra den 
13. december 2020. Aftalen gælder 
otte år fra 13. december 2020 til 9. 
december 2028 med mulighed for 
to års forlængelse.

Opdragsgiveren – Transport-, Byg-
nings- og Boligministeriet – oplyste i 
en pressemeddelelse den 6. decem-
ber, at et konsortium bestående af 
Arriva Danmark A/S og Arriva Tog, 
havde budt en pris på 1,6 mia. kr. 
for de næste 10 års kørsel, og det vil 
give udsigt til en besparelse på ca. 
30 % pr. kørt kilometer i forhold til 
den trafikkontrakt, ministeriet allere-
de har i dag! Passagererne på Arrivas 
strækninger skal dog ikke forvente 
de store forandringer i dagligdagen, 
idet antallet af afgange vil være 
uændret og materiellet ligeså, bort-
set fra passagererne på strækningen 
Vejle–Struer, der nu skal vænne sig 
til Desiro-togsæt og togskifte i Vejle 
på de fleste afgange. Dog kan man 
naturligvis ikke forvente samme ser-

viceniveau til en 30 procent lavere 
pris! DSB’s 20 Desiro-togsæt – litra 
MQ – stilles nemlig til rådighed for 
Arriva, der kan anvende dem hvor 
det passer bedst, og det kunne være 
på strækninger fra Struer, så der ikke 
er for langt til værkstedet, mens der 
måske indsættes LINT-motorvogne 
på Svendborgbanen for at forbedre 
driften der.

Ifølge redaktionens oplysninger bød 
også Umove sammen med Transdev 
samt SJ. Efter ønske fra sin bestyrelse 
afstod DSB fra at byde.

Strækningerne svarer til 13 % af 
det statslige jernbanenet, og var 
den første jernbanetrafik i Dan-
mark, der blev udbudt. Arriva 
vandt også første og anden gang, 
og har kørt trafikken siden 2003. 
Trafikken omfatter cirka 10,9 mil-
lioner togkilometer årligt. Ud over 
den udbudte trafik, har staten de 
senere år indgået aftaler med Re-
gion Nord om at overdrage trafik-
køberansvaret for regionaltrafikken 
i Nordjylland (som Nordjyske Jern-
baner overtog i december 2017), 
og trafikkøberansvaret mellem 
Roskilde og Køge er overdraget 
til Region Sjælland, der vil lade 
Lokaltog overtage kørslen. 

Overtagelsen her er dog udskudt 
lidt, da strækningen er pilotstræk-
ning for ETCS-systemet øst for Lille-
bælt, som Alstom leverer. Desuden 
indgik den danske stat sidste år en 
aftale med svenske Skånetrafiken 
om at lade dem alene stå for „bro-
trafikken“ med Øresundstog mellem 
Danmark og Sverige. Så selv uden 
udbud bliver DSB gradvist mindre 
og mindre.

Det er trist at se, at udbyderen alene 
er gået efter en lav pris, og ikke har 
indbygget incitamenter til at øge 
trafikken gennem mere trafik og 
service.

Jan Lundstrøm

For tredje udbudsrunde i 
træk, løb Arriva med tra-
fikkontrakten om at køre 
regionaltog i Jylland. Her 
ankommer Arriva AR 
2040 med RA 5029 fra 
Esbjerg til Ribe den 24. 
november 2018.

O
le Fredsted
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Onsdag den 2. januar kolliderede L 210 (Aarhus 05:19–Køben-
havn H 08:39) bestående af DSB MG-sæt 61+82 med en trailer 
fra det vestgående DB Cargo øltog G 9233 (Høje Taastrup–Fre-
dericia). Kollisionen skete få minutter efter, at toget var afgået fra 
Nyborg klokken 07:26, ved km 127,0 et stykke ude på Vestbroen. 
Alle enheder i de to tog blev på sporet.

Øltogene er den eneste faste indenlandske godstrafik, der er 
tilbage i Danmark, og befordrer i tre togpar mandag til fredag 
produkter fra Carlsbergs bryggeri i Fredericia til en terminal i Høje 
Taastrup, og tom emballage retur. Produkterne befordres primært 
i sættevogne på TWIN-vogne, men der anvendes også veksellad.

Havarikommissionens undersøgelser skal vise, om traileren var 
faldet af før mødet med persontoget, eller om den blev revet af 
i mødet med persontoget. Der blæste en kraftig nordlig vind på 
tværs af broen, og via sin advokat har persontogets lokomotivfører 
udtalt, at han følte, at toget rystede, og han kunne se kørelednin-
gerne blafre. Han vælger derfor at reducere hastigheden. Kort før 
mødet med øltoget ser han først gnister i skinnehøjde. Lige før 
mødet med toget ser han noget stort hænge ud fra en vogn, og 
umiddelbart efter kolliderer persontoget med det, der var den for-
reste trailer i øltoget. Lokomotivføreren dukker sig ned, og slipper 
fysisk uskadt fra uheldet. Værre går det for de passagerer, der sid-
der i venstre side lige bag lokomotivføreren, hvor dele af traileren 
trænger ind. I alt omkom otte, mens 16 kvæstes. Heldigvis kom 
ingen af disse 16 alvorligt til skade, og få dage senere havde de 
sidste af dem forladt hospitalet. Der var i alt 131 passagerer, en 
lokomotivfører og to togførere på toget ved afgangen fra Nyborg.

Ulykken er dermed den alvorligste siden den såkaldte Sorøulykke 
i 1988, hvor et DSB IC-tog blev afsporet under indkørsel til Sorø 
station. Her omkom ligeledes otte, men antallet af kvæstede var 
72, hvoraf de 11 var alvorligt kvæstede.

Sorøulykken fremskyndede indførelsen af ATC i Danmark. Hvad 
læringen af ulykken på Storebæltsbroen bliver, er det endnu for 
tidligt at gisne om. Professor i vindenergi Jakob Mann ved Dan-
marks Tekniske Universitet (DTU) udtaler til pressen, at vinden 
ikke alene kan være årsag til, at sættevognen faldt af bærevognen.

Øltoget var trukket af DB Cargo 185 401, og forreste vogn i øl-
toget, som mistede en sættevogn på lavbroen, var VTG Sdggmrs 
717 (S145) 31 84 4955 657-6, en såkaldt TWIN-vogn bygget i et stort 
antal til vognudlejningsfirmaet AAE, der senere blev overtaget af 
VTG. DB Cargo lejede 350 vogne, der blev leveret fabriksnye 
mellem 2007 og 2009. Kun en meget lille del af de vogne, DB 
Cargo har lejet, kører i øltoget, og vognene kører for mange andre 
operatører i Europa. Sadlen, der forbinder sættevognens kongetap 
til bærevognen, er tilsluttet togets bremseledning, og kan i visse 
tilfælde nødbremse toget. Vogntypen er den mest almindelige i 
øltoget, og kan også transportere containere og veksellad.

Natten mellem tirsdag og onsdag var der ret stor forskel i vind-
hastigheden på høj- og lavbroen. Højbroen, hvor der kun kører 
biler, havde blæst over 25 meter i sekundet, mens lavbroen havde 
lige under 21 meter i sekundet. Ved vind mellem 21 – 25 m/s 
nedsættes hastighed for godstog til 80 km/t, mens passagertog ikke 
har restriktioner. Ved vind af stormstyrke på over 25 m/s indstil-
les togtrafikken for både godstog og passagertog. Vinden måles 
som en 10 minutters middelvind. „Vi kommer til at kigge på alt 
fra, hvordan godsvognene var lastet til reglerne for lukningen af 
Storebæltsbroen“, siger Bo Haaning fra Havarikommissionen og 

oplyser, at der godt kan gå uger eller måneder, før en rapport fore-
ligger. „Men det er klart, at hvis vi afdækker huller i sikkerheden, 
så vil vi gøre de relevante myndigheder opmærksom på det, så 
snart det sker, så vi kan forhindre fremtidige ulykker“, siger han. 
DB Cargo valgte midlertidigt at indstille kørslen med øltoget, og 
transporterne skete en overgang med lastbil.

Samme aften trak DSB MG-sæt 02 de to MG-sæt fra L 210 ind på 
godsterrænet i Nyborg, og DB Cargo MZ 1459 rangerede vognene 
fra øltoget ind samme sted og tog den ubeskadigede DB Cargo 185 
401 med til Fredericia. Inden den kunne sættes i drift igen, skulle 
havariloggen blandt andet udlæses. Da sporene var fri, kunne 
Sund og Bælt (der er infrastrukturejer på Storebæltsforbindelsen) 
gå i gang med at få udbedret skaderne på køreledningsanlægget, 
hvor der var beskadiget 500 meter i det ene spor og 200 meter 
i det andet spor. Dagen efter – torsdag den 3. februar – kunne 
trafikken genoptages i sporet nærmest vejbroen (hvor persontoget 
kørte) ved 11-tiden, og lidt efter klokken 20 i det andet spor.

Torsdag den 3. januar holdt DSB’s personale – altså dem der 
ikke lige var undervejs i et tog – ét minuts stilhed kl. 14:00 for at 
markere den tragiske togulykke på Storebælt dagen før.

Søndag den 6. januar trak DSB MG-sæt 02 de to havarerede MG-
sæt til Aarhus med 40 km/t. Forinden havde Beredskabsstyrelsen 
fra Næstved afstivet den beskadigede vognkasse ved at forstærke 
den med et træskelet og dække den til med plastik. I Aarhus står 
de to togsæt fortsat til Havarikommissionens disposition.

Mandag den 7. januar udsendte Trafikstyrelsen på baggrund af 
en orientering fra Havarikommissionen samme dag en advarsel 
til jernbanevirksomhederne. I advarslen står blandt andet „at 
der er identificeret en mulig risiko for, at sættevognen ikke låses 
fast til skammel/saddel i forbindelse med transport“. og „Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen har ikke fået dokumentation for, at 
denne risiko er begrænset til en bestemt type „lommevogne“, 
type af skammel/saddel eller kombinationen af disse. Styrelsen 
opfordrer godsoperatører til at udføre ekstra kontrol ved sikring 
af låsemekanismen, når sættevogne monteres på godsvogne“. 
Styrelsen går nu i gang med nærmere at afklare, om denne risiko 
begrænses til bestemte typer af godsvogne eller bestemte typer 
af skamler/sadler.

Tirsdag den 8. januar udstedte Trafikstyrelsen et forbud mod kørsel 
med sættevogne læssede på lommevogne. Det skete på baggrund 
af en test foranlediget af Havarikommissionen på kombiterminalen 
i Høje Taastrup, som Trafikstyrelsen overværede dagen før. Her 
kunne man løfte en sættevogn op af lommevognen, selv om den 
så ud til at være låst til bærevognen med kongetappen. Derfor 
vurderede Trafikstyrelsen, at det vil være uforsvarligt at fortsætte 
med transport af sættevogne læsset på lommevogne, da styrelsen 
vurderede, at dette ville medføre risiko for jernbanesikkerheden. 

Forbudet trådte i kraft for alle godstog, der ikke var læsset og 
klargjort ved modtagelsen af denne afgørelse, og under alle om-
stændigheder senest kl. 12.00 den 8. januar 2019 og omfattede 
al transport på det danske jernbanenet med sættevogne læsset på 
lommevogne. Dette var gældende for alle typer af lommevogne 
uanset type af skammel/saddel ved læsning af alle typer af sæt-
tevogne. Forbuddet var gældende, indtil jernbanevirksomheden 
kunne dokumentere sikkerheden og kontrol af samme ved trans-
port af sættevogne på lommevogne, dog højst 14 dage. Herefter 
vil styrelsen vurdere, om forbuddet skulle opretholdes.

Otte dræbte ved alvorlig 
jernbaneulykke på Storebæltsbroen
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Ifølge Danmarks Statistik blev 
der i 2017 transporteret 45.431 
lastbiltrailere med godstog i 
Danmark. I Tyskland transpor-
teres omkring 900.000 sætte-
vogne med tog årligt, så det er 
en meget vigtig transporttype for 
såvel jernbanens godsoperatører 
som speditionserhvervet, og er 
med til at afl aste trængsel på 
vore veje, mindske antallet af 
færdselsuheld og skåne miljøet.

Også den 8. januar udsender 
Banedanmark SR – Supplerende 
Sikkerhedsbestemmelser SSB 
106-2019 med skærpede re-
striktioner for kørsel ved kraftig 
tværvind. Senere meddeler Ba-
nedanmark at det gælder for alle 
vindretninger, da Banedanmark 
ikke har et system for varsling 
af „tværvind“. De har derfor 
indledningsvis indført grænsen 
for alle vindretninger, men Bane-
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TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 
 
 

1. Baggrund 

 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, på baggrund af ulykken på Storebæltsforbindelsen 
den 2. januar 2019, udstedt et påbud om ændrede restriktioner ved kraftig tværvind. 

 

2. Supplerende bestemmelse til SIN-L instruks 1.4. 

 I forhold til bestemmelserne i skemaet i SIN-L instruks 1.4. punkt 2.2.1. gælder ved 
tværvind bestemmelserne i nedenstående skema: 

Vindhastighed *) 
Restriktion 

Godstog Øvrige tog 

Mindre end 15 m/s Ingen 

Fra 15 m/s og mindre end 
20 m/s 

80 km/t **) Ingen 

Fra 20 m/s og mindre end 
25 m/s 

Trafikken indstilles **) Ingen 

Fra 25 m/s Al trafik indstilles 

*) 10 minutters middelvind 

**) Gælder ikke lokomotiv(er) uden vogne 

 

 
***** 

 
Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk. 

danmark arbejder på en løsning af dette. Det betyder altså, at alle 
godstog skal sætte farten ned til 80 kilometer i timen allerede ved 
15 sekundmeter vind, og ikke må krydse broen ved 20 sekundmeter 
eller derover – uanset vindretning.

Onsdag den 9. januar blev sættevognene fra øltoget losset på 
godsarealet i Nyborg med mobilkraner. DB Cargo 185 336 var i 
Nyborg med fem tomme vogne, som de raske veksellad blev læs-
set over på. 185 336 returnerede efterfølgende tom til Fredericia. 
Lemvigbanens MY 28 kørte tom fra Fredericia for at rangere med 
vognene og returnerede efterfølgende til Fredericia med de fem 
vogne med de raske veksellad.

Fredag den 11. januar fi k HectorRail tilladelse til at genoptage 
kørslen med sættevogne på lommevogne gennem Danmark, da 
de ifølge Trafi k-, Bygge- og Boligstyrelsen havde dokumenteret, at 
fastlåsningsmekanismen er sikret på forsvarlig vis.

„Styrelsen noterer sig med tilfredshed, at det er muligt at kontrollere, 
om fastlåsningsmekanismen virker efter hensigten, at metoden hertil 
er mulig at anvende i praksis og endelig, at den vejledning, som 
virksomhedens medarbejdere arbejder ud fra, forekommer godt il-
lustreret og forståelig“, skrev Trafi k-, Bygge- og Boligstyrelsen i en 
pressemeddelelse. I dagene efter uheldet havde HectorRail kørt tog 
med veksellad og containere gennem Danmark, mens vogne læsset 
med sættevogne blev sendt via Trelleborg–Rostock.

Fredag aften den 11. januar kørte DB Cargo MZ 1459 til Nyborg 
med 12 vogne, der skulle bruges som bremsevogne, og returnerede 
til Fredericia med de otte tomme vogne fra øltoget.

Mandag den 14. januar begyndte DB Cargo igen at køre for Carls-
berg, men udelukkende med veksellad, og den 17. januar meddelte 
Trafi kstyrelsen, at DB Cargo måtte genoptage kørsel med sættevogne 
læsset på lommevogne. Dermed havde Trafi kstyrelsen godkendt DB 
Cargos „beskrivelse af kontrollen for korrekt montering og sikring 
af, at kongetappen er korrekt låst fast i skammel/saddel“. Ud over 
øltoget transporterer DB Cargo sættevogne læsset på lommevogne 
fra terminalerne i Høje Taastrup og Taulov for bl.a. HUPAC og 
kører det såkaldte Bode-tog, der bl.a. for Lidl kører fra Lübeck til 
Rosersberg-terminalen ved Stockholm. Ultimo januar begyndte DB 
Cargo igen at køre med sættevogne i øltoget. Efter ønske fra bl.a. 
pendlergrupperne omdøbes L 210 til L 212 i resten af køreplans-
perioden; i øvrigt var det i forvejen meningen at toget skulle køre 
med dette tognummer fra K20.

Jan Lundstrøm og Kasper Pedersen

Fakta om Havarikommissionen

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selv-
stændig og uafhængig sikkerhedsundersøgelsesmyndighed, der 
hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Kommis-
sionen har til opgave at undersøge og analysere havarier, ulykker 
og hændelser inden for luftfart og jernbane med det formål, at 
kunne forebygge mod fremtidige havarier og ulykker ved udar-
bejdelse af sikkerhedsanbefalinger til forbedring af sikkerheden.
Undersøgelsesresultaterne offentliggøres på kommissionens 
hjemmeside www.havarikommissionen.dk. Havarikommissio-
nen placerer ikke skyld eller ansvar, dette hører under politiet 
og domstolene.

M
ads Claus Rasm

ussen/Ritzau Scanpix 
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Mindre rangeruheld i Kolding

Den 15. januar afsporede nogle 
autotransportvogne som DB MZ 
1453 rangerede med, i et sporskifte 
på Kolding station. Banedanmarks 
hjælpevognstjeneste måtte efter-
følgende stå bi med at få vognene 
tilbage på skinnerne.

Første tog er kørt

Ved køreplanskiftet den 9. decem-
ber fik vi en ny godsaktør på de dan-
ske skinner, nemlig det store sven-
ske godsselskab Green Cargo, som 
nu selv vil køre gods i Danmark. 

I første omgang drejer det sig om 
importgodstoget fra Malmö Gb til 
Kolding med vognladningsgods, der 
fra Sverige primært er papir, stål og 
kemi. Rangeringen i Kolding vil dog 
stadig blive varetaget af DB Cargo 
med deres MK rangermaskine. Her 
blev det allerførste tog kørt den 10. 
december med hele to maskiner i 
front, nemlig Green Cargo Br 5404 
og Br 5405.

Transport af MÄLAB-togsæt

I slutningen af december har man 
transporteret Mälartrafik ER1-sæt 
001 igennem Danmark fra Sverige, 
da den skulle ned til Velim i Tjekki-
et, hvor der ligger et stort testanlæg 
med en 13 km lang ringbane, hvor 
man tester nyt jernbanemateriel. 
Her lejer virksomheder sig ind for 
at køre testkørsler på banen. Mälar-

trafik ER1-sæt 01 kom sidst igennem 
Danmark den 25. juni 2018, hvor 
den var på vej til Sverige.

Først på aftenen den 16. januar 
havde HectorRail 241.006 i modsat 
retning de to Mälartrafik ER1-sæt 
006+007 med på krogen på vej 
til Sverige.

Omlægning af godset

Som en konsekvens af ulykken på 
Storebæltsbroen den 2. januar, hvor 
man havde mistanke til en defekt 
fastlåsningsmekanisme på lom-
mevogne, nedlagde Trafikstyrelsen 
den 8. januar forbud mod al kørsel 
i Danmark med lommevogne læsset 
med lastbiltrailere.

Dette bevirkede, at man hurtigt 
måtte finde andre alternativer til 
at kunne fragte godset videre igen-
nem Danmark. Allerede den 11. 
januar fik HectorRail, som den 
første jernbanevirksomhed i Dan-
mark, tilladelse til at måtte benytte 
lommevogne til transport af lastbil-
trailere igennem Danmark, efter at 
have fremsendt kontrolprocedurer 
for fastlåsning af trailere.

Biltransporterne

Som vi nævnte i Jernbanen 6/2018, 
overtog CFL cargo transporterne af 
biler til henholdsvis Vamdrup og 
Ringsted ved køreplansskiftet den 9. 
december fra det tidligere Captrain 
Danmark. Det første tog efter skiftet 
blev et biltog til Vamdrup den 12. 
december, mens det første biltog til 
Ringsted kørte den 18. december 
med CFL MX 1023 og 1814 i front.

Tømmertog til Esbjerg

Tidligt om morgenen den 11. decem-
ber ankom CFL MX 1029+Scandic 
Rail Partners MY 1148 med 26 vog-
ne læsset med nåletræ fra Harzen 
i Tyskland til terminalen i Esbjerg, 
hvor det blev omlæsset til lastbiler, 
for at blive kørt de 30 kilometer til 
Dansk Træemballage i Ribe. Dette 
tog var dermed det allerførste tog, 
der benyttede terminalen i Esbjerg, 
der blev anlagt tilbage i 2015, og 
som hidtil kun har været benyttet 
som lagerplads for biler af Scandi-
navian Auto Logistics.

Allerede den 17. december ankom 
det næste tømmertog, her fremført 
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I Ringsted har DB Cargo 
stadig stationeret en MK 
som benyttes til rangerin-
gen af vogne til og fra de 
to godskunder der stadig 
er tilbage i byen. Her ses 
MK 622 i Ringsted den 
21. januar med vogne til 
den ene af godskunderne 
PP Jensen.

Green Cargo Br 5404 
og Br 5405 ses her på 
præmierdagen den 10. 
december 2018 som ny 
gods aktør i Danmark i 
Kavslunde. Toget er på 
vej retur til Malmö, efter 
at have udvekslet vogne 
i Kolding.
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af CFL MX 1029+MY 1146. Der 
håbes på, at kørslerne bliver en 
succes, så man kan bringe noget 
liv til den ellers ubrugte terminal. 
Allerede nu er der planer om yder-
ligere seks transporter af tømmer til 
terminalen i Esbjerg.

Første tagpladetog til Vojens

I Jernbanen 6/2018 nævnte vi, at 
CFL cargo havde overtaget kørs-
len med gods til virksomheden 
Cembrit, som var ved at flytte 
deres centrallager fra Aalborg til 
Vojens, hvor det tidligere Brdr. 
Gram havde ligget. Her skulle der 
etableres en ny aflæsningsplads på 
deres nye område, før man kunne 
modtage det første godstog. Også 
sporet skulle klargøres og efterses, 
inden det kunne tages i brug, da 
det ikke har været benyttet i 15 
år. Industrisporet løber fra Vojens 
station til Flyvestation Skrydstrup, 
hvoraf det er en lille kilometer, der 
nu benyttes.

Det første godstog kom den 7. ja-
nuar, hvor CFL MY 1146+1807 med 
27 vogne ankom til Vojens. Dog 
skulle det deles op af flere gange, for 
at kunne være ved aflæsningsplad-
sen grundet længden. Der manglede 
man også stadig nogle småting, in-
den man var helt færdig med plad-
sen, såsom at få etableret noget lys. 
Det er planen, at der køres en gang 
om ugen fra fabrikken i Tjekkiet til 
Vojens, men der er også planer om 
flere godstog med eternitplader fra 
deres fabrik i Ungarn.

Efter at man nu har taget noget af 
sporet i brug, har Vojens’ borg-
mester været i drøftelser med 
andre virksomheder længere ude 
ad sporet, som også kunne være 
interesseret i at bruge jernbanen.

Det var ellers planen, at der skulle 
været kørt et sidste godstog til Aal-
borg Østhavn for at få tømt central-
lageret, men dette blev droppet, og i 
stedet blev godset transporteret med 
lastbiler til Vojens. Derved blev det 
sidste tagpladetog til Aalborg Øst-
havn kørt den 3. december.

Farvel til T66’eren

Ved køreplansskiftet den 9. decem-
ber ophørte Captrain Danmark med 
deres aktiviteter. Dette var dermed 
også et farvel for den leasede T66 
K714 fra Beacon Rail, som den 
16. december blev sendt med i et 

O
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HectorRail godstog mod Sverige for 
at komme retur til norske Cargonet, 
der har leasingkontrakten med Bea-
con Rail. Dens sidste opgave for 
Captrain Danmark blev at køre tag-
pladetoget fra Padborg til Aalborg 
Øst og retur den 2. og 3. december.

Kasper Pedersen

CFL MX 1029+MY 1146 på terminalen i Esbjerg, hvor vogne læsset med 
nåletræ fra Harzen tømmes. Foto den 17. december 2018.

Kaj Aage H
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CFL MY 1146 og 1807 ses her i kurven på 
industrisporet mod læssepladsen ude ad 
det gamle spor til Flyvestation Skrydstrup. 
Cembrit modtog det første godstog med 
tagplader den 7. januar efter at man flyt-
tede hovedlaget fra Aalborg til Vojens. Der 
var i dagens anledning opsat flag.

Losningen er i fuld gang den 7. januar på den nyanlagte læsseplads 
ved det tidligere Brdr. Gram i Vojens, hvor at firmaet Cembrit nu har 
sit hovedlager, som er flyttet fra Aalborg. Pladsen var endnu ikke helt 
færdig da CFL cargo ankom med det første godstog den 7. januar som 
det kan ses af billederne.
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Lidt historik vedrørende 
organiseringen af privatbanerne

Gennem snart 20 år har privatbaner-
nes organisationsform næsten kon-
stant været i fokus med adskillige 
undersøgelser og rapporter til følge, 
men indtil nu har organiseringen 
m.m. været i henhold til aftalen 
om privatbanernes fremtid fra 5. 
april 2000.

Med aftalen om den kollektive 
trafi k fra november 1999 mellem 
regeringen (Socialdemokratiet og 
Det radikale Venstre), SF og Enheds-
listen blev der 5. april 2000 indgået 
aftale mellem regeringen og Amts-
rådsforeningen om privatbanernes 
fremtid, og i den forbindelse blev 
statens aktier i lokalbanerne over-
draget til de nu afviklede amter fra 
1. januar 2001.

I økonomisk henseende betød afta-
len en overordnet ændring af de tre 
tilskudsområder:

Driftstilskud: Frem til 1. januar 
2005 fi k amterne og HUR øremær-
kede driftstilskud fra staten. Herefter 
indgik driftstilskuddene i amternes 
bloktilskud.

Pensionsforpligtelserne frem til 31. 
december 2030: Frem til 1. januar 
2011 blev beløbet til dækning af 

pensionsforpligtelserne udbetalt ef-
ter en fast fordelingsnøgle. Herefter 
er beløbet indgået i de almindelige 
overførsler mellem staten og am-
terne og HUR (fra 1. januar 2007 
til regionerne). 

Investeringstilskud: Investerings-
tilskuddene til amterne/regionerne 
er siden 2001 sket efter en forde-
lingsnøgle, der er baseret på antal 
banekilometer (517,5 km i alt). Fra 
1. januar 2016 var det meningen, 
at beløbet også skulle overføres til 
de almindelige overførsler mellem 
staten og regionerne Det Udvidede 
Totalbalanceprincip, DUT. 

Med kommunalreformen fra 2007, 
hvor amterne blev nedlagt og erstat-
tet af de fem regioner, blev der også 
ændret på, hvorledes regionernes 
økonomi til f.eks. kollektiv trafi k 
blev lagt i ret så faste rammer. Det 
gjorde det ikke nemmere at skulle 
vælge mellem trafi k med bus eller 
med tog. 

Fem år med analyser af og 
rapporter om privatbanerne

I 2014 nedsattes en arbejdsgruppe 
med deltagelse af Danske Regio-
ner, Kommunernes Landsforening, 
Finansministeriet og Transportmini-
steriet, der skulle analysere fi nansie-
ringen af lokalbanerne i Danmark. 

Den 20. marts 2015 offentliggjorde 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 
„Rapport fra arbejdsgruppen om kri-
teriet for antal kilometer privatbane-
spor“. Hovedvægten var, som titlen 
antyder, lagt på kriteriet for fordelin-
gen af den del af bloktilskuddet til 
regionerne, som baserer sig på antal 
kilometer privatbanespor.

Efterfølgende meddelte daværende 
Økonomi- og Indenrigsminister 
Morten Østergaard (RV), at rap-
porten ikke i første omgang vil give 
anledning til ændringer i tilskuddet 
til regionerne baseret på disses drift 
af privatbaner/lokalbaner. 

Den 1. februar 2016 meddelte 
daværende transport- og bygnings-
minister Hans Chr. Schmidt (V), at 
regeringen havde besluttet at gøre 
investeringstilskuddet til privatba-
nerne permanent. Dermed blev 
der skabt ro om ansvarsforholdene 
for privatbanerne og de fi nansielle 
rammer, så regionerne fortsat kunne 
varetage opgaven med at drive 
lokalbanerne. 

Det varede dog ikke længe, for den 
15. marts samme år valgte MF Kim 
Christiansen (DF) sammen med en 
række MF’ere fra Dansk Folkeparti 
at fremsætte „Forslag til folketings-
beslutning om overdragelse af den 
regionale jernbaneinfrastruktur og 

Lokalbaner
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Lokaltog MF 1001-FS 
1101 passerer Guldborg-
sund på Kong Frederik 
IX’s bro, 18. januar. Om 
få år vil motivet være to-
talt ændret, når den nye 
klapbro med ét ekstra 
spor er bygget ved siden 
af den nuværende bro i 
forbindelse med opgra-
deringen af Ringsted–
Femern Banen. Til den 
tid vil Lokaltogs IC2-tog 
sandsynligvis også være 
erstattet af nye tog.
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ansvaret for den regionale jernba-
nedrift til staten“, lovforslag B 90, 
2015-16.

Forslaget blev ikke vedtaget, men 
hovedparten af Folketingets partier 
(V, LA, K, DF, S, EL, SF) ønskede en 
analyse af det fremtidige ejerskab af 
lokalbaneinfrastrukturen, se Jernba-
nen 5/2016, s. 5. 

Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet offentliggjorde 12. september 
2016 kommissorium for analysen, 
og arbejdet begyndte i januar 2017. 
Rapporten om privatbanerne infra-
struktur blev offentliggjort 14. no-
vember 2017. Konklusionen var, at 
en ændret organisering af banernes 
infrastruktur ikke ville være mere 
hensigtsmæssig end den nuvæ-
rende. Se Jernbanen 1/2018, s 7-8.

Udbud på nye tog til 
Midtjyske Jernbaner

Midtjyske Jernbaner sendte den 6. 
december 2018 anskaffelse af fire 
2-vogns dieseltog (DMU) med mu-
lighed for anskaffelse af yderligere 
tre togsæt i EU-udbud. 

I forbindelse med udbuddet skulle 
interesserede producenter søge om 
prækvalifikation senest den 14. 
januar 2019. De producenter, der 
blev godkendt ved prækvalifikatio-
nen, havde så frist til 31. januar til 
at give endeligt bud. Midtjyske Jern-
baners udbud er et EU-udbud med 
mulighed for forhandling, og den vil 
finde sted i midten af februar, hvor-
efter Midtjyske Jernbaner forventes 
at afgive den endelige ordre på de 
nye tog omkring 1. marts.

Med toget til ølsmagning

Det er efterhånden en tradition, at 
Midtjyske Jernbaner stiller et sær-
tog til rådighed i forbindelse med 
ølsmagning fra Thisted Bryghus. 
I flere år har det været muligt at 
rejse med toget helt fra Thyborøn 
til Ådselkogeriet i Ringkøbing, hvor 
ølsmagningen fandt sted.

Den 19. januar var det atter tid til 
ølsmagning, denne gang på Harbo-
øre Hotel, og Midtjyske Jernbaner 
sørgede for transporten med særtog 
fra både Vemb og Thyborøn.

Først kørtes fra Lemvig mod Thybo-
røn, hvor der samledes passagerer 
op. Dernæst kørtes hele stræknin-
gen igennem til Vemb og derfra til 

Harboøre, så alle 180 deltagere i 
arrangementet fik en tur ud af det.

Da ølsmagningen på Harboøre Ho-
tel var overstået, kørte særtoget, der 
var oprangeret af MjbaD Ym12-Ys 
12 „Storåen“ og Ym 39-Ym 40 „Ky-
sten“, retur mod Lemvig og Vemb, 
mens passagerer til Thyborøn rejste 
hjem med det ordinære tog fra 
Harboøre.

Salg af ballastvogne

Midtjyske Jernbaner har i januar 
solgt ballastvognene MjbaD Fccs 3 
og 4 (40 86 6390-003-8 og 004-6) 
til ContecRail. 

Arriva skal fortsat køre tog 
på Vestbanen

Den 6. december 2018 meddelte 
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet, at et konsortium bestående af 
Arriva Danmark A/S og Arriva Tog 
A/S havde vundet kontrakten om tog-
passagertrafik på de strækninger, der 
i dag betjenes af Arriva Tog A/S, samt 
Vejle–Struer og Odense–Svendborg, 
der i dag betjenes af DSB. 

Togtrafikken i Midt- og Vestjylland 
samt på Svendborgbanen blev ud-
budt den 9. juni 2017 efter aftale 
mellem regeringen (V, LA, C) samt 
partierne DF, S, RV, ALT og SF om 
genudbud af togtrafikken i Midt- og 
Vestjylland m.v. Kontrakten omfat-
ter perioden fra den 13. december 
2020 til den 9. december 2028 
med mulighed for op til to års for-
længelse.

Med i det såkaldte MVJ-udbud var 
opgaven med at køre tog på Vest-
banen mellem Varde og Nr. Nebel 
(driftskontrakten) og Tønder–Nie-
büll med som to optioner.

Et bredt flertal i regionsrådet i Regi-
on Syddanmark besluttede den 17. 
december 2018 at udnytte denne 
mulighed, og den er efterfølgende 
godkendt af Transport-, Bygnings- 
og Boligministeriet. Så passagererne 
på Vestbanen vil fortsat blive betjent 
af Arriva fra 13. december 2020 og 
otte år frem.

Vestbanens LINT-tog 
sælges til Arriva

I forbindelse med den nye driftskon-
trakt mellem Vestbanen og Arriva 
sælger Vestbanen de to LINT-tog, 
AR 2052 og AR 2053, til Arriva i 
2020. I udbudsmaterialet var det 
fastlagt, at de to togsæt skulle sælges 
til den nye operatør til fast aftalt pris, 
36 mio. kr., se i øvrigt Jernbanen 
6/2017, s 19.

De to LINT-tog blev anskaffet til 
Vestbanen i forbindelse med banens 
ny æra med nye tog og kørsel Nørre 
Nebel–Esbjerg med Arriva som 
operatør fra 1. juli 2012.

Infrastrukturen 
på Vestbanen

Siden 2012 har Vestbanen haft kon-
trakt med Arriva om både drift og 
infrastruktur. Den nye kontrakt med 
Arriva omfatter kun togtrafikken 
på Vestbanen. Banens bestyrelse 
og ledelse arbejder nu på at finde 
en god løsning for infrastruktur-
forvaltningen, der omfatter f.eks. 
trafikstyring, kapacitetstildeling, 

Ølsmagningstoget med 
MjbaD Ym 40-Ym 39 
„Kysten“, og Ys 12-Ym 
12 „Storåen“, på vej mod 
Lemvig krydser ordinært 
tog med MjbaD Ys 14-
Ym 14 „Tangen“, på Røn-
land, 19. januar.

Steffen Lund
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drift, infrastruktur (spor- og signal-
anlæg), fjernstyring, sikkerhedsan-
svar mm. Udbud på varetagelse 
af infrastrukturen vil blive udbudt 
alene af Vestbanen A/S, altså uden 
samarbejde med Staten, i løbet af 
foråret 2019.

Over de 10 kommende år vil der 
blive behov for øgede vedligehol-
delsesomkostninger til udskiftning 
af sveller. Til gengæld vil der ikke 
være sporfornyelse i videre omfang, 
undtagen af ca. 1 km spor ved Hes-
selmed, se Jernbanen 6/2017, s. 
19. Denne sporfornyelse påregnes 
udført i 2019. Udgifterne til spor-
vedligeholdelse frem til 2030 er 
budgetteret til ca. 55 mio. kr.

Sporfornyelse af den resterende 
del af banen forventes først at 
skulle udføres efter 2030 baseret på 
gennemførte tilstandsundersøgelser 
suppleret af en nylig gennemført 
ultralydsundersøgelse af skinnerne. 

Fornyelse af overkørsler 
på Vestbanen

I 2012 blev der fra Statens side 
afsat 54 mio. kr. til en opgradering 
og udskiftning af 41 sikrede over-
kørsler, hvor vej og bane krydser 
i niveau mellem Varde og Nørre 
Nebel. Dette arbejde, der udføres 
af Banedanmark, skulle have været 
udført i 2017, men anlægsarbejdet 
blev udskudt. 

Årsagen hertil var, at man ønskede 
overkørselsanlæggene tilpasset det 
nye signalsystem (ERTMS), og leve-
randørerne af signalsystemet i Vest-
danmark, Thales og Strukton Rail 
havde endnu ikke fået godkendelse 
på de nye overkørselsanlæg.

Efter at Thales har fået godkendt 
og installeret overkørselsanlæg på 
Thybanen, som er kompatible med 
såvel det eksisterende signalsystem 
som det nye ERTMS-signalsystem, 
ser tidsplanen således ud: Projek-
tering og indhentning af tilbud fra 
Thales på at installere 16 lignende 
fribaneoverkørsler på Vestbanen i 
løbet af 2019, udførsel begyndende 
efteråret 2019. 

Endvidere skal det afklares, om 
de resterende 10 stationsnære 
overkørsler på Vestbanen også skal 
opgraderes til ERTMS-teknologi. 
Det vil imidlertid forudsætte, at 
Vestbanen indfører det nye signal-
program på strækningen. 

Nye sikrings- og 
fjernstyringsanlæg

Efter udbud af nye sikringsanlæg på 
stationerne Varde Vest, Janderup, 
Oksbøl, Outrup og Nørre Nebel 
samt et nyt fjernstyringsanlæg i 
2014, valgte Vestbanen at aflyse 
udbuddet, da det tilbudte system 
ikke var kompatibelt med det nye 
signalsystem, ERTMS. 

I rapporten om privatbanernes in-
frastruktur, der blev offentliggjort i 
november 2017, nævntes, at „Vest-
banens sikringsanlæg er teknisk og 
trafikafviklingsmæssigt forældede 
og bør derfor snarest udskiftes. På 
fire stationer er der radiodirigeret 
trafikafvikling. Fjernstyringsanlæg-
get er af nyere dato“. 

Ved Vestbanen arbejdes der på at 
ændre det eksisterende signalanlæg 
til ERTMS senest i 2024. Baseret 
på en foreløbig vurdering fra Ba-
nedanmark udgør den samlede 

investering til nyt signalsystem ca. 
75 mio. kr.

Det indgår imidlertid ikke i Sig-
nalprogrammets udrulningsplan 
at udstyre Vestbanen med det nye 
signalsystem, selv om det næsten er 
et „must“ af hensyn trafikafviklingen 
mellem Nørre Nebel og Esbjerg. Får 
Vestbanen ikke det nye signalsy-
stem, vil man ikke kunne køre igen-
nem med direkte tog mellem Nørre 
Nebel og Esbjerg, og alle passagerer 
må så skifte i Varde.

Særkøreplan på 710R 
Lollandsbanen

Mens Sydbanen er lukket mellem 
Næstved og Nykøbing F fra 30. 
marts til 1. september og der i stedet 
køres med togbusser, har Lokaltog 
valgt at køre efter en særkøreplan for 
at give passagererne mindst mulig 
skiftetid mellem Lokaltog og DSB’s 
togbusser i Nykøbing F.

DSB IC-tog på 
410 Tølløsebanen

Mens Banedanmark udfører en 
række omfattende sporarbejder 
mellem Ringsted og Slagelse i pe-
rioden 23. april-12. juni kan DSB 
kun få kanaler til et eller to tog i 
timen mellem Ringsted og Korsør, 
da der også skal være kanaler til 
godstog på strækningen. Læs mere 
om sporfornyelsen Ringsted–Korsør 
på side 11-12. 

I de tidsrum, hvor der kun er én 
kanal i timen, har DSB valgt at 
undersøge muligheden for at køre 
visse IC-tog mellem København og 
Fyn/Jylland via Lokaltogs linje 410 
Tølløsebanen (Tølløse–Høng–Sla-
gelse).

Gennem et tæt samarbejde mellem 
Lokaltog og DSB er der nu skabt 
mulighed for, at DSB fra 24. april 
til 12. juni kan køre tre IC-tog i 
hver retning via Tølløsebanen på 
mandage-fredage, nemlig to tog 
om formiddagen og et tog først på 
aftenen. 

Ved redaktionens slutning forelå 
der endnu ikke færdige køreplaner 
for togene, herunder opformeringen 
af togene, men formentlig 2 eller 
3 MF.

Ole-Chr. Munk Plum

Jens Toft Ingem
ann

Så fik vi endelig en smule 
vinter, men uden større 
problemer for jernbane-
trafikken. Lokalbanens 
LINT 126 under indkør-
sel til Kagerup station, 
27. januar.
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Passagertal i 2018 præget af 
sporarbejde

Det tre måneder lange sporarbejde 
på Frederikssundbanen har sat sine 
tydelige spor i S-banens passagertal 
i 2018. Ifl g. DSB’s månedsrapporte-
ringer til ministeriet, var der ca. 2,5 
mio. færre passagerer på Frederiks-
sundsbanen i forhold til året før. 
Dermed ender passagertallet på 
hele S-banen på 111,1 mio. passa-
ger for 2018, hvilket er lidt mindre 
end i 2017 (112,2 mio.).

Som bekendt medførte sporarbejdet 
på Frederikssundbanen også en 
omfattende kørsel med togbusser. 
I alt måtte DSB S-tog hyre næsten 
143.000 bustimer, hvor langt stør-
stedelen gik til at køre vejnettet 
tyndt mellem Flintholm og Frede-
rikssund.

Letbanen udfordrer S-banen

I år vil passagerne på S-banen blive 
ramt af de første anlægsarbejder på 
letbanen i Ring 3. Til påske (13.-22. 
april) lukkes S-banen mellem Dysse-
gård og Buddinge og erstattes med 
togbusser, mens der skubbes en ny 
gang- og cykeltunnel under S-banen 
ved Buddingevej.

I Lyngby skal der bygges en ny 
jernbanebro, hvor letbanen skal 
gå under S-banen. I påskedagene 
(18.-22. april) lukkes S-banen mel-
lem Gentofte og Sorgenfri, mens 
Ø-perronen midlertidig forlænges 
i Lyngby. Fra den 3. juni og tre 
måneder frem, afbrydes spor 1 og 
2, mens den første del af tunnelen 
bygges. For passagererne betyder 
det, at alle, der normalt passerer 
Lyngby, nu skal skifte tog, da S-tog 
fra Hellerup vender i spor 2, og 
S-tog fra Holte vender i spor 3. Fra 
den 2. september afbrydes spor 3, 
når den sidste del af tunnelen skal 
bygges. Dette får dog ikke den store 
betydning for passagererne på S-
banen, da sydgående tog vil blive 
ekspederet i spor 2.

Lav passagervækst i 2018

Passagertallet for 2018 foreligger 
endnu ikke offi cielt. Men ud fra de 
offentliggjorte månedlige tal, der er 
vist på en graf på Metroens hjem-
meside, kan der gives et begrundet 
skøn. Alle måneder på nær juli hav-
de fl ere end 5 mio. passagerer, men 
der er ikke nogen med mere end 6 
mio. rejsende, selvom oktober var 
tæt på. I juli måned var der kun 
lidt over 4 mio. rejsende. Januar, 

april, maj, juni, august og oktober 
havde lidt fl ere passagerer end året 
før, hvorimod marts, september og 
december modsat havde lidt færre 
passagerer. Denne forfatter gætter 
derfor på, at 63,6 mio. passagerer 
steg på Metroen i 2018. I så fald 
vil det være en meget beskeden 
stigning i forhold til 2017, hvor 
Metroen transporterede 63,5 mio. 
passagerer.

Nørreport metrostation var i 2017 
(2018 foreligger endnu ikke) den 
største med 48.618 passagerer på 
et gennemsnitsdøgn. Det bliver 
spændende at se, hvordan det går, 
når Cityringen åbner i sommeren 
2019. Man må regne med, at Ho-
vedbanegården og Østerport vil 
tage en del passagerer fra Nørreport. 
I prognosen for Nørreport metrosta-

Bybaner

Peer Kurland

SA-sæt 63 er netop an-
kommet til Køge station 
den 24. september med 
linje E fra Hillerød. Lin-
jen skal dog ikke forvente 
at få konkurrence fra 
den nye bane via Køge 
Nord de første par år, 
eftersom trafi kken her er 
begrænset til et par tog 
i timen, og i øvrigt vil 
kræve togskifte på Køge 
Nord. Bemærk hullerne 
i perrontaget til de kom-
mende kørestrømsmaster 
på Lille Syd.

Tom
m

y O
. Jensen

Nye LED-informations-
skærme på Christians-
havn station den 17. 
januar.
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tion, når Cityringen åbner, regnes 
der „kun“ med 40.000 passagerer 
på et gennemsnitsdøgn.

Østerport metrostation

Færdiggørelsen af Østerport me-
trostation er forsinket, og denne 
forsinkelse kunne have medført 
en forsinkelse af åbningen af Ci-
tyringen, hvis det ikke var fordi 
der nu skal bygges en midlertidig 
trappeopgang.

I den oprindelige plan skulle der fra 
metrostationen være en gangtun-
nel under Østbanegade således, at 
denne kommer op i en tilbygning 
i den vestlige side af den oprinde-
lige og fredede Østerport station. 
Det har imidlertid vist sig, at den 
gamle stationsbygnings funda-
ment ikke kunne tåle, at der blev 

ført en opgang med rulletrappe 
klods op ad stationens vestside. 
Trappeopgangen med rulletrappe 
bliver herefter ført op, så man er 
oppe på fortovsniveau ved statio-
nens sydvesthjørne eller 10 meter 
længere mod syd end oprindelig 
planlagt. Da gangtunnelen indgår i 
Cityringens evakueringssystem, skal 
den være etableret, når Cityringen 
åbner. Der bliver derfor etableret 
en midlertidig trappeopgang. Det 
er stadig planen, at Cityringen skal 
åbne i sommeren 2019.

Nye informationsskærme

Flere metrostationer, heriblandt DR-
Byen og Christianshavn har nu fået 
nye LED-informationsskærme. Det 
er meningen at alle metrostationer 
skal have skærme af samme type, 
som er større og skulle give bedre 
mulighed for at informere passa-
gererne om driften. Det er samme 
type, som opsættes på de nye me-
trostationer i Cityringen.

Dårlige skifteforhold i 
Glostrup og Herlev 

 
I følge forlydender i fagbladet „Inge-
niøren“ har Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet ikke villet afsætte 
midler til at ombygge og flytte Her-
lev S-togstations perron hen mod 
Ringvejen, hvor letbanen kommer 
til at køre, og der er heller ikke ud-
sigt til, at der bliver etableret en ny 
regionalbaneperron på Glostrup sta-
tion foreløbig. Som følge heraf kan 

der forventes 15 % færre passagerer 
på den kommende letbane mellem 
Ishøj og DTU. Ifølge prognoserne 
forventes at kun 43.000 rejsende 
om dagen vil benytte letbanen, så 
faldet vil kunne mærkes. Man skal 
dog huske, at letbanen etableres 
for at fremme byudviklingen i de 
berørte kommuner og dermed øge 
mobiliteten i det storkøbenhavnske 
område. Det sidste ord i denne sag, 
er derfor næppe sagt endnu.

De første skinner lagt

Den 11. december 2018 blev de 
første spor lagt/støbt fast. Det skete, 
hvor det nye Universitetshospital 
også skal ligge, altså syd for Syddan-
ske Universitet. En anden arbejdsko-
lonne skal arbejde fra Rosengården 
frem mod centrum.

Ved redaktionens slutning medio 
januar var der lagt ca. 250 meter 
spor. Sporarbejdet fortsætter frem til 
begyndelsen af 2020, hvorefter det 
gerne skulle være afsluttet, så banen 
og dens installationer kan testes. 
Når der har været kørt tilfredsstil-
lende prøvedrift, kan banen åbne 
forhåbentlig i slutningen af 2020.

Læskærme fra Sanderum

Når passagererne om et par år stiller 
sig i ly for regnen på letbanens 26 
stationer, vil det være under lokalt 
producerede læskærme. Oden-
se Letbanes spanske entreprenør 
COMSA har nemlig bestilt i alt 94 
læskærme hos Sanderum Smede- 
og Maskinværksted, der ligger i 
udkanten af Odense. Arbejdet med 
de mange læskærme har givet job 
til 10 ekstra mand udover de 31, der 
er ansat, oplyser værkstedet. San-
derum-virksomheden har tidligere 
produceret læskærme til Aarhus 
Letbane, udover busskure og andet 
byrumsinventar til Odense by.

Keolis skal stå for drift og 
vedligehold

Odense letbane har tegnet drifts- 
og vedligeholdelseskontrakt med 
Keolis. Det er det samme firma, som 
driver Aarhus letbane. Man må så 
regne med, at erfaringerne derfra 
tages med til Odense. Da Odense 
letbane kun er 14,5 km lang og ikke 
har enkeltsporede strækninger med 
krydsningsstationer undervejs, dvs. 
er udstyret med et mere enkelt sig-
nalsystem, må processen dog være 
mere enkel.

Fotom
ontage H

ovedstadens Letbane

Letbanestationen i Glo-
strup bliver udført som 
en sækbanegård med tre 
perronspor, da man øn-
skede at flytte S-banesta-
tion ca. 300 meter mod 
vest, for at have bedre 
forbindelse med Søndre 
Ringvej (Ring 3), hvor 
letbanen skal anlægges. 
Resultatet bliver ca. 3-5 
minutters længere rejse-
tid, hvis man skal passere 
Glostrup med letbanen. 

Rolf Brem
s

Sporlægningen på Oden-
se Letbane indledtes i 
december. Den 5. de-
cember 2018 var der 
lagt skinner ud ved Ro-
sengårdscentret. Sporet 
her anlægges som „slab 
track“, dvs. befæstigel-
sen til sporet støbes fast 
på en betonplade, i ste-
det for den sædvanlige 
løsning med skærver og 
ballast.
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Åbningen af Grenåbanen 
lader vente på sig

Aarhus letbane havde håbet at kun-
ne åbne strækningen fra Østbane-
torvet til Grenå, og strækningen fra 
Lisbjerg til Lystrup med udgangen af 
marts 2019. Men denne plan er nu 
forsinket, idet en såkaldt „interface-
fejl“ (på almindelig dansk en fejl i 
elektronikkens program) i styringen 
af et bomanlæg på en station har 
bevirket, at bommene gik umoti-
veret op, selvom de skulle blive 
nede mens letbanetoget udveksler 
passagerer. Godkendelsen kan nu 
først forventes med udgangen af 
april 2019.

I nattens mulm og mørke i slutnin-
gen af januar, har beboerne langs 
den ellers så stille Grenåbane atter 
kunnet opleve togkørsel. Der var 
dog kun tale om testkørsler henover 
to uger, for at sikre, at kommunika-
tionen mellem letbanetog, signalsy-
stem og sporskifter på stationer med 
krydsningsspor (Torsøvej, Lystrup, 
Skødstrup, Hornslet, Ryomgård og 
Grenaa) fungerede efter hensigten. 
For at genere vejtrafikken mindst 
muligt, skete testkørslerne mellem 
kl. 19 og kl. 05 på hverdage i uge 
4 og 5.

Knas i trafikken

Siden Odderbanen åbnede i slutnin-
gen af august sidste år, har letbane-
driften været præget af forsinkelser 

og aflysninger. Køreplanen på den 
enkeltsporede strækning, hvor der 
køres i halvtimes trafik, har nok væ-
ret for ambitiøs, og letbaneførerne 
har skullet vænnet sig til en anden 
trafikafvikling end den, der sker 
inde i byen. 

På den indre strækning har der til 
gengæld været udfordringer med 
skader på tog efter sammenstød 
med biler, løvfald og glatte skin-
ner. Der har også været mangel på 
letbanetog, mens flere Variobahn-
togsæt har været sat i karantæne, 
mens de ventede på myndigheds-
godkendelse. 

I oktober kørte kun 86,5 % af letba-
netogene til tiden, mod omkring 99 
% før Odderbanen åbnede.

Rapporten om Aarhus Letbane

Som det fremgår af sidste nummer 
(Jernbanen 6/2018 s. 5-6), har Trans-
port-, Bygnings- og Boligministeriet 
fået udarbejdet en rapport om, hvad 
der gik galt med den planlagte 
åbning af Aarhus letbane. Det er 
interessant læsning også forså vidt 
angår, hvad der ikke står i rapporten. 
Der er for eksempel ikke et ord om, 
hvad man gør i udlandet, hvor man 
allerede driver adskillige letbaner.

I bogen om Aarhus Letbane anfører 
Keolis, at de operative regler, som 
anvendes i andre lande, normalt 
fylder 25-30 sider. I Danmark fyl-
der reglerne over 100 sider. Den 
uafhængige assessor havde jo også 
indstillet til godkendelsesmyndig-
heden, at banen kunne åbne for-

mentlig på grundlag af de erfaringer 
man havde fra lignende projekter i 
udlandet. 

Det havde derfor været interessant 
at få at vide, hvad der gør Danmark 
speciel, når det gælder letbaner. 
Hvordan kan en programfejl i et 
bomanlægs elektronik forsinke en 
åbning i 4 uger, og hvorfor må et 
Variobahn-tog ikke køre på stræk-
ninger, hvor der køres på sigt, når 
det har fået installeret førerrums-
signalanlæg, der kun anvendes på 
strækninger med signaler? Kunne 
man forestille sig, at de danske 
regler var tunge at danse med? Og 
hvorfor kunne tilsynsmyndigheden 
ikke godkende projektet betinget? 
På samme måde som i oktober 
2002, hvor driften af den køben-
havnske Metro i starten var noget 
indskrænket.

Steffen Nørgaard

Aarhus Letbanes drift 2018

Måned Gennemført Rettidighed   
Januar 99,52 98,05
Februar 98,47 98,09
Marts 97,66 99,25
April 99,28 99,34
Maj 99,11 99,10
Juni 98,02 99,08
Juli 99,93 99,47
August 99,04 96,06
September 98,80 88,40
Oktober 94,06 86,53
November 96,83 90,00
December 97,22 93,05       
Gennemsnit 97,94 % 94,66 %  

John Lykholt

Letbanen i Aarhus døjer 
med aflysninger og for-
sinkelser, efter at Odder-
banen blev koblet på den 
indre strækning i efter-
året. Svagheden er natur-
ligvis den enkeltsporede 
strækning Aarhus–Odder 
med få krydsningsmulig-
heder, der gør det svært 
at få køreplanen på plads 
igen. Variobahn-togsæt 
1213/2213 gør stop ved 
Universitetshospitalet 
den 30. december 2018.
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Skåne

NRC Group skal ombygge 
Söderåsbanan til persontrafi k

Det blev entreprenøren NRC 
Group, der vandt entreprisen – 
med en værdi på 221 mio. SEK – på 
ombygning af den 38 kilometer 
lange enkeltsporede Söderåsbanan, 
der går fra Åstorp via Billesholm, 
Kågeröd og Svalöv til Teckoma-
torp. I dag anvendes banen kun af 
godstog, men fra 2021 skal der også 
køre Pågatåg. Arbejdet omfatter nye 
krydsningsspor for 650 meter tog, 

moderniseringer så hastigheden kan 
øges til 160 km/t samt ny perron 
og signalarbejder på Teckomatorps 
station. Arbejdet påbegyndes i fe-
bruar 2019, og er planlagt færdigt i 
oktober 2021.
De to kommuner Bjuv og Svalöv 
langs banen fi nansierer cirka 120 
mio. SEK til nye Pågatågsstationer 
i Svalöv, Kågeröd og Billesholm.

Green Cargo forlader Ystad

Fra køreplansskiftet gjorde Green 
Cargo alvor af tidligere fremsatte 
planer om at forlade Ystad. Green 
Cargo har de seneste år i Ystad alene 
betjent færgen fra Polen, og da an-
tallet af overførte jernbanevogne har 
været faldende, har Green Cargo 
valgt at lukke i Ystad. Det betyder, 
at godsvogne mellem Polen og 
Sverige nu skal via Rostock–Trel-
leborg. Færgerne mellem Ystad og 
Swinoujscie sejler fortsat, og antallet 
af overførte lastbiler stiger. 

Helt slut behøver det heldigvis ikke 
at være for overførsel af jernbane-
vogne, efter en længere pause har 
CFL cargo genoptaget kørslen med 
spånpladetog fra Ystad til Falköping 
til underleverandører til IKEA. Des-

værre kører toget dog ikke efter fast 
interval.

IKEA-chef indkalder til krisemøde 
om trafi kken til Älmhult

Utilfredshed med banerelaterede 
problemer i trafi kken, mangelfuld 
trafikinformation, overfyldte og 
forsinkede tog, og tog der ikke kan 
køre, samt markant længere rejseti-
der har fået direktør for IKEA Pernilla 
Jonsson til at indkalde berørte myn-
digheder og selskaber til krisemøde 
om trafi kken til og fra Älmhult.

Älmhult er den største IKEA-arbejds-
plads i verden. Af de 5.400 ansatte 
pendler 3.000 personer, 800 af dem 
fra Malmö og det sydlige Sverige. 
Det er ikke nyt, at IKEA sætter fo-
kus på problemet, men det er ikke 
blevet bedre, men derimod værre, 
og i sidste ende kan det true IKEA’s 
vækst, når de ikke kan tiltrække 
medarbejdere til Älmhult.

Fra køreplansskiftet holder Øre-
sundstoget og venter i 15 minutter i 
Hässleholm, inden det fortsætter til 
Malmö, det ophold alene udgør en 
femtedel af rejsetiden fra Älmhult 
til Malmö.

Udland

M
agnus Backm

an

M
agnus Backm

an

Ved køreplansskiftet den 9. december 2018 indledtes trafi kken på Malmöringen. Desværre er der dog tale om en lidt halvhjertet opstart. Første tog afgår 05:29 
og sidste tog ankommer 22:29 – i mellem de to tidspunkter er der halvtimesdrift mandag til fredag, men kun timedrift i weekenden, og det er ikke impone-
rende i en region, der ellers satser meget på at øge den kollektive trafi k – og har stor succes med det! X61-sæt 011 ankommer til stationen i Östervärn den 9. 
december 2018. Skånetrafi ken har dekoreret Pågatåg X61 057 „Frans Suell“ med navnene på stationerne på Malmöringen, ligesom de gjorde da man indviede 
Pågatågstrafi ken til Trelleborg.

Den nye station i Pers-
borg på Malmöringen 
den 9. december 2018.
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I en stort opslået artikel i Jyllands-Posten 
den 1. februar fortæller SJ om deres vidt 
fremskredne planer for at vende tilbage til 
det danske marked. 

SJ kørte fra den 10. oktober 2010 til den 30. 
september 2011 et togpar til Odense, idet 
537 fortsatte fra København H til Odense 
om aftenen, og 530 udgik fra Odense om 
morgenen. Dengang var det svært at få fyldt 
togene, bl.a. fordi SJ ikke kunne få tilladelse 
til at acceptere Rejsekortet som betaling, 
og en afgang i hver retning gjorde også X 
2000 til et mindre attraktivt alternativ til 
DSB’s mange afgange. Toget til Odense 
blev kørt af et togsæt, der ellers skulle have 
stået natten over i København eller være 
kørt tomt til Malmö, så omkostningerne var 
begrænsede.

Nu fremhæver SJ de store passagerfrem-
gange, man har haft på det svenske marked 
og deres store investeringer i modernisering 
af X 2000 og indkøb af en ny type højha-
stighedstog. 

Denne gang synes SJ’s satsning mere hel-
hjertet, idet man satser på at komme i gang 
om to til tre år, og så med en aftale med 
Rejsekortet, der gør det muligt at benytte 
den meget udbredte billetplatform. SJ vil 
formentlig have krav om pladsbillet.

Togene til Odense er tænkt kørt med X 
2000. Når der så er elektrificeret til Aarhus 
har SJ planer om at køre timedrift dertil i et 
selvstændigt togsystem kørt af de nye højha-
stighedstog. Umiddelbart er det ikke tanken 
togene skal fortsætte fra København H til 
Sverige og vice versa, men af omløbstekni-
ske årsagen vil der være tog, der fortsætter.

Banedanmark udtaler til Jyllands-Posten, at 
hvis der er plads på skinnenettet, tildeler 
vi én gang om året en såkaldt kapacitet. 
Der er dog regler for, hvordan togtrafik-
ken skal prioriteres. Første prioritet er den 
internationale godstrafik. Anden prioritet 
er den persontrafik, der foregår på kontrakt 
med staten – som den DSB og Arriva kører. 
Herefter bliver der tildelt tilladelser for fri 
kommerciel trafik, der kører uden offentlig 
betaling, som det vil være tilfældet for SJ’s 
kommende tog.

På strækningen København–Aarhus vil der 
nok være en lille smule plads til flere tog, 
afhængigt af hvornår på dagen det er. Men på 
Vestfyn er der i myldretiden ikke mere plads.

Når Femernforbindelsen åbner omkring 
2030, kunne man godt forestille sig, at 
flere operatører ville ønske at køre fra 
København til Hamburg og videre ned i 
Europa. Det er da også noget af det, der 
står på SJ’s ønskeseddel, fortæller Crister 
Fritzson til Jyllands-Posten: „Om fem til ti 
år vil hele det europæiske togmarked være 
afreguleret, og der vil være konkurrence 
alle steder. Det er det, vi har set på ruten 
mellem Göteborg og Stockholm, hvor vi har 
mistet markedsandele, men til gengæld har 
fået langt flere kunder“.

Christer Fritzson mener, at jernbanen er 
på vej frem. „Jernbanebranchen er blevet 
mere attraktiv som branche, og jeg tror, at 
når der kommer flere aktører på markedet, 
så vil flere også vælge toget. Derfor kan det 
i sidste ende blive positivt også for DSB“, 
siger han og peger på, at netop en effektiv 
kollektiv trafik omkring København er en 
del af forklaringen på byens succes.

Af Jyllands-Posten fremgår det endvidere at 
SJ skal mødes med Transport-, Bygnings- og 
Boligudvalget torsdag den 7. februar, og 
mon ikke netop den begrænsede kapacitet 
på Vestfyn bliver at af emnerne. Hvis en 
operatør, ønsker at køre ny trafik uden til-
skud, må det i hvert fald trække voldsomt 
ned, hvis man ikke kan køre i de timer, hvor 
der er flest rejsende.

Udover SJ er der ifølge kilder i jernba-
nebranchen formentlig fire-fem andre 
operatører, der overvejer at køre kommer-
ciel togdrift i Danmark – uden offentlige 
tilskud – fra det øjeblik, elektrificeringen 
fra Fredericia til Aarhus er gennemført. 
Nogle vil konkurrere på kortere rejsetid og 
høj komfort, andre vil satse på lave priser.
Som nævnt vil SJ i første omgang bruge de 
36 moderniserede X 2000 (se nedenfor), 
mens de kommende 30 (med option på 15 
mere) „Delta-tog“ højhastighedstog ventes 
indsat på ruten til Århus. SJ ofrer 2,5 mia. 
DKK på at modernisere X 2000-flåden og 
omkring 5 mia. DKK på de nye „Delta-tog“.

Selv om X 2000 i forbindelse med moderni-
seringen alle bliver to-strøms, så de kan køre 
i Danmark, vil de 24 danske ATC-anlæg 
med automatisk skift mellem Dansk og 
Svensk ATC gøre, at der fortsat kun vil være 
12 togsæt til danmarkstrafikken. Installering 
af ETCS er ikke en del af moderniseringen, 
men skal gennemføres senest i 2023, hvor 
Trafikverket vil indføre ETCS på den første 
delstrækning af Södra stambanan, nemlig 
mellem Nässjö og Alvesta. 

SJ bød iøvrigt på „MVJ-udbuddet“, og har 
et dansk datterselskab med adresse i Høje 
Taastrup, og er i øvrigt medlem af DI.

SJ vil igen køre tog i Danmark

Arriva beskylder lokomotivførere 
for at forsinke tog med vilje

I et brev fra en chef i Arriva til 
Trafikverket den 18. december 
blev lokomotivførerne beskyldt 
for med vilje at forsinke Pågatåg. 
Problemet er opstået efter at Ar-
riva fra køreplansskiftet i december 
valgte at lade tågvärdar erstatte med 
kundvärdar i visse tog. De har ingen 
sikkerhedsmæssige funktioner og en 
væsentligt lavere løn. Derfor skal 
lokomotivføreren stå for efterkontrol 
af døre, og i tog oprangeret af to 
Pågatågssæt, kan det kræve, at man 
skal forlade førerrummet, og ud på 
perronen – og i visse tilfælde ned 
langs toget – for at være sikker på, 
at alle døre er lukkede. Da låsen 
i døren bruger samme nøgle som 
førerbordet, kræver det, at førerbor-
det rigges ned, hvis døren skal låses 
mens man er ude på perronen og 
ikke har opsyn med førerrumsdøren, 
og efterfølgende skal der rigges op 

igen, inden toget kan fortsætte kør-
s  len, og det tager ekstra tid.

Det har irriteret Arriva, at visse tra-
fikdisponenter har spurgt lokomotiv-
førerne om årsagen til, at toget blev 
forsinket. I brevet til Trafikverket 
kalder chefen visse lokomotivfø-
rere for misfornøjelsesmagere og 
beder om, at Trafikverket ikke stiller 
spørgsmål ved Arrivas rutiner ved at 
diskutere spørgsmålet med lokomo-
tivførerne, for som han skriver „För 
att det inte ska bli mer benzin på 
elden i nuvarande situation så ber 
jag er att informera era tågklarerare 
om våra nuvarande rutiner och 
finns synpunkter be dem ta detta 
med sin arbetsledning och inte med 
föraren“. Videre skriver han, at han 
er overbevist om at der kun er tale 
om et forbigående problem.

Efter indholdet i brevet er blevet 
kendt, har den pågældende und-
skyldt de uheldige formuleringer, 

og betoner i stedet hvor vigtigt det 
er, at efterkontrollen sker korrekt.
 

Sverige

Jernbanen og det nye svenske 
regeringsgrundlag

Efter godt fire måneders forhandlin-
ger fik Sverige endelig en ny regering 
den 21. januar. I det nye regerings 
regeringsgrundlag står der, at den 
nationale plan med at investere 700 
mia. SEK i veje og jernbaner i perio-
den 2018-2029 står ved magt. Der 
skal bygges nye højhastighedsbaner 
mellem de tre største byer, og i det 
nordlige Sverige skal Norrbotnia-
banan færdigbygges. 

Desuden skal flere godstransporter 
over lange afstande flyttes fra lastbil 
til tog og skib. Der skal indføres et 
nationalt billetsystem for al kollektiv 
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trafik i Sverige den 1. januar 2022. 
Det skal gøres enklere at foretage 
udlandsrejser med tog, og Trafik-
verket pålægges at udbyde nattog 
til destinationer i udlandet. I første 
omgang er der tale om byerne Ber-
lin, Bruxelles og Hamburg.

Samtidig skal vedligeholdelsen af 
de svenske jernbaner forbedres, så 
antallet af forsinkelser og aflysninger 
bliver mindre.

Kritik af støtte til 
godstransport på bane

I maj 2018 besluttede den svenske 
regering, at der skulle udbetales 
miljøkompensation til støtte for 
godstransport på jernbane. I alt har 
regeringen afsat 563 mio. SEK til 
formålet i 2018 og 2019. Støtten be-
regnes per tonkilometer og udbetales 
efter at transporten har fundet sted.

Netop måden tilskuddet fordeles på, 
har fået den tidligere stifter og chef 
for HectorRail Mats Nyblom til at 
gøre opmærksom på, at den måde 
at fordele tilskuddet på ikke gør det 
mere attraktivt at sende gods med 
jernbane. 100 tonkilometer kan 
opnås på forskellig måde. Jernba-
nevirksomhederne kan transportere 
100 ton en kilometer eller et ton 100 
kilometer. „Det betyder, at en malm-
vogn lastet med 100 ton malm får 
ti gange mere i miljøkompensation 
end f.eks. en godsvogn læsset med 
personbiler. Men for hvilken af disse 
transporter er konkurrencen mellem 
bane og vej hårdest, spørger Mats 

Nyblom, der mener at det nok ikke 
er en overdrivelse, hvis man går ud 
fra, at konkurrencen fra lastbilerne 
er 100 gange større for transporten 
af personbiler ad landevej end for 
malmen.

Det behøver man ingen doktorgrad 
i matematik for at regne ud, skriver 
Mats Nyblom endvidere, og mener 
at miljøkompensationspengene der-
for bruges forkert og slet ikke får den 
effekt på at styre transporterne over 
på jernbanen, som det var tiltænkt.

Lønsomheden for de jernbanesel-
skaber, der kører gods i Sverige er 
meget dårlig. Endnu sværere er det 
for Green Cargo at få økonomien i 
det landsdækkende vognladnings-
system til at hænge sammen (det er 
jo mange år siden, vi overhovedet 
havde et sådant i Danmark).

Mats Nyblom nævner også, at det 
er kombi- og vognladningstrafikken, 
der behøver støtte, ikke systemtoge-
ne, hvor støtten mere får karakter af 
en støtte til den svenske basisindustri 
inden for stål og tømmer. Malmtra-
fikken står alene for 20 procent af 
tonkilometrene i Sverige!
Mats Nyblom slutter af med at ef-
terlyse, om der er politisk vilje for 
at bevare vognladningstrafikken, 
og hvis ikke mener han der snarest 
skal laves planer for en kontrolleret 
nedlukning for ikke at trække pins-
lerne ud til skade for godskunderne 
og godsoperatørerne. At det stadig 
kan lade sig gøre at opretholde et 
vognladningssystem, er Schweiz og 

Østrig fornemme eksempler på, selv 
om de to lande på trods af en høj 
markedsandel for jernbanerne også 
har svært ved at få økonomien til at 
hænge sammen.

Elektrificering Nässjö–Eksjö

Politikerne i Jönköpings län er enedes 
om at arbejde for en elektrificering af 
strækningen mellem Nässjö og Eksjö. 
De 21 km mellem Nässjö og Eksjö er 
en del af den 83 km lange jernbane 
mellem Nässjö og Oskarshamn, hvor 
Jönköping Länstrafik i foråret 2014 
besluttede at nedlægge persontrafik-
ken mellem Eksjö og Oskarshamn. 

Trafikverket får i løbet af kort tid 
opgaven med at udarbejde en plan 
for elektrificering af strækningen. 
Repræsentanter for Jönköpings län 
har udtalt, at det kan blive aktuelt at 
lade elektrificeringen fortsætte, hvis 
andre aktører (her menes Kalmar Län) 
er interesseret i at satse økonomisk i 
en elektrificering.

Det er allerede vedtaget at elektri-
ficere „Y-et“ Jönköping–Vaggeryd– 
Värnamo og Vaggeryd–Nässjö, og 
hvis der også elektrificeres mellem 
Nässjö og Eksjö kan Jönköping Län-
strafik slippe for at investere i nye 
dieseltogsæt. 

I den regionale plan for Jönköpings 
län er der afsat 220 mio. SEK til 
elektrificering af regionale jernbaner.

Umiddelbart er det meget positivt 
at der satses på elektrificering, men 

Viktor M
olander

Billedet her blev der ikke 
plads til i 2018, men det 
er bare så flot, at vore 
læsere også skal have lov 
at se det. Den 15. juni 
2018 kørte Weedfree-
ukrudtssprøjtetoget på 
godsbanen fra Vetlanda 
mod Kvillfors. Lokomo-
tivføreren kørte toget 
med TMY-lokomotivet 
med hjælp af dette lo-
komotivs radiostyring, 
mens han sidder i Ma-
lokomotivet, der var 
forrest i køreretningen. 
Stambanans Wänner 
Ma 965 + Weedfree 
ukrudtssprøjtetoget + 
Railcare TMY 1105 ved 
Alseda.
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desværre er det kun kun Jönköpings 
län, og såvel Halmstad–Nässjö og 
Nässjö–Oskarshamn er lensover-
skridende jernbaner, og man kan 
frygte at den manglende mulighed 
for gennemgående trafik i sidste 
ende kan betyde nedlægning af de 
dele, der ikke elektrificeres. I farezo-
nen er også den 37 km lange stræk-
ning mellem Nässjö og Vetlanda.

Regeringstiltag for større 
sikkerhed i overkørsler

Den svenske regering har bedt Tra-
fikverket gøre mere for at forbedre 
sikkerheden i overkørsler, og tilfø-
rer tre mia. SEK til dette formål over 
de kommende tolv år. Øget sik-
kerhed omfatter mange forskellige 
tiltag, f.eks. rydning af bevoksning 
i nærheden af overkørslerne.

Parallelt med det satser Trafikverket 
mellem 2015 og 2020 en mia. SEK 
på at gøre det sværere for perso-
ner at komme ind på jernbanens 
område, for at mindske antallet 
af påkørte personer. Det omfatter 
indhegning, også på fri strækning, 
støjskærme og pyramidemåtter, 
der bruges f.eks. ved perronender. 
Desuden opsættes der overvåg-
ningskameraer.

Falkenberg trækker i land med 
højere priser på havnebanen

I Jernbanen 5/2018 skrev vi, at nye 
meget højere priser for at benytte 
havnebanen i Falkenberg kunne 
true godsbetjeningen af den hal-
landske kystby. Oprindelig ville 
man forhøje afgiften for at flytte en 
vogn på havnebanen fra 12 til 685 
SEK. Nu foreslår kommunalbesty-
relsen i stedet en stigning til 200 
SEK. Kommunen oplyser at den 
nye pris kun dækker en fjerdedel 
af de reelle udgifter på havnebanen, 
men at kommunen gerne vil betale 
for at kunne tilbyde sine virksom-
heder muligheden for miljøvenlig 
godstransport.

Green Cargo lejer 
flere TRAXX

Green Cargo har fra slutningen af 
2018 lejet følgende fire tidligere 
CargoNet El.19 119 001, 004, 005 
og 010 som bl.a. skal bruges på Sør-
landsbanan i Norge. Lokomotiverne 
ejes af Angel Trains.

Green Cargo bestiller yderligere 
Transmontana-lokomotiver

På et bestyrelsesmøde den 20. sep-
tember blev det besluttet at Green 
Gargo skulle bestille yderligere otte 
Mb „Transmontana-lokomotiver“. I 

forvejen er der leveret to lokomo-
tiver til GC og seks mere er under-
vejs, således at GC i alt vil komme 
til at råde over 16 Mb-lokomotiver.
Der er ikke oplyst noget om hvor-
når de senest bestilte lokomotiver 
leveres.

Green Cargo og Real Rail 
skal køre for Volvo

Green Cargo skal fortsat køre togene 
med lastbilførerhuse for Volvo fra 
Umeå til Gent i Belgien. Det blev 
resultatet af den seneste udbud, som 
gælder transporterne fra 2020 til 
2022. Derimod mister Green Cargo 
trafikken mellem Umeå og Göteborg 
samt mellem Umeå og Älmhult/Olof-
ström. De transporter Green Cargo 
mister skal i den nye periode køres 
af Sandahlsselskaberne. 

Dermed tyder alt på at disse trans-
porter fremover skal transporteres 
i Real Rails tog, idet Real Rail er 
et selskab i Sandahlskoncernen. 
Om det bliver i eksisterende tog 
eller i nye tog vides ikke, ligesom 
det ikke vides hvilken operatør der 
i givet fald skal køre de nye tog. 
Såvel Green Cargo som CFL cargo 
kører for Real Rail, der hidtil ude-

lukkende har beskæftiget sig med 
kombitransporter.

Van Dieren forlænger aftale 
med HectorRail

Samtidig med at HectorRail kunne 
meddele, at de atter havde tilladelse 
til at transportere sættevogne på lom-
mevogne gennem Danmark kunne 
HectorRail meddele, at Van Dieren 
havde forlænget aftalerne på at 
køre de såkaldte Van Dieren-tog fra 
Tyskland i yderlige fire år, således at 
HectorRail skal køre til Katrineholm 
til 2021, Göteborg til 2022, Nässjö 
til 2023 og Helsingborg til 2024. 

Desuden er Stora Enso og Hector 
Rail enedes om at fortsætte samar-
bejdet vedrørende tømmertranspor-
ter fra Norge til brugene i Grums 
og Skoghall til slutningen af 2023.

Green Cargo kører 
til Tyskland

Green Cargo kører regelmæssigt Bel-
gium direct med egne 185’ere hele 
vejen til Maschen. Tog 46261 afgår 
fra Padborg 10:23 tirsdag til lørdag 
og ankommer til Maschen 13:23. 
Fra Maschen er der – også tirsdag til 
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Nu har Green Cargo af 
to omgange bestilt yder-
ligere Mb-lokomotiver, 
så antallet når op på i 
alt 16. Mb 4002 med 
ståltog ved Sellnäs den 
5. oktober 2018.

HectorRail kører forsat 
meget tømmer i Norge, 
her ses TMZ 1416, som 
HectorRail lejer af BLS 
Rail AB, med et læsset 
tog fra Sörli og Vestmo 
til Grums i Sverige. På 
billedet er den første 
del af toget ankommet, 
og skal rangeres ind på 
Vestmoterminalen i Elve-
rum, hvor yderligere 12 
læssede vogne tilkobles. 
Foto den 19. januar.
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lørdag – afgang 16:25 med ankomst 
til Padborg 19:45 med tog 46260.

Ny femårsaftale mellem Green 
Cargo og SSAB

Den 13. december 2018 meddelte 
Green Cargo, at de havde indgået 
en ny aftale om transport af stålem-
ner og færdigvarer mellem SSAB’s 
afdelinger i Luleå, Borlänge og 
Oxelösund. Den nye aftale, som 
træder i kraft den 1. januar 2020, og 
gælder mindst fem år frem, gælder 
således Norra Stålpendeln mellem 
Luleå og Borlänge, Södra Stålpen-
deln mellem Borlänge og Oxelösund 
samt rangerarbejdet på SSAB’s vær-
ker i Borlänge og Oxelösund. I alt er 
der tale om tre millioner ton årligt.

En af årsagerne til at man kunne 
opnå et effektivere og mere pålide-
ligt transportsystem, er de 16 nye 
Transmontana-lokomotiver, som 
Green Cargo investerer i. Takket 
være lokomotivernes større trækkraft 
kan samme mængde stålemner nu 
transporteres med 200 færre tog årligt.

Västtrafik renoverer 
X12 og X14

Västtrafik er i gang med at lade 
deres 18 togsæt af typerne X12 og 
X14 modernisere ved Motala Train. 
Ved moderniseringen får togene 
bl.a. nye solgardiner, nyt betræk 
på stolene, elstik ved sæderne, ny 
vægbeklædning og nye tæpper på 
gulvene. Desuden friskes toilet-
terne op. 

Udvendigt males togene og der 
gennemføres revision af togene, 
der blandt andet omfatter motorer, 
transformatorer, rør-, slange- og 
kabelforbindelser. Prisen for hvert 
togsæt lander på seks mio. SEK, men 
så er togene også i tip-top stand, og 
kan køre mange år endnu.

Lige nu er den sjette og sidste tid-
ligere Vätter-X14 (3227 af serien 
3224-3229) inde hos Motala Train, 
de øvrige fem er færdige. Man 
mangler altså de ni X12 (3195-3197 
og 3214-3219) samt de tre X14 
(3238, 3240 og 3241).

Modernisering af SJ X 2000

Som tidligere omtalt i Jernbanen, fik 
ABB ordren på den tekniske opgra-
dering af X 2000, og udfører den på 
Stadlers værksted i Tillberga, hvor 
Stadler altså er underleverandør til 
ABB. Opgaven med at opgradere 
interiør og ændre det udvendige 
design gik til Swedtrac, der dengang 
var ejet af Knorr Bremse, men som i 
januar 2017 blev overtaget af Stadler. 

Den tekniske opgradering omfatter 
principielt udskiftning af alt elek-
trisk i drivenheden („lokomotivet“) 
bortset fra banemotorerne. De ældre 
GTO-vekselrettere (gate turn-off) 
udskiftes med moderne IGBT-vek-
selrettere. Efter denne ombygning 
bliver alle X 2000 tostrøms, men kun 
12 motor- og styrevogne vil fortsat 
have dansk/svensk ATC. Indbygning 
af ETCS indgår ikke i moderniserin-
gen, men er et selvstændigt projekt, 
og der forventes ikke ETCS på en 
svensk hovedstrækning før Södra 
stambanan i 2023 får ETCS mellem 
Nässjö og Alvesta. Strømaftagerne 
fra Stemmann af type DSA 200 med 
autodrop beholdes og males nu 
grønne ved større eftersyn.

Det forlyder det udvendige design 
friskes op med en stribe langs siden.

UA2-mellemvognene (1. klasse) får 
fire ekstra siddepladser, men da de 
nye stole udnytter pladsen bedre, 
bliver benpladsen ikke ændret.

UB2-mellemvognene (2. klasse) 
får to nye siddepladser idet der 
kommer nye „flystole“ med indstil-
lelig stoleryg. Desuden nedlægges 
siddepladserne i bistroafdelingen, 
der fremover er indrettet til at pas-
sagererne tager maden med til deres 
siddeplads. Herved får toget 16 nye 
siddepladser. Slutteligt ændres 27 1. 
klasse UA-mellemvogne til 2. klas-
ses UB-mellemvogne, hvilket også 
giver et større antal siddepladser. De 
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To TÅGAB-persontog 
samtidig i Kil den 6. 
januar. Til højre et tog 
med to af de tidligere 
X10 til Falun og til højre 
står Rc3 1063 med loko-
motivtrukket persontog 
til Stockholm. Faktisk 
var der samtidig også 
et  lokomotivtrukket 
TÅGAB-persontog mod 
Göteborg, men det kan 
ikke ses på billedet.

På Stadlers værksted i 
Tillberga er arbejderne 
med det store renove-
ringsprojekt af vognene 
til X2000-togene i fuld 
gang, den 11. oktober 
2018.
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renoverede togsæt vil kun have en 
mellemvogn med 1. klasse.

Der kommer mere plads til bagage, 
og de udvendige døre skiftes til 
døre med elektrisk styring med 
trykknapper. Handicaptoilettet i 
UB2X-styrevognen får en helt ny, 
mere brugervenlig udformning. 
Endvidere får de moderniserede 
togsæt nyt informationssystem og 
nyt klimaanlæg.

SJ X 2000-flåde omfatter sammen-
lagt 228 vogne fordelt på 36 togsæt 
samt fire reservetogsæt, som består 
af drivenhed og styrevogn samt 
enkelte „løse“ vogne. 

I alt er der bygget 43 drivenheder til 
SJ, to er udrangeret efter skader. Fra 
Kina, der købte et demonstrations-
tog, er der indkøbt en ekstra driven-
hed, der godt nok er indregistreret i 
Sverige som X2 2088, men det har i 
hvert fald ikke tidligere været planen, 
at den skulle i trafik i Sverige. Tilsva-
rende er der leveret 43 styrevogne til 
X 2000, der alle er i drift. Den ind-
købte kinesiske styrevogn CUB2FK 
2545 er hensat, og har ikke været i 
drift i Sverige. Der er i alt bygget 182 
mellemvogne til SJ, aktuelt har SJ 185 
mellemvogne, hvoraf de fem fulgte 
med det tog SJ købte i Kina, mel-
lemvognene er alle ombyggede og i 
drift. Serieombygningen skulle være 
påbegyndt efter sommeren 2019, 
men bliver sandsynligvis forsinket. 

Prøvekørslerne med det først om-
byggede sæt har stået på siden 
slutningen af november 2018, og 
prøvekørslerne af det andet ombyg-
gede sæt ventes i gang her kort efter 
årsskiftet 2018/2019. Det forlyder at 
ABB vil få et stort tab på denne ordre.

SL tester nye tunnelbanetog 

Sidst i 2018 begyndte SL at teste de 
nye C30-togsæt til tunnelbanen i 
Stockholm (T-banan). Bombardier 
Transportation leverer 96 nye tog-
sæt, der danner 48 fuldlængdetog 
på tunnelbanen. Det første togsæt 
blev leveret i sommeren 2018 og 
planen er at toget sættes i drift til 
sommer. De sidste af de bestilte 
tog leveres i 2022. SL udtaler til 
pressen, at de er godt tilfredse med 
købet. Sammenlignet med de tidli-
gere typer tog på tunnelbanen, har 
de nye tog færre siddepladser, men 
til gengæld har de aircondition.

De nye tog skal afløse de ældre 
togsæt fra 1970’erne af type CX, og 
er forberedt til førerløs kørsel hvis 
det skulle blive aktuelt.

Jan Lundstrøm

Norge

CargoNet på slankekur

Det har igennem flere år været van-
skeligt for CargoNet at få balance 
mellem udgifter og indtægter, og 
ledelsen har derfor nu besluttet 
at skære kraftigt ned. Man vil fra 
december nedlægge 25 % af sin 
togproduktion på Dovrebanen, 
Bergensbanen, Sørlandsbanen 
og Nordlandsbanen, og samtidigt 
nedlægge 50 årsværk. Udover ned-
læggelse af tog og arbejdspladser 
varsler CargoNet også, at man skal 
se på sin prisstruktur. Indtjeningen 
er for lav, men samtidig er konkur-
rencen fra billig vejtransport også 
hårdere, så der er behov for en 
optimering af prisstrukturen.

Som konsekvens af de færre tog 
mindskes behovet for lokomotiver 
også, og det vil formentligt betyde 
en yderligere reduktion i antallet af 
El.14-lokomotiver i driften, så det er 
ikke utænkeligt, at denne type snart 
udfases helt.

Endvidere kan CargoNets plan vise 
sig at give bagslag, idet ikke alle 
kunder er ligeglade med antallet 
af tog. Posten, der er CargoNets 
største kunde, har således varslet, 
at man vil flytte store dele af sine 
transporter fra jernbane til vej, 
hvis ikke CargoNets togtilbud er 
tilstrækkeligt til, at Posten kan op-
retholde sit serviceniveau overfor 
kunderne. Posten transporterer i dag 
70 % af sine årlige forsendelser med 
jernbane, svarende til ca. 30 mia. 
forsendelser, men vurderingen er, 
at op imod en tredjedel af denne 
transportmængde fremover vil blive 

Skinnebusser til smalspor

To smalsporede veteranbaner har erhvervet normalspo-
rede skinnebusser, som man på sigt satser på at kunne 
præsentere som smalsporede. 

Gotlandståget, som vi præsenterede her i blad 2/2015, 
har overtaget Scandia-skinnebussen ATHJ Sm 1 fra 
Nordsjællands Jernbaneklub. Skinnebussen er i ret dårlig 
stand, og har senest stået i remisen i Gedser. Der er ikke 
bevaret nogen af de røde smalsporede skinnebusser, der 
mellem 1945 og 1960 kørte på Gotland, og målet er på 
sigt at opbygge en svensk 891 mm „Hilding Carlsson“ 
skinnebus med brug af dele fra den danske skinnebus. 
Hvor de „originale“ svenske skinnebusser har plade-
beklædt trækarosseri, er Scandia-skinnebusserne med 
stålkarosseri. ATHJ Sm 1 er på blokvogn transporteret 
til Gotland.

Nogenlunde samtidig ankom den normalsporede sven-
ske skinnebus HNJ Yd 14 til foreningen K.V.B.J., der 
vil lave et 1067 mm miljø i Hovmansbygd i Blekinge. 
Den lille to-akslede motorvogn er bygget af Hilding 
Carlsson i 1937 til Halmstad Nässjö Järnväg, og blev 
af SJ sidst i 1950’erne ombygget til tjenesteskinnebus, 
der senere fik UIC-nummer Qgz-ä 945 1 789. I 1978 
blev den overtaget af Nora Bergslags Veteran-Järnväg. 
Jernbanen Karlshamn Vislanda Bolmens Järnväg forbandt 
sammen med Halmstad–Bolmens Järnväg Østersøen i 
Karlshamn med Kattegat i Halmstad med 193 km 1067 
mm smalspor. 

Jan Lundstrøm

transporteret med lastbil, som følge 
af CargoNets indskrænkninger, lidt 
afhængig af hvordan de faktiske 
nedskæringer rammer i forhold til 
Postens transportbehov.

CargoNet har ca. 440 ansatte og 
omsatte i 2017 for lidt over 1 mia. 
NOK, men genererede et tab på 52 
mio. NOK.

Christian Bruun

N
iklas H

avresøe

CargoNet har ondt i 
økonomien, og det kan 
betyde til et farvel til flere 
af selskabets lokomoti-
ver. CN El 16 2214 med 
godstog fra Alnabru til 
Bergen passerer Kjelsås 
den 7. november 2018.
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Slesvig-Holsten

Regulariteten bedret

Den sidste måned af 2018 viste en 
regularitet for togene på Marskba-
nen på 84,9 %, en bedring på 10 % 
imod måneden før, udtalte trafikmi-
nister Buchholz til Deutsche Presse-
Agentur den 10. januar. Antallet af 
aflyste tog er også mærkbart færre.

Autozug Sylt/RDC

I januar bekendtgjorde RDC i en 
pressemeddelelse, at man fra for-
året, i lighed med DB’s Sylt Shuttle, 
også vil tilbyde transport af lastbiler 
og busser på biltogene mellem Nie-
büll og Westerland.

Det går atter den rigtige 
vej med rettidigheden 
på Marskbanen. Regio-
nalexpress med dob-
beltstamme vestfra ved 
overkørslen Triangel ved 
Niebüll den 16. novem-
ber sidste år.

218 449 fra DB Bahnbau 
hviler ud på depotet i 
Niebüll en vinterkold 
18. januar.

ICE i Itzehoe

På flere efterårsdage, hvor IC-togene 
til og fra Westerland var aflyst grun-
det de omfattende sporarbejder 
nord for Itzehoe, forekom også 
„eksotisk“ materielbenyttelse hertil. 
Således bestod erstatningstoget for 
IC 2073 flere gange i december af 
et ICE-sæt, en ellers sjælden gæst på 
Marskbanen, hvor køretråden sydfra 
jo ender i Itzehoe.

BR 218 – nu også i gul

Omkring årsskiftet var med 218 449 
yderligere en farvevariant af typen at 
se på Marskbanen. 218 449 fra DB 
Bahnbau er med sin gule bemaling 
en noget anderledes fremtoning end 
de øvrige BR 218 i Niebüll og omegn.

Flere gammelkendte 218’ere fra 
Niebüll er nu nået frem til den sid-
ste station, nemlig hos ophuggeren. 
Denne skæbne fik 218 311 og 364 
ved årsskiftet hos firmaet Bender i 
Opladen/Ruhr, i øvrigt i selskab med 
tre S-togssæt BR 472 fra Hamburg.

e Tyskland

Snestorm i Harzen

Begyndelsen på det nye år var flere 
steder i Europa karakteriseret ved 
usædvanligt store snemængder, 
især i Alperne. Men også i Harzen, 
hvor man ellers også er vant til at 
få sne, måtte smalsporsbanerne 
kæmpe bravt mod vejrliget. Oppe 
i højderne var det meget slemt med 
voldsom vind og 1,3 meter sne, og 
Brockenbahn måtte indstille driften 
i flere dage i januar. 

Den 8. januar måtte tog 8925 med 
99 7234 give op, og sad fast i snedri-
verne lige under Brocken med fire 
personvogne og 60 passagerer. Først 
to dage senere kunne vognene, der-
næst damplokomotivet med brud på 
gangtøjet, befries fra vinterens favn-
tag ved hjælp af banens snefræser 
og en ihærdig indsats med skovle. 

Den 12. januar sad der igen et tog 
fast omtrent samme sted, idet 99 
7232 kørte fast på vej ned ad bjerget. 
Under et forsøg på at trække dette 
lokomotiv fri med den tililende 99 
7241, afsporedes 99 7232 dog.

NATO-banen

Sådan kaldes strækningen mellem 
Minden og Nienburg i Niedersach-
sen grundet banens strategiske be-
tydning. I de sidste måneder af 2018 
og ind i 2019 kørtes regionaltogene 
her af Centralbahn, og oprangerin-
gen var oftest med en af selskabets 
flotte BR 110’ere i hver ende af 
en række personvogne. Og vel at 
mærke ældre DB-personvogne; 
ja fra januar sås sågar også gamle 
vogne fra Schweiz på strækningen.

Strejke ved DB

En 9-timers strejke lammede man-
dag den 10. december store dele 
af Deutsche Bahns banenet. Kon-
flikten var varslet af Jernbane- og 
Transportarbejderforeningen over 
for DB’s ledelse. Længere tids for-
handlinger om arbejdstider og et 
krav fra DB’s ledelse om at opgive 
at forhandle kollektive overenskom-
ster udløste strejken. En løsning 
bragte et møde den 4. januar, hvor 
GDL blev lovet en trinvis lønforhø-

O
le Jensen

O
le Jensen
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jelse på 6,1 % mod at love ingen 
strejker indtil 2021.

På udflugt til Borkum

99 2331 fra Bäderbahn Molli i Bad 
Doberan skal på sensommerudflugt 
til de Frisiske Øer. Ø-banen på 
Borkum har den samme relativt 
sjældne sporvidde på 900 mm, som 
smalsporsbanen fra Bad Doberan 
til Ostseebad Kühlungsborn ved 
Østersøen. 

Det firekoblede damplokomotiv skal 
gøre den lange rejse på skinner, vej 
og med færge midt i september. Den 
lille bane på Borkum åbnede som 
hestebane i 1879, og forbinder øens 
færgehavn med Borkum by. Banen 
har i dag en længde på 7,5 km.

Ole Jensen

DB Cargo køber flere
Vectron-lokomotiver

Den 18. januar indgik DB Cargo 
en rammeaftale med Siemens om 
levering af op til 100 multisystem 
Vectron-lokomotiver, hvoraf de 40 
samtidig blev sat i fast ordre.

Første lokomotiv leveres allerede 
i februar 2019 og det sidste i juni 
2020: Multisystem-maskinerne kan 
15.000 V/16,7 Hz, 25.000 V/50 Hz, 
1,5 kV DC og 3,0 kV DC. De har 

togkontroludstyr for kørsel i de re-
levante lande og ETCS, en effekt på 
6.400 kW og en maksimal hastighed 
på 160 km/t. 

Rammeaftalen er reelt en genfor-
handling af den rammeaftale, der 
blev indgået I sommeren 2017 på 
100 MS-lokomotiver, hvoraf DB har 
bestilt og fået leveret 60 lokomotiver.

DB Cargo køber 
godsvogne I Rusland

I Jernbanen 6/2018 kunne vi om-
tale, at et russisk firma – United 
Wagon Company (UWC) – der 
beskæftiger sig med bygning og 
udlejning af godsvogne, udstillede 

O
le Jensen

Omtrent på dette 
sted på Brockenbahn 
kørte flere tog fast i 
sneen under lavtryk-
ket „Benjamin“ først 
i januar 2019. 
Her er det dog 99 
222,  der  damper 
mod højderne den 
24. april 2017. Her 
er stadig spredte sne-
rester sidst i april.

Allan Støvring N
ielsen

Det er i år de sidste bil-
leder af Eurocitytog på 
Fugleflugtslinjen skal i 
kassen! Fra december 
omlægges trafikken nem-
lig til i stedet at køre 
via Padborg. Det sker 
som følge af de lange 
sommerspærringer på 
Sydbanen og totalspær-
ring på tysk side fra 2022 
og fem år frem! Særlig 
færge rangeringen og 
armsignalerne i Neustadt 
kan fremhæves, hvor 
sidstnævnte her passeres 
af DSB MF-sæt 85 som 
EC 235 mod København 
den 26. juli 2018.

en 80’ containerbærevogn på In-
noTrans. Den 28. november 2018 
indgik DB Cargo en aftale med 
UWC om levering af 130 leddelte 
Sggrs 80’  containerbærevogne til 
levering i første halvår 2020. 

DB Cargo har endvidere option på 
yderligere 350 vogne, der kan be-
stilles i 2021. Parterne oplyser intet 
om prisen, men eksperter anslår 
prisen til omkring 100.000 € per 
vogn. UWC bygger vognene til det 
europæiske marked på deres fabrik i 
Tikhvin (i St. Petersborg Regionen). 
Vognen skal godkendes efter TSI-
normerne inden udgangen af 2019.

Jan Lundstrøm
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Alstom-Siemens fusion

På trods af, at der både fra fransk 
og tysk side ønskes at få en fælles 
leverandør af højhastighedstog for at 
stå stærkere i konkurrencen – nok i 
sær den kommende – fra Kina, går 
det kun langsomt fremad. 

EU’s konkurrencekommissær Mar-
grethe Vestager ser med kritiske 
øjne på fusionen. Hun anser ifølge 
ugebladet „Die Zeit“ at såvel Al-
stom som Siemens er strålende 
virksomheder, der klarer sig godt 
i konkurrencen. Konkurrencemyn-
dighederne har nøje set på den 
kinesiske stilling på det europæiske 
jernbanemarked. Videre tilføjer 
Margrethe Vestager at Alstom og 
Siemens allerede er verdensmestre 

inden for deres branche, ikke kun 
europamestre.

Også når det drejer sig om høj-
hastighedstog er Kina i overha-
lingsbanen, på få år er der bygget 
små 30.000 km nye jernbaner til 
højhastighedstog. De kinesiske høj-
hastighedsbaner og -tog er dog ikke 
bygget efter de strenge europæiske 
TSI-krav.

Både den franske og tyske regering 
støtter fusionen for at sikre en 
europæisk producent der såvel i 
Europa som på verdensmarkedet 
kan konkurrere med CRRC.

Nu har Alstom og Siemens reageret 
på kritikken fra EU ved at tilbyde at 
frasælge i alt 4% af den samlede 
forretning, f.eks. vil Siemens lade en 
konkurrent overtage licenserne på 
den nye generation ICE for en tiårig 
periode. Senest den 18. februar træf-
fer EU’s konkurrencemyndigheder 
beslutning i sagen. Hvis det ender 
med et ja til fusionen, garanterer de 
to koncerner, at der ikke lukkes fa-
brikker de første fi re år, ligesom be-
skæftigelsen i Tyskland og Frankrig 

garanteres – dog ikke nødvendigvis 
på samme fabrikker som nu.

 VTG overtager NACCO

Som tidligere omtalt har den sto-
re tyske vognudlejer VTG købt 
vognudlejningsfi rmaet NACCO af 
CIT Rail Holdings (Europe) SAS. 
NACCO havde cirka 15.000 gods-
vogne, hvoraf VTG, som i forvejen 
havde 83.000 godsvogne overtog 
godt 10.500 vogne. Kartelmyn-
dighederne i Tyskland og Østrig 
krævede for at godkende handelen, 
at VTG solgte en del af aktiviteterne 
i NACCO fra. 

Køberen blev Wascosa, der over-
tager NACCO-kontoret i Hamburg 
samt 4.400 godsvogne. Blandt 
de nye vogntyper hos Wascosa 
er Eanos, Eaos, Falns, Fals, Res, 
Rmms, Laagss, Shimmns, Shimms, 
Slps, Tadns, Tads, Tanoos og Taoos. 
Angiveligt overtager TRANSWAG-
GON, der er i „familie“ med VTG 
også et mindre antal vogne.

 Tatravagónka Poprad har 
overtaget vognfabrikken Niesky

Vognfabrikken Niesky, der blev 
grundlagt som kobbersmedje i 1835 
af Johannes Ehregott Christoph og i 
1917 begyndte at bygge jernbane-
vogne, har siden genforeningen ført 
en noget omskiftende tilværelse. I 
DDR-tiden var fabrikken en del af 
Kombinat Schienenfahrzeugbau, 
og fra 1990 blev fabrikken som 
Waggonbau Niesky GmbH en 
del af Deutschen Waggonbau AG 
(DWA), der i 1996 blev privatiseret 
da ejerskabet overgik til Advent 
International (Boston). Allereed 
i 1998 var der ejerskifte igen, da 
Bombardier Transportation overtog 
fabrikken. I 2005 blev fabrikken 
selvstændig, men fik efter få år 
problemer, der endte med at DB 
Fahrzeuginstandhaltung overtog 
fabrikken i 2008, nu med navnet 
DB Waggonbau Niesky GmbH. I 
2014 skiftede ejerskabet så igen, 
da Quantum Capital Partners AG 
i München tog over og videreførte 
aktiviteterne under navnet WBN 
Waggonbau Niesky GmbH.

Ved udgangen af 2017 måtte de 
også kaste håndklædet i ringen, og 
erklære virksomheden insolvent.

Heldigvis lykkedes det at fi nde en 
ny køber, og i september 2018 
meddelte den store slovakiske vogn-
fabrik Tatravagónka Poprad (TVP) 
at de har overtaget vognfabrikken 
med knapt 300 ansatte. I følge den 
slovakiske avis Hospodárske noviny 
er TVP, der har afdelinger i Polen, 

Producent Land Omsætning*
CRRC Kina 29,1 mia €
Siemens Tyskland 8,7 mia €
Alstom Frankrig 7,9 mia €
Bombardier Canada 7,8 mia €
Hitachi Japan 4,3 mia €
General Electric USA 3,4 mia €

BaneErhverv

Jonas Stibro

PKP Cargo EU46-508, 
193-508, 5 370 020-7, 
91 51 5370 020-7 PL-
PKPC, eller helt enkelt 
bare en tilfældig Vectron.
Kært lokomotiv har man-
ge navne/numre!
PKP Cargo har i dag 15 
Vectron der er udstyret 
med ETCS og godkendt 
til kørsel i Tyskland, 
Østrig, Ungarn, Polen, 
Tjekkiet og Slovakiet, de 
tolv må desuden køre 
i Rumænien og de tre 
i Holland, så de kan 
komme vidt omkring! 
EU46-508 ses her på den 
større rangerbanegård 
Hohe-Schaar i Hamburg 
den 15. september 2018.
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Serbien, Slovakiet og Tyskland samt 
Indien, Europas største producent af 
godsvogne.

TVP kæmpede med kinesiske China 
Railway Rolling Stock Corporation 
om at overtage Waggonbau Niesky. 
Et andet af TVP’s tyske datterselska-
ber, som via den daværende ejer 
af AAE kom til TVP i 2012, er den 
tyske bogieproducent ELH Eisen-
bahnlaufwerke Halle.

TVP har lovet at bevare fabrik og 
beskæftigelse i Niesky de første 
fem år. Waggonbau Niesky har 
de senere år især leveret Habbi(ll)
ns(s) til TRANSWAGGON samt 
Wascosa, der stiller vognene til 
rådighed for schweiziske Die Post. 
Endvidere leverer Niesky en nyud-
viklet type selvtømmergodsvogn til 
Wascosa, der stiller den til rådighed 
for tyske K+S. I 2016 blev de første 
404 vogne bestilt, og i marts 2018 
fulgte en bestilling på yderligere 
150 vogne.

Første ordre på 
containerbærevogne med 

variabel længde

I vores omtale af InnoTrans 2016 
omtalte vi, at Waggonbau Niesky 
præsenterede et projekt med en 
modulopbygget containerbærevogn 
med variabel læsselængde kaldet 
MOLTRAG. Den 7. august 2017 be-
stilte vognudlejningsfirmaet GATX 
Rail Germany GmbH 50 af de nye 
modulbærevogne med option på 
yderligere 100. 

Vognene leveres med midtersek-
tioner så man får en bærevogn på 
45’, 52’ og 60’, og har siden april 
2018 kørt for BASF, der vil erstat-
tet konventionelle tankvogne med 
tankcontainere. Hvis der viser sig 
behov, kan der også leveres længere 
midtersektioner. Så man får en 80’ 
bærevogn.

SNCF bestiller 100 
næstegenerations TGV-tog 

Den 26. juli 2018 godkendte de 
franske statsbaner SNCF’s direktion 
bestillingen af 100 næstegenerati-
ons TGV-tog fra Alstom. Alstoms 
produktnavn for det nye højha-
stighedstog er Avelia Horizon, og 
de vil bestå af to videreudviklede 
endevogne, der som på dagens 
TGV-tog, rummer al traktionsudrust-
ning. Det er lykkedes at reducere 
endevognenes længde med fire 
meter. Mellemvognene hviler som 
på tidligere TGV-tog på fællesbo-
gier, og de er også lidt kortere end 
hidtil, således at en Avelia Horizon 
med ni mellemvogne har samme 

toglænge som en TGV Duplex med 
otte mellemvogne. Mellemvognene 
er designet så der er 20 % større pas-
sagervendt areal, så tog i den største 
konfiguration SNCF har bestilt får 
740 siddepladser.

Prisen for hvert togsæt er 25 mio. 
€, den samlede ordresum er på 2,8 
mia. €, men indeholder også tilkøb 
og services for 170 mio. €. De første 
togsæt planlægges i drift fra 2023 og 
de følgende togsæt følger de næste 
ti år. Den store ordre sikrer beskæf-
tigelsen for 4.000 medarbejdere på 
Alstoms vigtige fabrik i Belfort, der 
uden denne ordre havde haft en 
usikker fremtid.

Sammenlignet med tidligere, hvor 
f.eks. højere hastighed var vigtig, 
er der denne gang lagt stort vægt på 
et miljøvenligt tog, der er billigere i 
anskaffelse og vedligeholdelse.

De to endevogne har tilsammen 
8.000 kW, og toget er bygget til en 
planmæssig hastighed på 350 km/t 
(TGV Duplex kører 320 km/t), men 
takket være bl.a. at togets form er 
optimeret af hensyn til luftmod-
standen og øget brug af regenerativ 
bremsning, kan togets energiforbrug 
reduceres med 20 %.

Toget er også cirka 16,7 % billigere 
end forgængerne og vedligeholdel-
sesomkostningerne er hele 30 % la-
vere, bl.a. fordi vedligeholdelsesin-
tervallerne er længere. Også under 
fremstillingen af toget lægges der 
stor vægt på bæredygtighed, således 
er 95 % af toget genanvendeligt og 
togets samlede klimaaftryk er 37 % 
lavere end forgængerne.

De nye tog vil gøre det muligt at øge 
TGV-trafikken fra 100 til 125 mil-
lioner rejsende årligt, og skal bl.a. 
erstatte enkeltdækker-TGV, hvoraf 
de ældste er fra 1980’erne.

PKP Cargo bestiller yderligere 
fem Vectron MS-Lokomotiver

Den 29. januar bestilte polske 
PKP Cargo yderligere fem Vectron 
MS-lokomotiver hos Siemens, og 
udnyttede dermed optionen der 
blev indgået da de første 15 loko-
motiver blev bestilt i 2015. De vil 
blive udstyret med ETCS og tog-
kontrolsystemer til kørsel i Polen, 
Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, 
Tyskland og Ungarn. 
De fem lokomotiver koster 26 mio. 
€ incl. vedligeholdelse i en ikke 
oplyst periode.

TRAXX-Lokomotiver 
til Railpool og AKIEM

I efteråret 2018 bestilte udlej-
ningsfirmaet Railpool yderligere 
20 TRAXX MS-lokomotiver hos 
Bombardier Transportation (BR 
186), og vil herefter råde over 
217 TRAXX-lokomotiver. Ordren 
har en værdi på cirka 74 mio. €. 
Mens Railpool henover årsskiftet 
modtager de sidste af 20 TRAXX til 
Nord-Syd korridoren (bestilt i 2017) 
vil Railpool modtage 5 TRAXX til 
Øst-vest korridoren til foråret 2019, 
inden de 20 senest bestilte TRAXX 
leveres i andet halvår 2019. Ordren 
indeholder en option på yderligere 
tyve lokomotiver.

Det franskejede leasingselskab 
AKIEM har bestilt 33 TRAXX lo-
komotiver (som et miks af AC3 og 
DC3 lokomotiver til det tyske hhv. 
det polske marked samt en stribe 
MS2 lokomotiver til de europæiske 
godskorridorer).

Med de to ordrer blev der i 2018 – 
for første gang siden 2015 solgt flere 
Bombardier TRAXX end Siemens 
Vectron lokomotiver.

Jan Lundstrøm

InOui blev I 2018 in-
troduceret som SNCF’s 
produktnavn for deres 
højhastighedstog af høje-
re klasse, mens „Ouigo“ 
er produktnavnet for lav-
pristog.

Alstom
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Af Ole Edvard Mogensen

Armsignaler fandtes tidligere på Vendsys-
selbanen hele vejen fra Aalborg til Frederiks-
havn. Enkelte stationer blev moderniseret. 
Hjørring fik i 1952 nyt elektromekanisk 
sikringsanlæg med togvejssignaler som 
dagslyssignaler. Men ind- og udkørselssigna-
ler var armsignaler. Tylstrup fik relæanlæg 
med dagslyssignaler i 1957. Det samme 
gjorde Brønderslev i 1966. Og så var der 
endelig fra 1938 et par dagslyssignaler ved 
Limfjordsbroen. Armsignaler blev tidligere 
(før SR 75) kaldt mastesignaler. Beskrivelsen 
tager udgangspunkt i, hvilke signaler der var 
opstillet i 1960’erne.

Indkørselssignaler

Et indkørselssignal er placeret ved stations-
grænsen. Nogle signaler har kun én arm, der 
ender i en rund skive. Andre signaler har to 
arme, hvoraf  den nederste, gennemkørselsar-
men, er svalehaleformet i enden. Indkørsels-

I oktober 2018 blev daglyssignalerne på Vendsysselbanen slukket og 
ERTMS tog over. Daglyssignalerne er endnu i frisk erindring. 
Men hvordan var det nu det var med de signaler, der var på banen 
før daglyssignalerne? Her er et tilbageblik.

Jens Toft Ingem
ann

Farvel til 
signalerne

Fremskudt signal og indkørselssignal til Sindal fra Hjørring. Mz 1406 med Intercitytog IC 154 på vej mod vest den 4.juli 1977. Herunder Indkørselssignalet til Sindal fra 
Frederikshavn samme dag. Signalet viser: „Kør“.

Jens Toft Ingem
ann
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signalet fortæller lokomotivføreren, om han 
skal standse ved signalet, om han må køre 
ind på eller igennem stationen. Når begge 
arme er vandret vises „Stop“. Øverste arm 
skråt opad viser „Kør“ og begge arme skråt 
opad viser „Kør igennem“.

Armsignaler ses bedst, når de har himlen 
som baggrund. Nogle steder var der anbragt 
en skærm bag signalet for at forbedre signal-
synligheden.

Nogle steder var signalerne opstillet ved 
siden af  hinanden, så de dannede et signalbil-
lede. Signalerne kan her kendes fra hinanden 
ved deres indbyrdes placering.

Fremskudte signaler

Fremskudte signaler er placeret i bremseaf-
standen foran indkørselssignalet for at varsle 
lokomotivføreren om indkørselssignalets 
stilling. Således at han kan nå at bremse, hvis 
indkørselssignalet viser stop. Oprindeligt var 
visningen, at når armen var vandret viste ho-
vedsignalet stop. Var armen skråt opad betød 
det, at hovedsignalet viste en kørtilladelse. 
Det blev i 1961 ændret til: „Hovedsignalet 
viser stop eller kør til en togvej med hastighed 
under 75 km/t“. henholdsvis „Hovedsignalet 
viser kør eller kør igennem“. Signalarmen er 
svalehaleformet i enden.

Togvejssignaler for indkørsel

På de mindre stationer var der kun indkør-
selssignaler. I Aalborg var der også et tog-
vejssignal for indkørsel. Det skulle fortælle 
lokomotivføreren, hvilket spor toget kom ind 
i. En sidegevinst var, at signalet også kunne 
fortælle rangerpersonalet på stationen, hvil-
ken togvej der var indstillet. Oprindelig var 
armene anbragt på samme mast. Armens 
yderste ende er afskåret lige. Til hver togvej 
svarer én togvejsarm. Når signalet skulle ty-
des, skulle betydningen udledes på den måde, 
at øverste arm var gældende for togvejen 
længst til venstre. Næste arm togvej nummer 
2 fra venstre og så fremdeles. 

Jens Toft Ingem
ann

Indkørselssignaler til Hjørring. Signalet til venstre er for tog fra Hirtshals og signalet til højre er for tog fra Løk-
ken. Signalerne er opstillet, så de danner et signalbillede. Mærket på masten angiver, at der er tale om en „Farlig 
station“. Indkørsel skal ske med forsigtighed, da indkørselstogvejen ender i en sporstopper. HP DL 13 ankommer 
i 1963 med et tog fra Hirtshals.
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Det  mekani ske 
sikringsanlæg af  
fabrikat Siemens 
& Halske i Sindal. 
Centralapparatet 
var anbragt i et 
særskilt signalhus. 
Foto fra 1977. 
Anlægstypen er be-
skrevet i Jernbanen 
nr. 5/2008.

Herunder til venstre fremskudt signal til Kvissel fra Frederikshavn. Signalet viser: „Hovedsignalet viser kør eller kør 
igennem“. Til højre betjener stationsmester Frandsen det mekaniske sikringsanlæg af  fabrikat Bruchsal i Kvissel. 
Centralapparatet var anbragt på stationskontoret. Begge fotos fra 1973. 
Anlægstypen er beskrevet i Jernbanen nr. 1/2009.
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Det lyder umiddelbart meget tilforladeligt. 
Men konsekvensen var, at når der på en 
station var indkørsel til det gennemgående 
spor, hvor der som regel var høj indkørsels-
hastighed, så kunne det i den ene stations-
ende betyde, at den øverste arm var hejst. I 
den anden stationsende kunne det for den 
modsatte køreretning betyde, at den nederste 
arm var hejst. 

Det havde ikke den store betydning i Aal-
borg, hvor hastigheden i begge ender var 
begrænset og hvor alle tog var standsende. 
Men på stationer, hvor der var gennem-
kørende tog og hvor der var stor forskel 
på hastigheden i gennemkørselssporet og 
vigesporet kunne en misforståelse af  signalet 
have fatale konsekvenser. Med til historien 
hører også, at signalarmene var gældende 
for de spor, som der for en given køreretning 
kunne stilles togvej til. Derfor kunne man 
ikke „bare“ tælle arme og så sammenholde 
med spornumrene. Lokomotivføreren skulle 
virkelig kunne sit lokalkendskab. Ellers var 
der risiko for misforståelser. På en del statio-
ner blev signalerne derfor ændret, så der kun 
var én arm på hver mast. Det kom Aalborg 
Station dog ikke til at opleve. Blandt andet 
fordi det i årtier var planen, at nu skulle sta-
tionen ombygges og have nyt sikringsanlæg 
med nye signaler. Men som med så mange 
andre store stationsombygninger så trak det 
også noget ud i Aalborg.

Signalets visning var: „Togvejen ikke farbar 
for tog“ henholdsvis „Togvejen farbar for tog“

Udkørselssignaler

På de små stationer var der ingen udkørsels-
signaler. Her gav stationsbestyreren afgang 
med afgangsstokken, populært kaldet 
„spejlægget“. På de større stationer var der 

Til venstre togvejssignalet for indkørsel på Aalborg Station for tog fra Nørresundby. Den øverste arm gælder for spor 
2, den i midten for spor 4 og den nederste for spor 5. Til højre ses – for den modsatte køreretning – udkørselssignalet 
for spor 4 og 5. De nederste arm gælder for spor 4, den øverste for spor 5. Foto fra 1969.

De nordlige udkørselssignaler i Nørresundby først i 1900 årene. Signalet til venstre gælder for Fjer-
ritslevbanen, (spor 1 og 3) og signalet til højre for DSB, (spor 1 og 2). Blev senere ændret til signaler 
med kun én arm på hver mast. Til højre udsnit fra DSB Signalreglement af  1944 (SIR).

Udkørselssignaler i Frederikshavn. Signalet til venstre gælder for DSB og signalet til højre for Skagensbanen. For 
DSB er der udkørsel fra spor 1. For Skagensbanen er der udkørsel fra spor 0. I begge tilfælde er der udkørsel fra 
det gennemgående spor. Foto fra 1963.
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Udkørselssignal for spor 
1 på Aalborg Station. 
Signalet er forsynet med 
en elektrisk signalarms-
kobling. Den sørger for, 
at signalet falder på stop 
ved passage, selv om der 
her er tale om et armsig-
nal betjent ved trådtræk. 
Det automatiske stopfald 
var nødvendigt, da der i 
1969 var manuel linje-
blok Aalborg–Limfjords-
broen–Nørresundby.

Udkørselssignaler i Nørresundby. 
Signalet til venstre gælder for tog mod 
Nørresundby Havnestation/Sæbyba-
nen og signalet til højre for tog mod 
Aalborg. Foto fra 1969.

udkørselssignaler. Nogle steder var der et 
udkørselssignal for hvert spor. Andre steder 
kunne der være et udkørselssignal for flere 
spor med en arm for hvert spor. Armenes 
betydning skulle oversættes på samme 
måde som nævnt ovenfor. Kunne der køres 
ud mod flere banestrækninger, kunne der 
være et udkørselssignal for hver strækning. 
Udkørselssignalet kunne være suppleret med 
togvejssignaler for de enkelte spor.

Umiddelbart efter fulgte 
HP MS 31 med DS 
64 under udkørsel fra 
Hjørring mod Løkken. 
Udkørselssignalet er lige 
faldet – næsten helt – på 
stop.

Herover HP DL 12 un-
der udkørsel fra Hjørring 
mod Hirtshals i 1963. 
På signalbroen var der 
oprindeligt tre udkørsels-
signaler. Gældende for 
tog mod Hørby, Løkken 
og Hirtshals.
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Togvejssignaler for udkørsel

Et togvejssignal for udkørsel fortæller, hvilket 
spor der er udkørsel fra. På Nørresundby 
Station var der togvejssignaler for udkørsel 
i stationens sydende. I Hjørring var der fra 
1952 også togvejssignaler for udkørsel. Men 
her var det dagslyssignaler. De blev i 1964 
erstattet af  PU-signaler.

Rangersignaler

Rangersignaler fandtes flere steder. I Aal-
borg var der flere typer. I Aalborg, Hjørring 
og Frederikshavn var der rangersignaler af  
typen „havelåge“. De var gældende for et 
nærmere betegnet sporområde. Det kunne 
læses i stationens sikkerheds- og rangerin-
struks. Når hele skiven kunne ses fra sporet, 
var rangering forbudt. Når kun skivens kant 
kunne ses, betød det rangering tilladt. Skiven 
var malet blå.
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Togvejssignaler for udkørsel på Nørresundby Station mod syd. Signalerne er opstillet, så de danner et signalbillede. 
Billedet er fra 1971, hvor privatbanen, der benyttede spor 3, for længst var nedlagt. Spor 3 blev dog stadig brugt 
som togvejsspor. Nemlig til de mange godstog mellem Aalborg og Nørresundby.

Al kørsel mellem Aalborg Privatbaners remise og depotspor samt 
Aalborg G og togvejs- og perronsporene på Aalborg Station skulle 
forbi Post 1. Her er APB M 1 på vej mod remisen. Rangersig-
nalet, R 2 der gælder for motorvognen, viser skivens kant mod 
rangertrækket. Det betyder: ”Rangering tilladt.” I baggrunden 
ses et andet rangersignal, R 3, der viser skivens flade mod kør-
selsretningen. Det betyder: ”Rangering forbudt.” Billedet er fra 
1961. Dengang skulle alle rangertræk medgives en rangerleder. 
Han står på trinbrættet.

Elektrisk betjent fra Post 1 på Aalborg Station var der i 1967 ikke mindre end fem rangersignaler af  
typen ”havelåge.” De blev brugt til at holde styr på den omfattende rangering, der var på godspladsen, 
ved Aalborg Privatbaners remise og depotspor. Her ses rangersignal R 4, der var placeret øst for luftbroen 
til Kærsmølle. Det var gældende for rangering fra sporgruppe 60 (APB), 70 (vaskeplads) og 80 (havnerist)
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Billetsalgsstedssignaler

Ved billetsalgssteder og holdepladser uden 
sidespor var der tidligere opstillet et særligt 
mastesignal. På dobbeltsporet bane var der 
to skiver, én for hvert spor. På enkeltsporede 
baner var der én skive. Var der rejsende eller 
gods at optage, var skivens flade synlig fra 
toget. Hvis skivens flade ikke var synlig, var 
der ikke rejsende eller gods at optage og toget 
kunne passere. Dog forudsat selvfølgelig 
at toget ikke havde rejsende eller gods at 
afsætte. Havde toget det, skulle det standse. 
Togføreren skulle sørge for at underrette 
lokomotivføreren om, hvor der var rejsende 
eller gods at afsætte på de stationer, hvor to-
get kunne standsede af  hensyn til udveksling 
af  rejsende eller gods. 

På en tid, hvor lokomotivføreren var på 
lokomotivet og togføreren i de tilkoblede 
vogne og hvor samtaleanlæg og mobiltele-
foner var noget, der end ikke var tænkt på, 
skete det ved, at lokomotivføreren, når toget 
nærmede sig et ekspeditionssted, hvor toget 
kun skulle standsede af  hensyn til udveks-
ling af  rejsende eller gods, med lokomotivets 
fløjte gav signalet: „Færdig til indkørsel“. 
Det var en kort og en lang tone. Når tog-
føreren havde hørt dette signal, kunne han 
til lokomotivføreren give håndsignal: „Ikke 
rejsende eller gods at afsætte“. Det kunne 
han gøre fra et trinbræt på personvognen el-
ler ved at åbne et sidevindue. Lokomotivfø-
reren måtte så kigge ned langs togstammen 
for at få øje på håndsignalet. Det lyder lidt 
hæsblæsende med de hastigheder togene 
kører med i dag. Men her skal lige tilføjes, 
at de persontog, der den gang standsede 
de små steder, kørte højst 100 km/t. Ofte 
luntede persontogene af  sted med højst 70 
eller 80 km/t. Bl.a. også fordi de ofte havde 
godsvogne med.

Andre signaler

Udover de ovennævnte signaler, der var 
anbragt på stationerne, var der også mel-
lembloksignaler og dækningssignaler på 
Vendsysselbanen. Ved Limfjordsbroen var 
der i nordgående retning syd for broen et 
armsignal. Det var både mellembloksignal og 
dækningssignal. Mellembloksignal fordi der 
var manuel linjeblok Aalborg–Nørresundby 
og dækningssignal fordi det dækkede spor-
skifterne ved overgangen fra dobbeltspor til 
enkeltspor samt den oplukkelige bro.

Ved Voerbjerg Sidespor var der et dæknings-
signal fra Sulsted. Signalet blev betjent fra en 
trækbuk placeret ved sidesporet. Men der var 
ikke dækningssignal fra syd. Her var det ud-
kørselssignalet på Nørresundby Station, der 
dækkede sporskiftet ind til sidesporet. Når 
nøglen til trækbukken ved sidesporet var ud-
taget af  centralapparatet i kommandoposten 
i Nørresundby, var udkørselssignalet spærret 
i stopstilling. Med nøglen fra Nørresundby 
kunne trækbukken i Voerbjerg betjenes og 
dækningssignalet sættes på „Stop“. Når 
det var sket, kunne sporskifterne ind til 
sidesporet låses op og omstilles.

Mellembloksignaler og dækningssignaler 
havde samme udformning som et indkørsels-
signal uden gennemkørselsarm.

Farvel til signalerne

Strækningen Aalborg–Frederikshavn kunne 
byde på praktisk talt næsten alle de signa-
ler, der var at finde i Signalreglementet af  
1944. Indtil signalerne på Hjørring Station 
blev skiftet ud i 1964, var der her også TU-
signaler som daglyssignaler. Herefter kom 
der PU-signaler. Dværgsignaler var der ved 
Limfjordsbroen og rangersignaler som dags-
lyssignaler var der i Aalborg.

I dag er det hele væk. Eller det meste i alt 
fald. Strækningen Aalborg–Lindholm har 
stadig „rigtige“ signaler en stund endnu.

Billetsalgsstedssignal ved Emb billetsalgssted. Signalet viser skivens kant mod toget, hvilket betyder: „Ikke rejsende 
eller gods at optage“. Vognkasserne er stationens pakhus.
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Oversigt over signaltypernes forekomst på ekspeditions-
stederne i Vendsyssel.

Når signalet vist ovenfor benyttes som svar på fløjte-
signal ”Færdig til indkørsel” fra lokomotivet for et 
tog, tilkendegives herved, at der ikke er rejsende eller 
gods at afsætte.

Ekspeditionssted Km Signaler

Aalborg 0,0

Limfjordsbroen 1,8

Nørresundby 2,6

Voerbjerg 3,9

Hvorupgaard 8,9

Sulsted 15,0

Tylstrup 18,2

Brønderslev 26,4

Emb 32,9

Vrå 36,3

Hæstrup 42,2

Hjørring 48,2

Sønderskov 56,9

Sindal 61,8

Tolne 69,1

Kvissel 75,4

Frederikshavn 84,4
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Først og fremmest tillykke med den gen-
vundne kontrakt – som i øvrigt er blevet øget 
i omfang med to DSB-strækninger. Dermed 
ser jeres langsigtede ambition om at forblive 
i markedet og håbet om øget liberalisering 
af jernbanetrafik ud til at holde stik. Hvad 
kan passagererne og ikke mindst pendlerne 
i Midt- og Vestjylland – og på Sydfyn ikke 
at forglemme – forvente af betjening, når I 
går i gang med den 3. kontraktperiode den 
6. december 2020?

Vi er meget glade og stolte over at skulle 
drive togtrafikken i det Midt- og Vestjyske 
for tredje kontraktperiode i træk. Og denne 
gang kan vi ovenikøbet byde velkommen 
til en masse nye passagerer på de to nye 
strækninger, vi nu skal betjene: Struer–Vejle 
– i folkemunde „Den skrå bane“ – samt 
Svendborgbanen fra Odense til Svendborg. 

Det vigtigste for os bliver at levere på dét, 
der er vigtigst for kunderne: Punktlighed, 
kvalitet og service. Vi har i årevis kørt med 
en rettidighed på over 99 pct., og i løbet af 
2018 har vi oplevet den højeste kundetil-
fredshed nogensinde. Det er klart ambitio-
nen, at den standard skal vi holde fast i på 
både vores eksisterende og nye strækninger 
samtidig med, at vi fortsat skal lægge os i 
selen for at tilbyde de produkter og services, 
som vores passagerer efterspørger.

Ifølge pressemeddelelsen fra Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet den 6. decem-
ber, er det med den nye kontrakt lykkedes 
at spare ca. 30 pct. på udgifterne til at køre 
tog i Vestjylland. Kan det forstås således, at 
enten har den nuværende kontrakt været 
for lukrativ, eller også er kravene til den nye 
togkørsel blevet slækket?

Besparelsen på 30 pct. i forhold til den eksi-
sterende kontrakt er en beregning foretaget 
af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 
Så hvordan de præcist er kommet frem til 
det tal, ved vi ikke – vi kender f.eks. ikke 
den nuværende omkostning ved at drive de 
to strækninger, som DSB har i dag, og som 
Arriva skal overtage. Men vi ved, at vi har 
leveret en skarp og konkurrencedygtig pris, 
og det kan vi, fordi vi har en virkelig dygtig 
og effektiv måde at drive vores togoperation 

på, der samtidig sikrer et højt kvalitetsniveau 
i forhold til passagererne. 

Grundlæggende skal man nok også passe på 
med at sammenligne de to kontrakter. Det er 
korrekt, at kontraktbetalingen sænkes, men 
der er også „stordriftsfordele“ i den kommende 
kontrakt, ligesom der er ydelser, Arriva ikke 
længere skal levere og udgifter, vi ikke længere 
skal afholde; f.eks. husleje og omkostninger til 
vedligehold af de 84 stationer i Arriva-land. 
Disse udgifter fordeles anderledes mellem 
DSB og Arriva i den nye kontrakt.

Med i den nye trafikkontrakt overtager I også 
20 Desiro-togsæt fra DSB, som efterhånden 
har en del år på bagen. Hos DSB når de kun 
at køre ca. 10.000 km, inden der sker fejl 
eller nedbrud, som generer passagererne 
med en forsinkelse på over 5 minutter el-
ler aflysning. Det har mange pendlere på 
Svendborgbanen mærket til. Hvordan vil I 
sikre, at disse tog kommer til at køre bedre 
end hos DSB?

Desiro-togene kører nu en hel del længere 
end 10.000 km, før der sker fejl eller ned-
brud, der forårsager, hvad der defineres 
som en forsinkelse. Derudover er vi i Arriva 
rigtig skarpe på den del; vi arbejder meget 
fokuseret på at planlægge og udøve vedli-
gehold af vores tog på en måde, så blandt 
andet mængden af forstyrrelser i togdriften 
minimeres. Det er noget af det, vi selv synes, 
vi er rigtig gode til. Når det så er sagt, så 
kan vi selvfølgelig ikke trylle. Vi overtager 
nogle tog af ældre dato, og det kan vi ikke 
lave om på. 

Tænker I på at anskaffe nye tog til kørslen 
inden 2030? De ældste LINT-togsæt er jo 
også godt op i årene, og ikke særlig egnet 
til nutidens pendlerbehov med plads til PC, 
belysning og komfort. 

Nej, vi påtænker ikke at køre med andre tog 
eller anskaffe nye tog. Togkontrakten, som 
vi har vundet, indeholder en forpligtelse til 
at overtage de nuværende LINT-tog (som vi 
kører i dag) samt 20 tog fra DSB – og vi skal 
kunne tilbagelevere dem ved kontraktudløb. 
Så det ligger ikke lige i kortene, at vi skaffer 
andre eller nye tog.

Det går jo også godt for Arriva i andre 
lande. Vi skal jo blot kigge over Øresund 
og konstatere, at Arriva har vundet en stor 
transportopgave i bl.a. Skåne. Har Arriva 
mulighed for lån af togmateriel i pressede 
situationer, eller er de respektive landes 
tekniske kravspecifikationer for store? 

Der er rigtig meget sikkerhedsmæssigt god-
kendelsesarbejde forbundet med at flytte et 
tog over landegrænserne. Faktisk vil et tog 
skulle ombygges på væsentlige punkter for 
at få tilladelse til kørsel i udlandet; forhold 
som perronhøjde, signalsystem mv. er speci-
fikke for det enkelte land. Så det er desværre 
ikke en mulighed.  

Den nye trafikkontrakt lægger op til, at kørs-
len på „Den skrå bane“ skal udgå fra Vejle, 
dvs. at passagererne fra Fredericia og østpå 
nu skal skifte her, bortset fra de fire daglige 
Lyntog som DSB stadig vil skulle køre. Hvis 
der opstår en forsinkelse på enten Arrivas 
afgang eller DSB’s lyntog, vil der så være 
sikkerhed for korrespondance, eller må 
man „bare“ vente 40-50 minutter på næste 
tog i Vejle?

Sikring af korrespondance mellem afgange 
er noget, vi bruger rigtig meget tid på i vores 
køreplanlægning, og vi samarbejder tæt med 
DSB for at gøre togskift så sammenhæn-
gende som muligt efter mantraet „bedst for 
flest“. I praksis lykkes vi langt hen ad vejen 
med at lave realistiske korrespondancer, 
ligesom vi altid forsøger at koordinere 
med DSB i de konkrete situationer, hvor 
en korrespondance ser ud til at kikse pga. 
forsinkelser. I en del tilfælde kan det ene 
tog vente på det andet, så det lige hænger 
sammen. Det gør vi rigtig meget ud af – vi 
ved godt, at det er en sur oplevelse at skulle 
vente på det næste tog, fordi man lige så 
bagenden af det andet. 

Den konkrete køreplan for 2020 og fremefter 
er slet ikke udarbejdet endnu, så vi har på 
nuværende tidspunkt ikke nogen specifikke 
detaljer om, hvordan korrespondancen i 
Vejle bliver for de passagerer mod Struer, 
der kommer fra Fredericia og østfra. Men vi 
kan garantere, at vi vil gøre vores allerbedste 
for at sikre god sammenhæng.

Arriva Tog vinder 
for tredje gang togudbud

Af Ole Henningsen

Kort før jul stod det klart, at Arriva for tredje gang i træk vandt opgaven med at køre regionaltrafik i 
Midt- og Vestjylland frem til 2028. Desuden fik selskabet to DSB-regionaltogsruter med i porteføljen: 
Vejle–Struer og Svendborgbanen. Jernbanen har spurgt Arriva’s togdirektør Susanne Hejer, hvordan 
de vil gribe opgaven an.
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Men Fredericia er jo det jyske jernbaneknu-
depunkt – så mange vil skulle foretage et eks-
tra skifte, hvis de skal op ad den skrå bane?

Ja, det er korrekt – hvis ikke man er på et af 
de fire gennemgående tog mellem Køben-
havn og Struer, hvor man vil kunne køre 
direkte fra København til Struer uden skift.

Er der planer om at sætte antallet af afgange 
op mellem Vejle og Herning til to tog i timen 
pr. retning, ligesom det praktiseres Aarhus–
Herning, Aarhus–Viborg? 

Antallet af afgange vil som udgangspunkt 
forblive nogenlunde det samme i den nye 
kontrakt. Der kan være små afvigelser fra 
dette; måske vil der komme et par ekstra 
afgange på nogle delstrækninger, det kan 
vi ikke afvise. 

I kontraktperioden udskiftes signalerne på 
alle de strækninger, I skal befare. Hvordan 
vil I håndtere skiftet fra de gamle signaler, 
således at passagererne oplever færrest 
muligt gener?  

Skiftet til det nye signalprogram, ERTMS, er 
en rigtig stor øvelse. Nøglen til at komme 
godt igennem dét er planlægning og et 
tæt samarbejde mellem os som operatør, 
og Banedanmark. Vi er allerede nu godt i 
gang med at opgradere vores tog til det nye 
signalsystem. Faktisk er vi den togoperatør i 
landet, der har flest ombyggede togsæt med 
det nye signalsystem – vi fik installeret syste-
met i tog nr. 10 i slutningen af 2018. Så lige 
nu er 25 pct. af Arrivas tog udstyret med det 
nye signalsystem. Fremadrettet installerer vi 

signalsystemer i to togsæt hver tredje uge. Så 
vi gør det skridt for skridt og nøje planlagt, 
så vores passagerer mærker mindst muligt til 
det. Og samtidig kan vi alle sammen glæde 
os til den dag, det nye signalsystem er i drift. 
Vi forventer, at man vil opleve en reduktion 
af signalrelaterede forsinkelser med cirka 80 
pct. med det nye system.

De nye signaler giver mulighed for højere 
hastighed, måske op til 160 km/t på visse 
strækninger. Vil I kunne udnytte dette til 
hurtigere rejsetider?

Desværre ikke. Togkontrakten bestemmer, 
hvilke tog der skal køres med på stræknin-
gerne: Arrivas nuværende LINT-tog samt 20 
Desiro-tog, som vi overtager fra DSB. Og de 
to typer tog kan kun køre max. 120 km/t.

Passagertallene for Midt- og Vestjylland 
har ikke udviklet sig de seneste år og synes 
nærmest at være lidt faldende efter, at egnen 
har fået flere motorveje. F.eks. kan man nu 
køre på motorvej fra Aarhus/Fredericia via 
Herning til Holstebro med en hastighed på 
130 km/t. Med jernbanen sker det med max. 
120 km/t og mange stop. Så bilen vil være 
langt hurtigere for mange. Hvordan vil I få 
regionaltogene gjort attraktive igen?

Vi er meget bevidste om, at hvis det fortsat 
skal være det oplagte og naturlige valg at 
tage toget, så kræver det, at vi er enormt 
skarpe på at levere lige præcis dét, man 
har brug for som passager. For ellers er der 
andre alternativer. Der er mange faktorer, 
der spiller ind i forhold til, om man vælger 
det ene eller andet transportmiddel. Nogle 

af dem er vi ikke herre over. Men det, vi kan 
gøre, er f.eks. grundlæggende at sørge for, 
at kerneproduktet er i orden, og at vi hele 
tiden udvikler vores services og tilpasser 
dem til passagerernes behov.

Vores togdrift skal være pålidelig, og man skal 
som passager have tillid til, at man kommer 
frem til tiden. Rejseoplevelsen skal være i 
orden, og der arbejder vi meget intensivt for 
hele tiden at gøre vores service bedre – for-
bedring af WiFi-forbindelsen og mulighed for 
at reservere pladsbillet er nogle af de tiltag, vi 
har indført. Det skal desuden være nemt og 
enkelt at købe sin billet – og man skal være 
sikker på, man får den bedste pris. Her har 
vi i det forløbne år lanceret en hel række nye 
tiltag, bl.a. vores billet-app, Arriva Tog, samt 
vores nye billet, Arriva YourWay, der giver 
mulighed for at rejse til ekstra lave priser. 

Vi har desuden lanceret et helt nyt pendler-
koncept, PendlerPlus, her i efteråret 2018. 
Med det giver vi vores loyale pendlere en 
lang række fordele; blandt andet giver vi som 
de eneste en udvidet rejsetidsgaranti – ud 
over den, der findes i forvejen. Hvis Arriva 
kører med en punktlighed på under 97%, 
kompenserer vi i form af fribilletter til toget. 

Til sidst synes jeg, det er værd at nævne, 
at vi har en rigtig god og personlig kunde-
service. I 2018 vandt vi Passagerpulsens 
pris for bedste telefoniske kundeservice. 
Det er vi meget stolte af. Alle de her ting er 
medvirkende til, at dét at tage toget bliver 
en god oplevelse, både før, under og efter 
rejsen. Og hvis det er en god oplevelse at 
tage toget, ja så kommer man igen.

Fakta om den ny Arriva-kontrakt:

Arriva Danmark A/S og Arriva Tog A/S skal sammen fra den 13. 
december 2020 (K21) til og med 9. december 2028 køre regio-
naltrafik i Midt- og Vestjylland samt Sydfyn. Der er mulighed for 
option på yderligere to år, dvs. til og med 14. december 2030.  

Udbuddet omfatter ca. 10,87 mio. togkilometer årligt. To nye 
strækninger indgår i kontrakten: Odense–Svendborg og Vejle–
Struer. Kørslen på strækningen Skjern–Holstebro overgår til 
Midtjyske Jernbaner. 

Der stilles samme krav til frekvens (antal afgange), punktlighed 
og kundetilfredshed som i dag. Der er mulighed for at regulere 
trafikeringsomfanget med henholdsvis +10 pct. og -5 pct. fra kø-
replan til køreplan med 12 måneders varsel til et køreplansskifte. 
Kontraktsummen lyder på 1.644 mio. kr. (2019-prisniveau) for 
hele driftsperioden, inklusive to års forlængelse.

Arriva Tog A/S har kørt i Midt- og Vestjylland siden 5. januar 
2003, hvor selskabet vandt kørslen fra DSB efter et statsligt ud-
bud. Kontrakten blev genvundet for driftsperiode 12. december 
2010 til køreplansskiftet i december 2018 og senere forlænget til 
december 2020 på baggrund af en option i udbuddet.

Selskabet vil fra K20 disponere over følgende rullende materiel:

• 40 stk. Alstom Coradia LINT 41 (AR 1001-1006, 1008, 1009, 
1011-1020, 1022-1029, 2040-2053), 

• 20 stk. Siemens Desiro (4111/4911-4130/4930)
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Tiden i Tyskland

De 20 BR 605-togsæt blev leveret til DB i 2001 af et kon-
sortium bestående af Siemens, Duewag og Bombardier 
Transportation DWA. Samme år faldt 605 009 i togsæt 
09 ned fra løftebukkene på værkstedet i Hof, der stod for 
vedligeholdelsen. Dette togsæt kom aldrig i drift igen.
De øvrige 19 togsæt blev stationeret i München og 
fra sommerkøreplanen 2001 indsat på strækningerne 
Nürnberg–Bayreuth/Marktredwitz–Hof–Dresden og 
München–Lindau–Zürich, strækninger hvor togenes 
kurvestyring – og tilladelse til højere hastighed i kurver 
– betød rejsetidsreduktioner. Alle togsæt blev udrustet 
med togkontrolanlæg m.m. til kørsel i Schweiz.

Ved voldsomme skybrud natten mellem den 13. og 14. 
august 2002 blev fire togsæt vandskadede da de stod 
på den oversvømmede Dresden Hbf. Der går godt et 
år før det sidste togsæt er i drift igen.

Den 2. december 2002 afsporer ICE 1799 „Franken-
Kurier“ i høj hastighed under gennemkørsel på sta-

tionen Gutenfürst. Heldigvis medfører uheldet ikke 
personskader. Årsagen til afsporingen viser sig at være 
et akselbrud på mellemvognen 605 203, og fra den 6. 
december 2002 indstilles al kørsel med BR 605 mens 
hjulsættene undersøges.

Undersøgelserne viser, at ingen andre aksler har skader, 
og fra den 20. december 2002 tillades atter kørsel med 
BR 605, men med kurvestyringen udkoblet. 

Efter at Eisenbahn-Bundesamt (EBA) har gennemgået 
den rapport Fraunhofer Institut har lavet over uheldet 
den 2. december 2002, vælger EBA den 24. juli 2003 
at stoppe al kørsel med BR 605.

Den 24. august 2003 fik togsæt med aksler, der fra 
leverandøren var coatede, atter tilladelse til trafik, 
nu med indkoblet kurvestyring men uden overha-
stighed i kurver. DB indsætter BR 605 i togparret 
ICE 195/196 (München–Lindau–Zürich) mens man 
fortsætter med erstatningsmateriel på strækningen 
Nürnberg–Chemnitz.

ICE 33 er netop kørt i 
land i Rødby Færge fra 
færgen, mens forsinket  
ICE 36 venter på, at få 
lov til at rangere ind på 
færgen.

De store migrantstrøm-
me var aftaget, men po-
litiet var stadig i højeste 
beredsskab for at holde 
styr på, hvem der kom 
ind i Danmark. Den 16. 
februar 2016.

Den 9. december 2007 begyndte BR 605 – også kaldet ICE TD – fra Deutsche Bahn, at køre på dan-
ske jernbanestrækninger. Siden blev brugen af BR 605 i Danmark udvidet, de blev i flere år også an-
vendt i en del regionaltog på Sydbanen, men ved overgangen til K17 i december 2016 blev kørslen 
drastisk reduceret, så kun et togpar mellem København og Hamburg kørte med BR 605. Og den 30. 
september 2017 kørte det sidste tog med BR 605 på dansk strækning.

I Jernbanen 1/2008 havde vi to artikler om BR 605, og i blad 6/2013 sammenlignede vi tekniske 
data for DSB IC2 og IC4 med IC3 og BR 605, så formålet med denne artikel er primært at beskrive 
brugen af BR 605 gennem de ti år.

Ti år med BR 605 i Danmark
Af John Christensen og Jan Lundstrøm

Peer Kurland
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Den 14. oktober 2003 beslutter DB at stoppe kørsel 
med BR 605 fra køreplanskiftet i december måned. 
Beslutningen begrundes med, at BR 605 er for dyr 
i drift efter at der er indført „øko-skat“ på dieselolie.

Alle togsæt parkeres i driftsklar tilstand den 14. decem-
ber 2003, men de hensættes eller udrangeres ikke, og 
holdes i køreklar stand med fitnesskørsler ind imellem.

I perioden fra den 9. juni 2006 til den 9. juli 2006 er 
Tyskland vært for fodbold-VM, og i den forbindelse 
skal DB køre mange ekstratog. Derfor vælger DB at 
reaktivere BR 605. De første tog der køres er ICE-
togparrene 2760/2761 og 2780/2781 mellem Köln 
og Hamburg-Altona. Efter fodbold-VM er overstået 
parkeres togene igen.

Mens togene ikke var i drift forsøgte DB flere gange 
at sælge togene, bl.a. har et salg til Iran været nævnt 
som en mulighed.

Fra køreplansskiftet den 10. december 2006 får BR 605 
for første gang i tre år atter faste omløb. Fra Betriebshof 
Hamburg-Eidelstedt køres om fredagen Wochenend-IC 
1846 (Hamburg-Altona/Hannover–Köln Hbf) med BR 
605 i dobbelttraktion og retur søndag i IC 1808 (Köln 
Hbf–Hamburg-Altona).

BR 605 til Danmark
Forsinkelsen af IC4-togene betød en anstrengt materi-
elsituation ved DSB. DSB forhandlede derfor med DB 
om at lade BR 605 overtage en del af den internationale 
kørsel mellem Hamburg og København samt Aarhus. 

Præsentation af BR 605 
som det nye ICE-produkt 
mellem København/Aar-
hus og Hamburg/Berlin 
på København H den 7. 
december 2007.

605-togsæt 20 „Wester-
land/Sylt“ passerer Lott-
stetten med et særtog fra 
Schaffhausen til Zürich 
den 9. juli 2003. 
Kørslen i Schweiz op-
hørte den 13. december 
2003.

Som et kuriosum kan 
nævnes, at selv om 
SBB’s bomærke er på 
stationsbygningen og 
køreledningsanlægget er 
schweizisk, ligger Lott-
stetten faktisk i Tyskland.

Ti år med BR 605 i Danmark John Christensen
Reinhard Reiß
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En af ulemperne ved BR 605 er deres „tørst“, men da 
dieselolie til offentlig transport i Danmark er fritaget 
for afgift, betyder den mindre hvis togene kan tankes 
i Danmark.

Den 1. oktober 2007 markerede DB og DSB indgåelsen 
af en aftale om BR 605 ombord på Scandlines-færgen 
„Schleswig-Holstein“. Aftalen havde en løbetid på 13 
år (den faste Femern-forbindelse var dengang forventet 
klar i 2021), og togene forblev DB’s ejendom, mens 
DSB skulle betale en leje pr. kørt kilometer.

DB omstationerede den 1. april 2007 togene fra Mün-
chen til Hamburg-Eidelstedt, der fremover var ansvarlig 
for togenes vedligeholdelse.

DSB skulle også betale en del af omkostningerne ved 
at få togsættene gjort „fit für Dänemark“. Denne „kur“, 
der bl.a. omfattede dansk ATC og togradio. Der måtte 
trækkes 1.800 m nyt kabel i hvert togsæt og hver en-
devogn tog 500 kg på i vægt! For hvert togsæt kostede 
„fit für Dänemark“ omkring en million Euro.

Den 9. februar 2010 er 
ICE 36 lige afgået fra Kø-
benhavn H og overhaler 
S-toget mellem Enghave 
og Valby. Togets forreste 
del kørte til Hamburg 
Hbf og det bageste blev 
brugt som forstærkning 
til Nykøbing F, hvor det 
blev afkoblet. Der kunne 
kun være plads til et 
togsæt på færgen. I dette 
tilfælde 605-sæt 07.

BR 605-sæt 19+16 un-
der udkørsel fra Næstved 
under den hedengangne 
bro Rampen på vej sydpå 
som ICE 32.
Foto den 1. juni 2015.

John Christensen
Jan Lundstrøm
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I første omgang blev ti togsæt ombygget til kørsel i 
Danmark. Seks togsæt – 03, 04, 07, 17, 18 og 20 – var 
klar til den 9. december 2007, yderligere tre togsæt 06, 
10 og 16 blev klar inden marts måned og i juli måned 
fulgte togsæt 19. I foråret 2009 fulgte så togsættene 05 
og 11 mens det trettende togsæt – 605-sæt 14 – var 
klar i januar 2010.

Togene mistede det røde DB-logo på fronten og fik på 
siden tekst om samarbejdet mellem DSB og DB. Fra 
begyndelsen af 2009 kom der DSB-logo på fronterne 
af alle togsæt i danmarkstrafikken, men desværre ikke 
på sæt 06 i DSB-design.

Afgangsproceduren for et DSB-tog med togfører 
indledes normalt ved at lokomotivføreren tænder et 
færdigmeldeblink, det kan være på lokomotivet og/
eller indvendigt i vestibulerne. Det var ikke muligt på 
BR 605. I starten benyttedes specielle radioer til kom-
munikation mellem lokomotiv- og togfører ved afgang, 
men senere overgik man til at køre på håndsignaler.

BR 605 i Danmark

2008 Fra køreplan K08 den 9. december overtog BR 
605 et togpar (IE 38/37) mellem Købehnavn H og 
Hamburg Hbf og et togpar (IE 381/380) mellem Aarhus 

DB 605-sæt 11 afgår fra 
Vejle til Aarhus H som 
ICE 380 den 29. april 
2010.

DB 605-sæt 17 under 
udkørsel fra Aarhus H 
som ICE 381 til Hamburg 
Hbf den 20. april 2015.

H
olger Cordtz

Søren M
ichael Andersen
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Når der var sporarbejde på Sydbanen eller på strækningen Roskilde–Ringsted, har DSB været så priviligeret at kunne sende de internationale tog til det sydlige 
udland via Lille Syd, Roskilde–Køge–Næstved. Selv om denne strækning er den ældste del af den oprindelige bane mellem København og Næstved, bærer banen 
i dag præg af lokalbane, så når de internationale tog i flere omgange har kørt på Lille Syd, har det altid tiltrukket en masse jernbaneentusiaster, for at få billeder 
af de flotte tog i de smukke sjællandske landskaber.

Herunder ses DB 605-sæt 20 ankomme til Holme-Olstrup en dejlig sommeraften den 29. juli 2009 med et forsinket EC 2905.

På næste side passerer DB 605-sæt 17+06 overkørslen mellem Holme-Olstrup og Haslev, hvor Gisselfeld sidespor tidligere lå, med ICE 2902 den 19. juli 2009.

Sæt Navngivet Uofficielt navn Sidste tog i Danmark Status Note Revision
01 Regensburg Fritz Udrangeret 2015, har doneret vogn 605 101 til sæt 16, de tre øvrige vogne står stadig i Ammendorf 1)
02   Hermann Udrangeret 2014, hensat i Sassnitz‐Mukran 1)
03   Otto IE 34 10.12.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.01.2017 udløb for revision 15.01.2017
04 Nürnberg Franz‐Josef IE 32 15.11.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 23.11.2016
05 Ostseebad Heringsdorf 4) Erich IE 38 23.10.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 23.11.2016
06   Hilde IE 32 08.12.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.01.2017 3) udløb for revision 05.01.2017
07 Aarhus Ludwig IE 901233 29.03.2017 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran xx.xx.2017 udløb for revision 12.04.2017
08 Wehrheim (Taunus) Rudolf Udrangeret 2016, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 13.12.2016 1)
09 Mühldorf am Inn  Emma Ophugget 1),2)
10   Hans IE 34 16.11.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.01.2017
11   Heinz M 6469 (Nf ‐)Rg ‐ Pa 11.12.2016Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 15.12.2016 udløb for revision 05.03.2017
12   Franz Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 13.12.2016 1)
13   Tine Kørt til skrotning i Espenhain 08.09.2016 1)
14   Werner IE 1230 27.09.2017 Udløb for revision 27.09.2017, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.10.2017
15   Eva Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 13.12.2016 1)
16   Andreas M 6469 (Nf ‐)Rg ‐ Pa 11.12.2016Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 15.12.2016, den i 2009 brandskadede vogn 605 116 står i Krefeld udløb for revision 28.05.2017
17 København 5) Volker IE 1230 30.09.2017 Stadig i revision, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 11.01.2018 nyrevideret
18 Jever Jutta M 6469 (Nf ‐)Rg ‐ Pa 11.12.2016Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 15.12.2016 udløb for revision 06.05.2017
19   Klaus‐Dieter IE 1230 15.09.2017 Stadig i revision, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.10.2017 nyrevideret
20 Rendsburg 6) Christiane IE 32 12.11.2015 Kørt til skrotning i Espenhain 16.12.2016

1) Togsæt har ikke (haft) dansk ATC
2) Skrottet efter uheld på værksted
3) Folieret i DSB‐design 
4) Tidligere navngivet Memmingen 
5) Tidligere navngivet Hansestadt Lübeck
6) Tidligere navngivet Westerland/Sylt

Oversigt BR 605
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Sæt Navngivet Uofficielt navn Sidste tog i Danmark Status Note Revision
01 Regensburg Fritz Udrangeret 2015, har doneret vogn 605 101 til sæt 16, de tre øvrige vogne står stadig i Ammendorf 1)
02   Hermann Udrangeret 2014, hensat i Sassnitz‐Mukran 1)
03   Otto IE 34 10.12.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.01.2017 udløb for revision 15.01.2017
04 Nürnberg Franz‐Josef IE 32 15.11.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 23.11.2016
05 Ostseebad Heringsdorf 4) Erich IE 38 23.10.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 23.11.2016
06   Hilde IE 32 08.12.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.01.2017 3) udløb for revision 05.01.2017
07 Aarhus Ludwig IE 901233 29.03.2017 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran xx.xx.2017 udløb for revision 12.04.2017
08 Wehrheim (Taunus) Rudolf Udrangeret 2016, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 13.12.2016 1)
09 Mühldorf am Inn  Emma Ophugget 1),2)
10   Hans IE 34 16.11.2016 Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.01.2017
11   Heinz M 6469 (Nf ‐)Rg ‐ Pa 11.12.2016Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 15.12.2016 udløb for revision 05.03.2017
12   Franz Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 13.12.2016 1)
13   Tine Kørt til skrotning i Espenhain 08.09.2016 1)
14   Werner IE 1230 27.09.2017 Udløb for revision 27.09.2017, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.10.2017
15   Eva Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 13.12.2016 1)
16   Andreas M 6469 (Nf ‐)Rg ‐ Pa 11.12.2016Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 15.12.2016, den i 2009 brandskadede vogn 605 116 står i Krefeld udløb for revision 28.05.2017
17 København 5) Volker IE 1230 30.09.2017 Stadig i revision, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 11.01.2018 nyrevideret
18 Jever Jutta M 6469 (Nf ‐)Rg ‐ Pa 11.12.2016Kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 15.12.2016 udløb for revision 06.05.2017
19   Klaus‐Dieter IE 1230 15.09.2017 Stadig i revision, kørt til hensætning i Sassnitz‐Mukran 05.10.2017 nyrevideret
20 Rendsburg 6) Christiane IE 32 12.11.2015 Kørt til skrotning i Espenhain 16.12.2016

1) Togsæt har ikke (haft) dansk ATC
2) Skrottet efter uheld på værksted
3) Folieret i DSB‐design 
4) Tidligere navngivet Memmingen 
5) Tidligere navngivet Hansestadt Lübeck
6) Tidligere navngivet Westerland/Sylt

Oversigt BR 605
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og Hamburg Hbf. På Hamburg Hbf blev togene fra 
Aarhus og København koblet sammen, og kørte samlet 
til Berlin Hbf – og omvendt på tilbagevejen. Mellem 
Hamburg og Berlin var der således mulighed for at køre 
200 km/t med dieseldrevet tog! For første gang i en del 
år fik København således direkte tog til Berlin, mens 
BR 605 i Jylland afløste det lokomotivtrukne EC-tog 
mellem Aarhus og Prag. 

Den 7. december 2007 blev sæt 17 præsenteret for 
presse og offentlighed på København H og samtidig 
navngivet „København“ af daværende overborgmester 
i København Ritt Bjerregaard.

Inden man kom så langt var der foretaget afprøvning 
på færgen og på dansk strækning. Togene skulle køres 
af lokomotivførere fra Nykøbing Falster og Tinglev. De 
første kørelærere og instruktører kom til Tyskland for 
uddannelse. Også togførerne fra „International“ blev 
indøvet på den nye togtype. Senere fik også et mindre 
antal lokomotivførere i Aarhus BR 605-uddannelse, 
således at Tinglevførerne undgik lange taxa-ture.

Fra den 6. januar 2008 overtog BR 605 yderligere et 
togpar (IE 33/32) mellem København H og Hamburg, 
og den 15. marts overtog BR 605 også togparret EC 
386/387 fra Fredericia (fra 30. juni til/fra Aarhus) 
til Hamburg. Også den 15. marts blev der indsat et 
ekstra togsæt, således at togene IE 32, 33, 37 og 38 
kørte med dobbelttraktion mellem København H og 
Nykøbing Falster.

Den 12. september 2008 blev sæt 07 navngivet Aarhus 
på Aarhus H af Aarhus’ daværende borgmester Nicolai 
Wammen. 

BR 605 blev hurtigt populære blandt såvel de rejsende 
som personalet i både Danmark og Tyskland på grund 

af den gode komfort, lyse indretning og behagelige 
kørsel! I mellemvognen 605 2xx var der indrettet 
bistro, hvor der kunne købes kolde og varme drikke 
samt lidt at spise. 

2009 Fra Sydbanespærringen der trådte i kraft den 28. 
marts 2009 blev BR 605 første gang indsat i regionaltog 
på Sydbanen. Antallet af togsæt i drift steg fra seks til ti fra 
den 7. juli 2009. IE 36/35 mellem København og Hamburg 
begyndte at køre med BR 605 som tredje forbindelse på 
Fugleflugtslinjen, og kørslen med BR 605 i regionaltog på 
Sydbanen fortsatte til den 9. august, visse tog endda med 
dobbelttraktion mellem København og Nykøbing Falster. 
Fra 10. august kørte alle IE-tog med dobbelttraktion mellem 
København og Nykøbing Falster.

I foråret 2009 tilbød DB de polske statsbaner PKP at 
køre Intercity-forbindelsen Berlin-Warszawa-Express 
med de ni ikke reaktiverede BR 605-togsæt. PKP afslog 
dog forslaget.

2010 I 2010 fortsat ti togsæt i drift dagligt. Med IE 
238/239 kørtes nu fire togpar på Fugleflugtslinjen med 
BR 605. BR 605 kørte også enkelte regionaltog på 
Sydbanen, og der var dobbelttraktion på de fleste tog 
mellem København og Nykøbing Falster.

Ved månedsskiftet januar/februar var det trettende 
togsæt – sæt 14 – klar til kørsel i Danmark.

2011 Trafikken med BR 605 fra/til Aarhus reduceredes 
da togene IE 386/387 blev overtaget af IC3 – ellers ikke 
de store ændringer.

2012 og 2013 Ikke de store ændringer.

2014 Den 21. maj meddeler DSB at aftalen med DB 
om BR 605 er fornyet. Den går stadig til 2021, hvor 

DB 605-sæt 04 som ICE 
38 fra København H er 
netop ankommet til Ber-
lin Hbf den 31. oktober 
2012.

John Christensen
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man dengang stadig forventede den faste forbindelse 
til Femern ville stå klar. 

Arbejdet med at fjerne familiekupéen med skillevægge 
og legeland, og erstatte den med almindelige sid-
depladser, der begyndte i 2011 fortsatte og DB ville 
desuden som noget nyt opsætte klapsæder i de rum-

melige vestibuleområder. Efter ombygningen fik hvert 
ICE-tog 16 sæder mere, hvilket bringer det samlede 
antal siddepladser op på 211.

Togsæt 605 007 havde i en periode været taget ud af 
drift for at få afmonteret krængeteknikken, som toget 
blev leveret med, men som var slået fra i drift. Imidlertid 

Udsnit fra DSB Køreplan 
2014.

BR 605-sæt 06+11 an-
kommer til Næstved 
station nordfra med tog 
ICE 34 den 22. juli 2016.

Jan Lundstrøm
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har de tyske myndigheders krav til det ombyggede tog 
været så omfattende, at DB nu opgav at få godkendt 
projektet, og krængeteknikken er derfor monteret 
igen, så toget kunne komme tilbage i drift. Som tak 
for aftalen, lod DB togsæt 06 foliere i et nyt tillempet 
DSB „Via-design“.

Den nye aftale gjorde det muligt for DSB at foliere 
yderligere seks af de 13 togsæt, men det afstod DSB 
som bekendt fra.

Heller ikke i 2014 var der de store ændringer i kørslen 
med BR 605.

2015 Først på sommeren opsiger DB til DSB’s store 
overraskelse aftalen om BR 605 til ophør i december 
2016. Det gav DSB store udfordringer, dels ville der 
komme til at mangle godt 2.000 siddepladser dagligt, 
dels skulle der omplaceres materiel hvis tysklandskørs-
len skulle fortsætte.

Årsagen til at DB opsagde aftalen skal sikkert ses i lyset 
af at togene, der i forvejen var dyre at holde i drift, stod 
til at forfalde for revision. En revision ville muligvis 
kræve remotorisering og sandsynligvis også bibehol-
delse/revision af den ikke anvendte kurvestyring for 
ikke at togene skulle gennemgå en ny godkendelses-
procedure. DB tilbød at DSB kunne købe togene, efter 
sigende endda billigt, men DSB afstod fra tilbuddet, 
der bl.a. ville have krævet at DSB enten fortsat skulle 
betale DB for at vedligeholde togene eller opbygge 
en helt ny organisation til vedligeholdelse af BR 605. 

Brugen af BR 605 gennemgik ikke de store ændringer i 
2015 – fortsat fire togpar på Fugleflugtslinjen og et fra/
til Aarhus, og stadig direkte tog til/fra Berlin.

2016 Med overgangen til K16 den 13. december 2015 
var det slut med gennemgående tog til Berlin og BR 
605 kom ikke længere til Jylland.  

Antallet af BR 605 i dagligt brug var reduceret til ni, 
der nu alle kørte på Sydbanen samt de fire togpar til/fra 
Hamburg. F.eks. kørte de to første morgentog nordpå 
fra Nykøbing Falster nu begge med BR 605, og omkring 
halvdelen af Nykøbing-lokomotivførernes togkørsel var 
fortsat med BR 605.

I højsæsonen omkring jul og nytår – fra den 18. de-
cember til og med den 4. januar – måtte DSB og DB 
aflyse en række internationale tog, primært på grund 
af mangel på køreklare BR 605. Flere dage kunne DB 
kun levere syv køreklare BR 605-togsæt.

Fra den 5. september var der kun planlagt kørsel med 
otte BR 605, og fra den 30. oktober blev det reduceret 
til syv. 

2017 Ved overgangen til K17 den 11. december 2016 
blev brugen af BR 605 reduceret til ét løb omfattende 
togene i IE 1233 til København og IE 1230 til Ham-
burg, dog i sommerperioden mellem den 23.juni og 
den 13. august som IE 1232, to timer tidligere. Det 
var helt slut med BR 605 i indenlandske tog, BR 605 
i dobbelttraktion og overnattende BR 605 i Danmark. 
Resten af EuroCity trafikken København–Hamburg 
blev kørt med IC3.

De overskydende togsæt blev sendt til Tyskland søndag 
den 11. december 2016. BR 605-sæt 17+07 forlod 
Helgoland om morgenen og kørte via Storebælt til 
Hamburg Langenfelde. Nogenlunde samtidig afgik BR 
605-sæt 11, 16 og 18 fra den danske BR 605-metropol 

Frank Thom
as

DB 605 007 i Oberhof 
i Thüringen den 9. juli 
2015 i forbindelse med 
filmoptagelser til filmen 
„A Cure for Wellness“.
I filmen har toget fået et 
helt andet design og der 
er tilføjet en ekstra vogn, 
og man ser toget på den 
berømte Landwasservia-
dukt på den smalsporede 
Rhätische Bahn!
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Nykøbing Falster, også på vej til Hamburg Langenfelde 
via Ringsted og Storebælt.

Derefter stod fire sæt til rådighed for kørslen: 07, 14, 
17 og 19. Der var planlagt et togsæt i drift, et i reserve 
og et på værksted.

BR 605-sæt 06, der var folieret i DSB-design, kørte sin 
sidste tur i Danmark allerede den 8. december 2016. 
Som det tredje sæt – og det første af de sæt, der har 
haft dansk ATC, og som har kørt i Danmark, blev sæt 
20 „Ostseebad Heringsdorf“ kørt til skrotning.

BR 605-sæt 07 „Aarhus“ udløb for revision den 12. 
april, hvorefter kun sættene 14, 17 og 19 stod til rå-
dighed for kørslen mellem Hamburg og København. 
Sæt 17 var helt nyrevideret i 2017, for at DB kunne 
leve op til den forkortede lejeperiode. BR 605-sæt 
07 medvirkede i sommeren 2015 i filmoptagelser i 
Thüringen til filmen „A cure for wellness“.

Da DSB stoppede al kørsel med IC4 efter at et tog 
havde tabt en hydraulikpumpe ved Hedehusene den 
7. marts forespurgte DSB hos DB om det var muligt at 
sætte flere BR 605-togsæt i drift igen, men da var de 
fleste togsæt allerede hensat i Sassnitz-Mukran med 
udløbet revision.

Sidste tog med BR 605 var planlagt til at være togene 
IE 1233 og 1230 søndag den 1. oktober, men da DB 
denne dag ikke kunne stille med et køreklart sæt ud 
af de tre sæt, der skulle være til rådighed, blev toget i 
stedet kørt med MF-sæt 84. Der var ikke planlagt den 
store festivitas i anledningen, men på vej mod Tysk-
land ombord på færgen fik IC3-toget sat en streamer 
på fronten med teksten „Letzter Diesel-ICE“ og „2001 
– 2017“, da det jo ikke kun er i Danmark de holdt op 
med at køre. Sidste BR 605 i Danmark blev således sæt 

17 „København“, der lørdag den 30. september kørte 
IE 1233 og IE 1230. 

Den 8. november kørte DB en afskedstur for medar-
bejdere fra Hamburg til Puttgarden og retur. På grund 
af en signalfejl i Ahrensburg kørte man på turen mod 
Puttgarden via Ratzeburg. Toget blev kørt med togsæt 
17, der bl.a. var dekoreret med tyske og danske flag 
på fronten. Da toget ankom til Hamburg Hbf, blev der 
spillet „Time to say goodbye“ fra perronens højttalere!

Også da DSB den 26. januar 2018 måtte tage samtlige 
ME-lokomotiver ud af drift efter fund af revner i aksler, 
overvejede DSB om en genindsættelse af BR 605 kunne 
afhjælpe materielmanglen, men da togene som nævnt 
ovenfor var hensat med udløbet revision, og således 
ikke kunne forventes tilbage i drift på kort sigt, blev 
det opgivet.

Uheld med BR 605

I de ti år BR 605 kørte i Danmark har de været impli-
ceret i et mindre antal uheld, der heldigvis alle var 
uden personskade.  

Lørdag den 19. december 2009 udbrød der brand i 
vognen 605 116 i sæt 16 mens det kørte i IE 38. Brand-
væsenet fik slukket ilden i Høje Taastrup. Vognen var 
dog ikke mere beskadiget end at togsættet selv kunne 
returnere til Tyskland som materieltog dagen efter. Da 
togsættet kom i drift igen først i september 2010, var 
den brandskadede vogn 605 116 byttet ud med 605 
101, der beholdt sit oprindelige nummer.

Lørdag den 22. august 2015 blev to BR 605-togsæt af-
sporet i et afløbssporskifte under rangering i Nykøbing 
Falster, da de skulle rangere op til afgang med tog RØ 
24008. Forrest var togsæt 11, der afsporede med fem 

M
arc W

ichel

Da ingen af de tre til-
bageværende togsæt 
kunne køre den 1. okto-
ber 2017, blev der ikke 
rigtigt taget afsked med 
BR 605. Dette rådede 
DB bod på med en tur 
for medarbejdere fra 
Hamburg til Puttgarden 
og retur onsdag den 8. 
november. Toget blev 
kørt med togsæt 17, der 
bl.a. var dekoreret med
tyske og danske flag på 
fronten. Da toget ankom 
til Hamburg Hbf, blev
der spillet „Time to say 
goodbye“ fra perronens 
højttalere!
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aksler og fik omfattende skader på undervognene. En 
aksel på togsættet blev sat på „rulleskøjte“ og toget blev 
transporteret til Tyskland via Storebælt. 

Da der kun kunne kobles i den ene ende af togsæt-
tet, blev det i første omgang – torsdag den 27. august 
– trukket til Kalvebod, hvorfra det kunne trykkes 
til København H, for at være klar til næste etape af 
transporten. Transporthastigheden var 40 km/t, men 
kun 10 km/t gennem sporskifter, så toget måtte stå 
i Odense i dagtimerne den 29. august, inden turen 
fortsatte til Padborg. 

På dansk strækning trak ME 1533 mens DB 115 278-4 
tog sig af det sidste stykke til Hamburg-Eidelstedt.
Togsættet var tilbage i drift den 5. februar 2016.

Torsdag den 7. januar 2016 påkørte BR 605-sæt 07 
en låge i Puttgarden på vej til færgen som IE 35, fordi 
den forventede bremseevne udeblev. Togsættet fik 
beskadiget fronten, men var tilbage i drift allerede 
den 29. januar.

Kært barn har mange navne

ICE-TD, Fætter BR og fætter Bras, BR 605 har i sandhed 
haft mange navne. Deres officielle litra (Baureihe der 
forkortes BR) er 605 og et trecifret nummer 0xx, 1xx, 
2xx og 5xx. Som DB’s øvrige ICE-tog har de også et 
firecifret nummer, 55xx, hvor xx er de sidste cifre fra 
BR 605-nummret. De fire cifre blev også benyttet i 
DSB’s materieldisponeringssystemer m.m., hvor de 
havde det interne litra IA.

Flere af togsættene har også været navngivet, nogle 
af sættene på et tidligt tidspunkt mens enkelte togsæt 
også blev navngivet mens de kørte for DSB. Sæt 17 
blev navngivet København og sæt 07 Aarhus. 

Navngivningen af sæt 05 – med DSB-logo – i Herings-
dorf på østersøøen Usedom den 31. juli 2010 må 
betegnes som meget spektakulær!

Ud over de officielle navne, var alle togsæt navngivet 
med et tysk fornavn efter medarbejdere der havde 
deltaget i bygningen af togene. Disse navne kunne ses 
i hvert førerrum.

I publikumskøreplanerne var togene betegnet ICE – 
InterCity Ekspress – og medtog ligesom EC-togene 
ikke cykler. Heller ikke i regionaltog kørt med BR 605 
kunne cykler medtages, og det kunne godt give cykli-
ster problemer hvis materielbenyttelsen blev ændret. 
I tjenestekøreplanerne var togarten IE, der stod for 
„EuroCity med ICED materiel“.

Fremtiden
Her ultimo 2018 er tre togsæt (sæt 09, 13 og 20) skrot-
tet, mens sæt 01 ikke er komplet, da vogn 605 101 er 
indsat i togsæt 16. De øvrige togsæt blev alle hensat 
efter kørslen i Danmark ophørte, langt de fleste af dem 
i Sassnitz-Mukran. Togsættene er sat til salg på DB’s 
„netbutik“ www.db-gebrauchtzug.de. 

De to sæt 17 og 19, der begge er relativt nyreviderede, 
blev den 1. september 2018 regnskabsmæssigt overført 
til DB Systemtechnik, hvor de bl.a. skal fungere om 
kørende prøvebænk og „visitkort“ for DB og Shift-2-
Rail, der er en Europæisk organisation bestående af 
leverandører, universiteter og forskningsinstitutioner, 
der vil målrette forskning og innovation for derved at 
fremskynde indførelsen af ny og avanceret teknologi i 
jernbanebranchen.

På de to togsæt er den røde brede stribe langs toget 
blevet grå, og den ene motorvogn har fået teksten 
„advanced TrainLab“ med store hvide bogstaver i det 
sorte vinduesbånd. 

I første omgang er sæt 17 sat i drift, og har bl.a. været 
brugt til målinger af 5G-nettet på højhastighedsstræk-
ningen Nürnberg–Ingolstadt, og kørte her 200 km/t. 
Endnu er der ikke ændret ved interiøret, men det ventes 
at ske senere. Der er ikke planer om at reaktivere togets 
kurvestyring.

M
irko Schm

idt

Mukran på Rügen bety-
der enden for mange af 
DB’s tog. Sammen med 
næsten uendelige rækker 
af BR 155 ellokomotiver  
og udtjente dobbeltdæk-
kervogne holder der nu 
også BR 605, som venter 
på bedre tider, omend de 
fleste ender som skrot.
Foto den 16. december 
2016.

Næste side:
Den 20. december 2018 
var Advanced TrainLab 
BR 605-sæt 17 på tur i 
Erz gebirge, og det flotte 
tog i det flotte landskab 
og tilmed med sne, lokke-
de mange fotografer ud.

Det øverste bi l lede 
viser toget ved Anna-
berg-Buchholz Süd på 
strækningen Flöha–Bä-
renstein.

Det nederste billede viser 
toget på den såkaldte 
Schwimmbadbrücke i 
Markersbach på stræk-
ningen Annaberg-Buch-
holz–Schwarzenberg.
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Død og pladsmangel

På trods af  at døden er det eneste sikre og 
mest forudsigelige her i livet, måske lige 
bortset fra tidspunktet, så blev pladsen til de 
døde et stort problem i London i midten af  
1800-tallet.

Med dampmaskinens opståen i 1700-tallet 
begyndte industrialiseringen for alvor, hvilket 
betød at flere og flere forlod landbruget og 
søgte mod byerne for at arbejde. Denne ur-
banisering løb nogen steder løbsk, i hvert fald 
for Londons vedkommende. Her blev folk 
stuvet sammen i små lejligheder, uhumske 
kældre og udhuse. En overordnet byplan-
lægning havde endnu ikke vundet indpas, 
så man fik ikke afsat den nødvendige plads 
til kirkegårde.

I London steg befolkningstallet fra lige under 
1 mio. i 1801 til 2,25 mio. i 1850. Selve byen 
voksede fra 44.800 acres (1 acres = ca. 4000 
m2) i 1838 til 78.000 acres i 1851, hvilket 
selvfølgelig betød at stadig flere måtte deles 
om mindre plads, men også at byen voksede 
og en stadig større del af  oplandet blev ind-
lemmet i byen. Til gengæld var størrelsen på 
300 acres for byens ca. 200 kirkegårde næsten 
uændret i tidsrummet.

Gravskænding

Så i takt med at byen voksede, steg ikke 
alene pladsmanglen, men også den længere 
transporttid for de døde og deres pårørende, 

Tekst og fotos Rolf  Brems

hvis de skulle begraves uden for byen. Det 
kostede jo penge at sende dem ud af  byen, 
og dermed satte man et pres på kirkegårdene.

Disse forhold gav anledning til nogle ma-
kabre og voldsomme episoder, bl.a. fandt 
man menneskelige rester flydende rundt i 
Themsen. Konsekvensen blev, at for at klare 
den øgede efterspørgsel sløjfede man gravene 
hurtigere end naturen nåede at nedbryde de 
jordiske rester, og en direkte gravskænding 
fandt ofte sted.
Adskillige ton knogler fra de sløjfede grave 
blev hvert år transporteret ud på landet, hvor 
de blev knust – og brugt som gødning.

Et andet og mere makabert resultat var, at 
de fattige kunne finde på at grave kisterne op 
og tømme dem for indholdet for at genbruge 
dem til formålet, eller slet og ret for at bruge 
dem som brænde.

Koleraepidemien

I 1848 opstod der en koleraepidemi, som 
alene i London krævede næsten 15.000 
menneskeliv. Det førte til en næsten folkelig 
opstand på at få løst de problemer, som byen 
led under. Man skal tænke på, at der ikke 
fandtes nedkølede lighuse, og ligbrænding 
var af  religiøse eller kulturelle årsager ikke 
almindeligt. Og man kunne ikke have de 
døde liggende for længe, det kan også blive 
varmt i London.

Så allerede i 1840’erne var der flere forslag 

fra forskellige sider, om at lade nogle af  
jernbanerne som kørte fra London og ud i 
de landlige områder, transportere de døde 
ud til nye kirkegårde. Myndighederne i 
London under Metropolitan Interments 
Act prøvede at gennemføre en slags kom-
munal overhørighed som skulle stå for alle 
begravelser, og i den forbindelse åbne to store 
kirkegårde. Det forslag vandt ingen gehør, 
da man mente at man dermed ville skabe 
et kommunalt monopol, og komme på kant 
med de erhvervsdrivende.

I 1849 så to forretningsmænd, Sir Richard 
Broun og Richard Sprye, muligheden i at 
oprette nogle store kirkegårde uden for byen, 
og med egen jernbane transportere de døde 
fra en station i London, og direkte ud til 

Den sidste rejse

Indgangen til London Necropolis Company set fra Leake Street nær Waterloo Station.

kapellet. Men projektet strandede bl.a. pga. 
biskoppens modstand – som for det første 
mente at det ikke var korrekt ud fra en kri-
sten synsvinkel at sende de døde med toget, 
for det andet at det var uforeneligt med den 
kristne begravelse, og sidst men ikke mindst, 
at det virkede anstødeligt at folk med forskel-
lige sociale baggrunde skulle transporteres 
sammen.

Et forslag til en lov om at jernbaneselska-
berne selv måtte anlægge kirkegårde, og drive 
såkaldte begravelsestog blev også nedstemt. 
Man mente at jernbaneselskaberne skulle 
drive jernbaner, og ikke kirkegårde.
Men epidemien var medvirkende til, at man 
nedsatte en kommission der skulle løse 
problemet med de døde. Og hver gang var 
det jernbanerne som var på dagsordnen ,da 
transport i større omfang kun kunne lade sig 
gøre med jernbaner.

Selskabet LNC

Fra 1830’erne blev der i periferien omkring 
London anlagt stationer til adskillige jernba-
ner, som var drevet af  private selskaber. De 
var hurtigt blevet til en vigtig forbindelse til 
resten af  det engelske kongerige, med fragt 
af  personer og gods.

I 1852 lykkedes det så at vedtage en lov 
om Necropolis and National Mausoleum 
Company. Broun og Sprye havde dog mistet 
kontrollen over projektet, og havde prøvet 
at sælge ideen. De var blevet skubbet ud af  
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andre forretningsfolk, men der er ingen tvivl 
for eftertiden, at det var de to herrer som 
stod bag ideen.

Projektet var dog igen ved at strande, da inve-
storerne var ved at miste tilliden til selskabet, 
og det trak ud med åbningen.

I 1854 lykkedes det endelig. Selskabet kom til 
at hedde „The London Necropolis Company“ 
(LNC), men blev i folkemunde også kendt 
som London Necropolis Railway. Selskabet 
slog sig op på at kunne løse byens problemer 
med at transporterer de døde ud af  byen, og 
tilmed give dem en værdig begravelse.

LNC havde købt 1500 acres sydvest for 
London som lå i nærheden af  byen Woking, 
men nok så vigtigt, de havde også lavet en 
aftale med London and South Western 
Railway (LSWR) om at anlægge et sidespor 
fra deres linje.

De to banegårde

LSWR udgik fra Waterloo Stations sydøst-
lige hjørne med adgang fra York Street, nu 
Leake Street, så det var naturligt, at LNC’s 
banegård skulle placeres i forbindelse med 
denne. Facaden bar navnet „Brookwood 
Cemetery“ med henvisning til området hvor 
begravelsespladsen lå uden for London. 
Indgangspartiet blev selvfølgelig anlagt i 
gadehøjde, men inde i bygningen var der 
adgang til stationen som lå i 4. sals højde. 
På gadesiden boede – stationsforstander er 
nok så meget sagt – men en af  de ansatte 
der passede stationen, og på anden og tredje 
etage fandt man forskellige rum, bl.a. værk-
sted hvor man lavede kister, samt venterum 
for anden og tredje klasses rejsende. På 
øverste etage som lå på højde med sporene, 
var der en 8-9 førsteklasses venterum. Der 
blev anlagt to spor på ca. 60 meters længde. 
En slags dampdrevet elevator sørgede for 
at hejse kisterne med de døde imellem de 
forskellige etager.

Da Waterloo St. skulle udvides i år 1900, var 
man fra LSWR forpligtigede overfor LNC til 
at finde nye lokaler, så disse blev fundet et par 
gader mod sydøst. LNC fik nu en station med 
facade på Westminster Bridge Road. Her 

var forholdene lidt større – bl.a. var der to 
indgange, den ene var en bagindgang i New-
ham Terrace for tredje klasses „rejsende“, og 
den anden i den mondæne hovedindgang på 
Westminster Bridge. Her kunne bedemanden 
i sin rustvogn køre direkte ind i bygningen 
til en hydraulisk lift, der løftede kisterne op 
til de forskellige etager. Her var der indrettet 
forskellige faciliteter, bl.a. et rum der kunne 
rumme 300 kister, men også adskillige ven-
terum til de pårørende, hvor man kunne 
afholde afskedsceremonier.

Og igen, alt efter den sociale stand, var der 
forskel på om de pårørende rejste med til 
Brookwood i de dertil indrettede vogne, el-
ler tog afsked på stationen. Mon ikke mange 
spøgefugle har forespurgt LNC om der kunne 
købes returbilletter… – og til deres ærgrelse, 
jo det kunne man, men mon nok ikke til 
kisterne...!

Her i den nye station var der to delvist over-
dækkede spor, hvor førsteklassesrejsende 
havde direkte adgang fra deres respektive 
venterum og ud på perronen. De to sidespor 
var også her på ca. 60 meter, og grenede ud 
fra et større sidespor som fortsatte op til 
Waterloo St.

Necropolis Junction 

Endestationen, hvis man skal være lidt bram-
fri, lå ca. 40 kilometer sydvest for London 
nær byen Woking. Stedet på linjen kaldte 
selskabet selv for Necropolis Junction. Her 
blev der på den åbne dobbeltsporede stræk-

Facaden til London Necropolis Company, den blev 
restaureret i starten af  nullerne. Til højre portnerens 
opholdslokale, og indskrivning, fliserne er de originale, 
ligesom muren i baggrunden. Oktober 2017.

Linjens forløb fra London med sidesporet i Brookwood. Brookwood St. fra gadesiden.
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ning anlagt et sidespor ind til kirkegården, 
samt en transversal imellem sporene.

Ved Necropolis Junction anlagde man i 1864 
Brookwood Station. Det havde fra starten 
været en del af  aftalen, at der i tilknytning 
til Brookwood kirkegård skulle være en of-
fentlig station. Det havde længe været et stort 
ønske for de pårørende at kunne komme ud 
og tilse gravstedet; førhen var der ingen an-
den mulighed end at skulle trave fra Woking 
– hvor det ordinære tog holdt – og som lå en 
seks kilometer derfra.

Da LSWR fra 1902 udvidede banen til fire 
spor, købte man et stykke af  kirkegårdsjorden 
og flyttede omløbssporet lidt sydpå. Sidespo-
ret var ca. 1,4 kilometer langt, og førte direkte 
ind på kirkegården, som på det tidspunkt var 
en af  verdens største. Sidesporet passerede en 
krydsende vej som blev bevogtet af  bomme, 
dog kun manuelt betjente, og disse blev 
fjernet før kørslen på banen blev indstillet.

begge stationer var der kapeller som minder 
om små kirker, og som findes endnu.

Kørslen

Toget som blev trukket af  et 4-koblet tank-
lokomotiv, medbragte op til 6 stk. 2-akslede 
vogne med kister, hvor der var plads til 12 
kister i hver vogn. Kisterne blev i længde-
retningen skubbet ind fra siden og spændt 
fast med læderremme. De pårørende rejste 
i 2 stk. 3 akslede vogne. Toget afgik dagligt 
kl. 11.40, med ankomst til Brookwood ca. 
40 minutter senere.

Når toget ankom til Brookwood, kørte det 
ud på sidesporet lige syd for hovedsporet. 
Midt på sidesporet lå så sporskiftet ind til 
kirkegårdssporet, resten af  sporet blev brugt 
til opstilling af  vogne.

Der var i de første år ingen mulighed for 
omløb på sidesporet, hvilket også vanskelig-
gjorde afviklingen, som der står i den første 
beskrivelse af  banen, men fra 1864 blev der 
lavet et omløbsspor i starten af  sidesporet.
Lokomotivet trykkede vognene ud, og stop-
pede så ved henholdsvis North og South 
station. Så hvordan man har fået lokomotivet 
sat i front inden turen mod London – inden 
omløbssporet anlæggelse – vides ikke, men 
mit gæt er at lokomotivet har skubbet til 
Woking, hvor man har kunnet omløbe.

Langs med sporet var der af  æstetiske grunde 
plantet rododendron eller laurbærbuske. 
Svellerne var ikke synlige, men dækket af  et 
tyndt lag jord med bevoksning, for at gøre det 
så „kirkegårdsagtigt“ som muligt, selvom et 
fnysende damplokomotiv må have virket lidt 
voldsomt i slige omgivelser. I øvrigt havde 
man problemer med at holde sporet i god 
stand, da underlaget var for blødt.

Som sagt var det forskelligt alt efter stand, 
hvordan man afviklede begravelsen. Nogle 
havde taget afsked på Necropolis Stationen, 
mens andre fulgte med i de klasseinddelte 
togvogne. Også de døde rejste i adskilte vog-
ne efter social stand og tro.

Efter begravelsen kunne de pårørende så 
købe lidt forfriskninger og sandwich, inden 
toget afgik kl. 15.30.

Toget afgik dagligt undtagen søndag, hvilket 
gav anledning til nogen kritik, da det jo var 
den eneste fridag hvor man kunne besøge 
sine afdøde pårørende, eller måske begrave 
dem uden at miste en dagløn.

Manglende succes

Fra LNC’s side gjorde man ellers meget ud 
af  at sælge ideen. Man annoncerede i dag-
blade og brugte flotte salgsargumenter, bl.a. 
„Under en glasbaldakin vil du blive mødt 
med hvide mursten, palmer og frugttræer 
for at komme til en smuk smedejernstrappe“

De første år sendte man årligt 2.000 ud på 
den sidste rejse, men det var et lidt skuf-

Kirkegården var opdelt i forskellige afsnit alt 
efter religiøse tilhørsforhold, og fik i første 
omgang to stationer, North og South station. 
Ude for enden lå South stationen for med-
lemmer af  den Anglikanske kirke, som er den 
mest almindelige i England. North stationen 
var for ateister, protestanter, katolikker eller 
andre trosretninger.

I ca. 1904 blev der imellem de to modta-
gestationer anlagt et stikspor på nordsiden 
af  sporet, ind til et slags stenhuggeri eller 
„Masonry works“ hvor man byggede mindre 
stensætninger til kirkegåde i hele kongeriget. 
De kunne så afsendes direkte med toget. Til 
bygningen var der opført et lille vandtårn.

Modtagestationerne havde et udseende som 
hyggelige landstationer bygget i træ og hvid-
malede. De havde begge en anseelig størrelse, 
med både venterum for de døde og levende, 
samt bar og lokaler til afskedsceremonien, 
og med dertil indrettede toiletforhold. Ved 

Oversigt over Brookwood og sidesporet ind til modtagestationerne.
Kapellet, South Station (Foto Brookwood Cemetery).
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fende resultat for LNC. Og faktisk blev det 
værre, da man var kommet i nye lokaler på 
Westminster Bridge Road. Da faldt antallet 
af  „passagerer“, så man i løbet af  få år kun 
kørte efter behov. Nye kirkegårde tættere på 
London – og bilen – kvalte langsomt projek-
tet. For at øge indtjeningen satte man selv 
stiklinger i urtepotter, som de besøgende så 
kunne købe og plante.

Ulige i døden

Der var altid 3 klasser at vælge imellem. 
Prisen for den sidste rejse kostede 1£ på 
1. klasse, 5 shilling på 2. klasse og 2,6 på 
3. klasse. Gravstedet på Brookwood med 
et permanent mindesmærke kostede på 1. 
klasse 2 £, i nutidens penge lige over 200£. 
På 2. klasse hvor man selv havde enkelte valg 
på begravelsespladsen – men uden permanet 
mindesmærke – forbeholdt LNC sig retten til 
at genbruge pladsen. På 3. klasse var ingen 
mindesmærker tilladt, og man kom i det man 
kender som den ukendtes grav.

Op mod 1. verdenskrig – og specielt efter, 
blev bilen mere almindelig og viste sig langt 
mere fleksibel for en bedemand end toget. Nu 
kunne man køre direkte fra kirken eller hjem-
met, til gravstedet. Så op gennem 1920’erne 
faldt benyttelsen med toget, og i 1930’erne 
var der sjældent mere end to ugentlige tog.

Døden selv for LNC kom fra oven. Den 
16. april 1941 blev stationen bombet, alle 
vognene udbrændte og selve terminalen 
blev skadet. Da man ikke kunne se noget 
perspektiv i en genopbygning, lukkede man 
stationen den 11. maj samme år.

Sporene på kirkegården blev pillet op i 1946, 
men Brookwood som station betjenes stadig 
af  National Rail, og har lige under en million 
rejsende årligt.

Efter kørslen ophørte, fortsatte de to sta-
tioner som udskænkningssteder, og kom i 
folkemunde til at hedde North og South bar. 
North bar blev nedrevet først i 1960’erne, og 
South bar stationen lukkede i 1967 og gik op 
i flammer i 1972.

En journalist fra The Railway Magazine 
skrev i 1904 om en af  modtagestationerne: 
Dette er den mest fredfulde jernbanestation i … 
kongeriget… denne dødens station… Selv den 
rolige dæmpede puff  lyd fra lokomotivet synes 
næsten sympatisk med sin levende fragts sorg. 
Men denne uhyggelige station ... for hver gang 
den bliver brugt, betyder det en anledning til sorg 
og smerte for dem der træder på dens platform 
... Man er tvunget til at mindes den sidste store 
station på livets jernbane, den endelige platform, 
afslutningen på denne verdens rejse ...

I dag

Kirkerne på Brookwood og de forskellige 
kapeller findes i dag, og der er stadig spor i 
landsskabet, dog er kun en sporrest bevaret. 

I London kan man stadig se husfacaden af  
Necropolis Railway på Westminster Bridge 
Road, men det er kun facaden og en del af  
indgangen der er bevaret. Man kan se hvor 
en ansat har modtaget bedemanden, og 
sikkert indskrevet den døde. Bagved er der 
bygget et nyt hus der huser et firma, men 
oppe i niveau, aner man resterne af  banen, 
ja selve begyndelse af  sporet lå der stadig 
i okt. 2017.

Baggrund for artiklen

Starten på denne artikel startede i arkivet hos verdens ældste modeljernbaneklub. Blandt 4.000 
titler om jernbaner mødte jeg en ældre herre, som jeg fortalte om mit ærinde. Han rejste sig resolut 
og hev en lille gulnet bog ned fra arkivet. Han fortalte mig om Necropolis Railway, og kopierede 
bl.a. et kort med de to stationer samt nogle informationer. Og så advarede han mig ellers imod at 
bruge Wikipedia som, hvad denne bane angik, indeholdt for mange fejl.

Under min research da jeg skulle se stationen var jeg inde på en cafe, hvor jeg kom i snak med 
en lokal guide som aldrig havde hørt om Necropolis Railway. Han var noget skeptisk over min 
påstand, og det endte med at han tog med på opdagelse. Vi fandt hurtigt den gamle indgang, og 
helt overbevist blev han af  en dame som arbejdede i bygningen som kunne fortælle lidt om indgan-
gen, og hvor hestevognene havde kørt. Jeg er sikker på at LNC indgår i hans repertoire fremover.

Der findes, eller rettere fandtes, andre baner med samme transportgrundlag, både i Sydney og 
Melbourne, samt Berlin. Sidstnævnte hed Friedhofsbahn, og blev under krigen også brugt til 
mobile antiluftskytsenheder på jernbanehjul.

Kilder:
John M Clarke, The Brookwood Necropolis Railway
Peter Akroyd, London under London
Diverse informationer, The Model Rail Club, London
Natural History Museum in London, Burials in London

Vognen med plads til 12 kister. Til højre øverst den sidste rest af  sporet, hvorfra den sidste rejse afgik. Herunder bagsiden af  bygningen, den rødlige, som rummede en del af  
stationen, og hvor resten formentlig lå ved den mørke nybygning. Nederst den sidste rest af  sporet som lå tættest gaden. Alle fotos oktober 2017.
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I 2015 gik turen til Göppingen og den 32. modeltogsud-
stilling og for at se Märklins fabrikker. I 2016 gik turen 
til „50’er Fest“ på jernbanemuseet i Gävle i Sverige, 
og i 2017 kørte vi til DB’s Museum i Koblenz for at 
opleve, hvordan en DB Museum sommerfest med el-
lokomotiver foregår. I år kørte vi til Halle (Saale) hvor 
DB Museum også har en afdeling med lokomotiver. I 
2018 var temaet diesellokomotiver fra DR (Deutsche 
Reichbahn) i det tidligere DDR. Det syntes vi lød 
spændende, og for os helt ukendt territorium.

Afsted fra Hovedbanegården med EC 38 kl 07:35 ad 
Fugleflugtslinjen til Hamburg, og derfra via Berlin til 
Halle (Saale), med ankomst 16:50. Vi havde ikke rigtig 

Tekst og fotos: 
Thomas Hauerslev

Sommerfest hos DB’s 
Museum i Halle (Saale)
Hvis man gerne vil kikke på udenlandske museumstog i store mængder, er der rig lejlighed til det i 
både Sverige og Tyskland. Siden efteråret 2015 har min svoger og jeg en gang om året taget en lang 
togtur for at se på lokomotiver. Rejsen med jernbanen frem og tilbage er en væsentlig del af turen. 
Vi tager afsted fra København H fredag morgen og kommer hjem søndag aften. Hvor langt kan vi 
komme, og hvad skal vi se på? En weekend går hurtigt med togrejse fredag og søndag. Lørdagen kikkes 
der på tog og jernbaner fra kl. 10 om formiddagen til lukketid kl. 18. En „high-impact“ weekend, hvor 
oliepletter, rust, dieselos og kulstøv sætter sig dybt i tøjet.

Dagen igennem blev lokomotiverne fra DDR præsenteret på den 23 meter lange drejeskive foran remisen. Her får 118 005-8 sig en svingom. Nederst er det den 
sovjetisk byggede 132 109-0 „Ludmilla“ der køres i stilling. Typen kunne ses på Tønderbanen for nogle år siden. Alle fotos er taget den 25.-26. august 2018.
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heldet med os den dag, og undervejs var der masser af 
drama. EC 38 blev forsinket 15 minutter fra Hovedba-
nen, angiveligt fordi det oprindelige togsæt ikke kunne 
køre. DSB reddede selvfølgelig dagen, og i al hast blev 
to andre IC3-sæt sendt afsted fra Kastrupdepotet, og så 
kunne rejsen for de mange hundrede passagerer på per-
ronen endelig tage sin begyndelse. Ind med os i vogn 
81, og finde pladserne 21 og 22. Ind med kufferter i 
alle farver og størrelser. Dog ikke for os selv. Vi er på 
minimalrejse, eller „travel light for de fordringsløse“, 
og rejser næsten uden bagage. Vi medbringer stort 
set kun det tøj vi går i, en tandbørste og det absolut 
nødvendige tøj i rygsækken.

Fulde af forventning kører vi afsted på 1. klasse mod 
Roskilde og derefter sydpå. Den barnlige begejstring 
og glæde ved at køre i tog sammen kommer til udtryk 
allerede efter 30 sekunders kørsel. Da vi passerer 
Dybbølsbro, udbryder min kupékammerat Bo og jeg 
samstemmende „Er vi der snart?“. Nu kører det, og 
resten af turen foregår i samme høje humør! På med 
passagerer i Næstved og Vordingborg, hen over Stor-
strømsbroen og omsider er vi på færgen i Rødbyhavn. 
Frisk luft på dækket i 45 minutter, og så i land i Tysk-
land. I Puttgarden kunne toget ikke kommunikere med 
det tyske Indusi-system. Hvad så? Bare vores tog ikke 
bliver aflyst! Efter 15 minutter fortsatte toget heldigvis 
mod målet – den store metropol Hamburg med den 
mægtige banegårdshal og 14 jernbanespor. Togskift til 
ICE 709, og togviserskiltene viste os vej. Da tiden var 
inde var der ikke noget tog. Hvad nu – sidste øjebliks 
sporændring? Højttalerudkald er så utydelige, at man 
skal høre godt efter, for at forstå hvad der bliver sagt. 
„Sagde de noget om vores tog?“ Der kom et regionaltog 
ind på spor 5 for at sætte passagerer af. „Det var jo vores 
spor?!?“. Men OK. Et øjeblik efter kom vores tog ind 
på spor 6 i stedet for. Ind i vogn 11, finde pladserne 
85 og 86, og frem med de nyindkøbte sandwich og 
en tysk dåseøl. Endelig var vi på vej til Halle (Saale).

Lørdag morgen gik vi fra hotellet hen til DB Museum. 
En kort tur på en halv time. En nedlagt ringremise lige 
ved S-banestationen Halle Steintorbrücke. Adgang til 
museet foregår for enden af S-togsperronen, og kan 

I Halle, er alle lokomotiver og vogne frit tilgængelige, og kan beundres ned i mindste detalje. 

Her kan man fordybe sig i de tyske jernbaner›s historie, ledsaget af forklarende tekster og 
forskellige udstillinger.

Parade med DR’s diesel-
klassikere af Rumænsk 
og Sovjetisk oprindelse. 
Prægtige maskiner, der 
kunne trække de tunge-
ste læs.
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nemt overses fra vejbroen over stationen. Lugten af 
damplokomotiv og dieselos fra maskinerne afslørede 
imidlertid hurtigt, at „this is it“. Solen skinnede fra en 
næsten blå himmel. Det var omkring 15-20 grader 
varmt, og vi havde udsigt til en tør dag, kun afbrudt 
af en enkelt regnbyge ifølge forudsigelserne på dmi.
dk. Det holdt stik – vejret var fint hele dagen med 
vekslende skyer og frisk vind. Entrebilletten var over-
vældende lav. Kun 2,50 € pr. næse. Et lille telt klemt 
inde imellem S-banen på den ene side, og ringremisens 
murværk på den anden side fungerede som billetkontor 
til herlighederne. Vi ankom til åbningstid kl. 10, og 
indenfor var aktiviteterne i fuld gang. Der var allerede 
mange gæster i alle aldre og af begge køn, både børn 
og voksne. Forventningerne var helt i top.

Et jernbanemonument ved indgangen i form af et 
stort rødt drivhjulssæt fra et damplokomotiv bød alle 
gæsterne velkommen. DB’s Museum ligger klemt 
inde imellem S-banen og en hovedvej, så der er ikke 
overvældende meget plads at røre sig på. Hovedakti-
viteterne forgik udendørs omkring drejeskiven og de 
mange spor omkring den. Alle porte var åbne og loko-
motiverne var kørt halvt ud af remisen, parkeret i en 
smuk bue side om side. En gigantisk stor dampmaskine 
af typen 03 var på vej ud på skiven i samme øjeblik 
som vi kom ind. Damp spruttede ud fra ventilerne, 
og ud af skorstenen væltede den velkendte røglugt. 
Fantastisk at se så stor en maskine fyret op. 03’erens 
sorte overbygning og de tre store rødmalede hjul var 
et imponerende syn.

Remisen i Halle har 17 porte med sporforbindelse til 
drejeskiven. Porten til spor 1, 2 , 3 og 17 er blændet af, 
så der er kun plads til at parkere små lokomotiver som 
f.eks en Köf imellem skiven og porten. Alle sporene 
ender i en 23 meter lang 350 ton drejeskive fremstillet 
i 1929 og rekonstrueret i 1987. Den elektriske dreje-
skive betjenes fra en lille hytte med trægulv i den ene 
ende af skiven. Dagen igennem kørte skiven rundt hele 
tiden med det ene lokomotiv efter det andet. Langs 
sporene ved de 17 porte, var der etableret et elegant 
fortov, så gæsterne kunne komme rundt uden at falde 
over skærver og skinnerne. Sikkerhed blandt skinner 
og lokomotiver blev i øvrigt håndteret meget profes-
sionelt af personalet i orange sikkerhedsveste. Enhver 
rangering til/fra drejeskive og ind/ud af pladsen blev 
guidet, så ingen af gæsten kom i vejen.

Jeg havde ledt forgæves efter et program for dagen. Ad-
skillige forsøg på at henvende mig til museet på deres 
e-mailadresse havde været forgæves. Alle sporene var 
fyldt op med lokomotiver fra DR. Bortset fra 2-3 spor 
med damplokomotiver, var det store og små diesello-
komotiver. Selv om vi ikke havde dagens program, var 
det ikke svært at regne ud, at alle lokomotiverne skulle 
vises frem på skiven i løbet af dagen. Snurres rundt, så 
vi alle sammen kunne beundre farver, form og teknik 
fra alle tænkelige vinkler. Den skarpe formiddagssol 
badede de gamle maskiner i et fint sollys, og der blev 
taget billeder hele skiven rundt. Nogle af maskinerne 
kunne køre ved egen kraft og andre skulle hjælpes 
ind og ud, af museets lille grønne toakslede akkumu-
latorrangermaskine ASF 4 (Akku-Schleppfahrzeug). 
Drejeskiveshowet blev ledsaget af kommentarer fra en 
ekspert, men som sædvanligt var PA anlægget til disse 
arrangementer underdimensioneret, så man kunne stort 
set ikke høre hvad der blev sagt. Det er også vigtigere 
at høre lokomotiverne.

Inde i remisen kikkede vi på den permanente udstil-
ling af jernbaneeffekter rundt i remisen. Der var alt 

Lokomotiver skal være 
røde, og det gælder især 
maskiner fra de kom-
munistiske lande. Fa-
briks- og maskinplader 
beundres af store og små.
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man kunne tænke sig inklusiv mange plancher, der 
beskrev jernbanerne omkring Halle, nogle mindre 
modelbaner, og selvfølgelig nogle stationsskilte. Der 
var dele til lokomotiver som f.eks. en rød saksepanto-
graf i gulvhøjde, så man kunne røre ved den. Der var 
sikringsanlæg, og signaler, som blev demonstreret af en 
medarbejder. „B1 von Vitzenburg nach Gleis 1“ stod 
der på skiltet. Remisen havde et sort træloft og dunkel 
belysning der gav en rigtig god stemning. Dæmpet 
lys, der fik en stor flot bourgognerød UIC-personvogn 
med MITROPA logo i gule bogstaver på siden, til at se 
rigtig godt ud i spor 13. En „rigtig“ togvogn og et pust 
fra 1960’erne, som man desværre ikke ser i Danmark 
længere. På to af remisens ca. 4 meter høje vinduer 
var der malet relieffer inspireret af DDR-lokomotiver. 
Vi kunne gå frit rundt blandt spor og maskiner. Nogle 
sporgrave var afspærret så man ikke kunne falde ned. 
Publikumstoiletter lå også inde i remisen.

På spor 14-16 inde i remisen var der arrangeret salg af 
nyt og brugt modelbanelegetøj i forskellige mærker. 
Man kunne også forsyne sig med de obligatoriske 
kaffekopper, slips og t-shirts med lokomotivmotiver, 
og et overdådigt udvalg af kalendere, nøgleringe, sik-
kerhedsveste og kopier af et lokomotivmetalskilt med 
nummeret „03 1010“ for 10 €. Det mest eksotiske 
var forskellige flasker med „Hallenser Dampfloköl“ 
(Kräuterlikör), en slags kirsebærlikør på 25%. Det 
er jo næsten ikke til at stå for. Uden for remisen var 
der yderligere salgsboder hvor man bl.a. kunne købe 
slipsenåle med et IC3-tog, og en eksotisk jernbane CD 
med „Sylvia, die Bergbahnkönigin“. Man kan mærke, 
at pulsen stiger når man opdager disse uundværlige 
herligheder. Vi købte ikke nogen væsentlige souvenirs 
i remisen, da disse ting ofte ender som støvsamlere i 
en reol. Det har vi rigeligt af i forvejen.

Ude bag remiseområdet var der parkeret flere loko-
motiver, både elektriske og dampmaskiner. Angiveligt 
fra museets egen samling. Nogle var der adgang til. 
Blandt de elektriske maskiner stod den klassiske AEG 
(Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) E18 31 i en grøn 
variation med et flot rødt understel. E18 har en buet 
front med tre vinduer. Maskinen minder lidt om den 
klassiske 103’er fra 1965. Vi blev inviteret indenfor for 
at se maskinrummet. Store kobberledninger, trådnet, 
isolatorer, nittede lofter og røde håndtag. Kompresso-
rer, køling, afbrydere og olietryksbeholdere. Interiøret 
i maskinrummet var malet sort og rødt, og det var svært 
at se hvad der var strømførende. Måske lugter der af 
elektricitet og gnister som ved radiobilerne på Bakken 
når maskinen kører? Det er påfaldende hvor åbent 
det hele er, når man tænker på et moderne Vectron-
lokomotiv, hvor det hele er lukket pænt inde i grå 19“ 
skabe. Førerummet var præget af datidens teknik. Store 
manometre, amperemetre, voltmetre og sortmalede 
AEG-kørekontrollere i jern. En glad og imødekommen 
E18-rundviser fortalte begejstret om turen til Odense i 
2010 med søstermaskinen E18 047.

Langs sporet ud af remisen ligger DB Regio Werkstatt 
Halle (S). De havde åbnet porten og parkeret et spritnyt 
S-togssæt fra Bombardier Transportation af typen 1442. 
Dagen igennem blev det flittigt inspiceret og brugt til 
at hvile benene og spise frokosten. Et fint moderne tog, 
som mange gæster benyttede sig af muligheden for at 
kikke på. De heldige børn fik en ballon af DB S-Bahn. 
Langs DB Regio Werkstatt Halle (S) kørte der demon-
strationsture med både diesel- og damplokomotiver. 
Det var populært, og der var kø dagen lang. Voksne og 
børn fik her muligheden for at opholde sig i førerum-
met og køre frem og tilbage med de store togmaskiner.

Forplejningen denne dag i Halle var lidt under middel. 
I Koblenz og Göppingen oplevede vi flere forskellige 
professionelle vogne/anhængere og telte med grillet 
kød og karrypølser og rigeligt frisk øl. I Halle var det 
lidt mere primitivt med det kulinariske. Kager, pølser, 
koteletter, brød, og flad øl. Ikke mindst den flade øl fra 
en enkelt ølfustage til privatbrug var en skuffelse – og 
så lige i Tyskland! Den halvflade fornemmelse blev 
lidt opvejet af miljøet. Borde og bænke var stillet op 
imellem en gigantisk E95 02 i baggrunden og de mere 
moderne røde elektriske lokomotiver af typerne 142, 
143 og 243 på den anden side.

Museet fortæller om 
DR’s historie og jernba-
nen omkring Halle. En 
af hovedattraktionerne 
er elektrolokomotivet 
E18 31 fra 1935. Dieter 
Meisner (Deutsche Bahn 
AG), Thomas Hauerslev 
og den prægtige leddelte 
E95 02.
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Det er sjovt og interessant at se lokomotiver som man 
ikke ser normalt. De store maskiner, hvor nogle af dem 
er fremstillet i USSR er imponerende. Både i størrelse 
men også i udtryk. De ser brutale ud når de står linet 
op ved siden af hinanden. Den Rumænske 229 minder 
også lidt om DSB’s MZ i udtryk. Det er herligt at værd-
sætte farver og design af disse lokomotiver. Ikke mindst 
den store frontlygte på de Russiske maskiner er fede. 
Bordeaux farver med cremegule bånd og grå undervogn 
er også usædvanligt at se – men det ser godt ud. Der 
er en kunstnerisk værdi i at se disse maskiner. Det er 
nærmest helt skulpturelt. Det er fedt at komme tæt på 
maskinerne, røre ved dem, og fornemme hvordan 100 
ton jern har trukket gods og mennesker igennem Tysk-
land i mange år og bidraget til udviklingen i samfundet.

Området er overskueligt, og vi bølgede frem og tilbage 
imellem remiseområdet og det åbne areal bag museet 
flere gange. Der skete hele tiden noget nyt, der kunne 
fotograferes i fugleperspektiv, frøperspektiv eller atypi-
ske vinkler. Det tiltaler mig at lege med perspektiverne 
og tage billeder af detaljerne på maskinerne. De med-
bragte objektiver fra 10 til 300mm blev flittigt brugt. 
Kameraet står ikke stille i løbet af en togweekend som 
denne. 2018 var ingen udtagelse, og vi fik taget mere 
end 2.000 billeder i løbet af denne lørdag. Farver, 
puffer, fjedre, håndbøjler, lakering, hjul, mennesker 

og bremseklodser. Alt sammen fotogent så længe man 
orker at være kreativ.

Vi så ikke andre gæster fra Danmark, og jeg lagde hel-
ler ikke mærke til om der var gæster fra andre lande. 
DB Museum har vist et stort lokalt og loyalt publikum 
til deres events. Museet i Halle er bestemt et godt 
sted for en god familieudflugt. Der var mange børn 
og deres forældre, der kikkede nysgerrigt på de store 
lokomotiver. Jeg kender ikke meget til DR-maskinerne 
og deres historie, men det gør heller ikke så meget. Det 
er stemningen, remise- og museumsoplevelsen, og den 
fælles udflugt med min svoger, der er den drivende kraft 
og det attraktive ved sådan en weekend.

I modsætning til Danmark, er der tilsyneladende rigeligt 
af nedlagte ringremiser med tilhørende drejeskiver 
tilbage i Tyskland. Mange af dem er omdannet til 
lokale jernbanemuseer med betydelige samlinger af 
driftsklare lokomotiver. I forhold til danske forhold, 
er det imponerende at se mangfoldigheden og hvor 
mange STORE togmaskiner de kan stille op med til 
disse arrangementer vi har besøgt, og som der rent 
faktisk kan køre. Selv relativt små tyske byer har et jern-
banemuseum. I den sammenhæng kan man jo undre 
sig over, at København – Danmarks hovedstad – ikke 
har et ordentligt trafik/jernbanemuseum for f.eks. S-tog, 
lyntog og godstog, og måske biler og flyvemaskiner og 
skibe. Det er stedet hvor der bor flest mennesker, og 
hvor DSB’s tog befordrer flest mennesker hver dag. 
Med den rette idé og politiske vilje, kunne et nyt tra-
fikmuseum af internationale dimensioner måske relativt 
nemt indrettes på den gamle Lersøen station, eller i det 
gamle Centralværksted på Otto Bussesvej, eller måske 
et sted ved kajkanten i Københavns havn?

En Tysk museumssommerfestdag som denne, er som 
at opleve et levende Märklinkatalog. Mange af de store 
maskiner som jeg ofte har set i modeltogskatalogerne 
bliver her præsenteret i levnende live i fuld størrelse. 
Der er også meget stor variation af maskiner, både 
damp og diesel som gør det spændende at se, og høre. 
Lyd fra bremser, ventiler og cylindere på en smuk 
augustdag er meget tilfredsstillende. Rumlende diesel-
motorer og lugten af dieselos og kulfyrede lokomotiver, 
med masser af kulrøg fra gigantiske damplokomotiver 
dagen lang, gør et besøg af denne slags til en stor 
sanseoplevelse. Hvis man trænger til at se og høre på 

store rå lokomotiver for fuld skrue(kobling) 
en hel dag, og uden alt for meget museums-
pænhed og sniksnak, så er dette en måde at 
gøre det på. Det er nemt at komme i snak 
med de andre gæster og personalet. Selv 
med mit begrænsede tyske ordforråd, der i 
praksis er begrænset til at læse køreplaner, 
sige „Tak“, købe øl og spørge om vej, er det 
muligt at begå sig uden problemer.

Det er inspirerende at se hvordan et arran-
gement som dette afvikles med (formoder 
jeg) frivillig arbejdskraft. Folk er søde og 
venlige og vil gerne vise deres lokomoti-
ver frem. Tiden gik hurtigt for os den dag. 
Otte timer fløj afsted, og vi var trætte på 
en tilfredsstillende måde efter en lang dag. 
Mæt af oplevelser returnerede vi til Vanløse 
dagen efter med SD-kortet fuld af billeder til 
sortering. Hvor skal vi hen i 2019? Skal vi 
se en Krokodille i Erstfeld, opleve Bahnpark 
Augsburg, Weimarer Eisenbahnfest eller 
noget helt andet? Det vil tiden vise, og vi 
har kun ét spørgsmål: „Er vi der snart?“

DB Museum har tre af-
delinger. Hovedafdelin-
gen i Nürnberg, og to 
underafdelinger placeret 
i Halle (Saale) og i Kob-
lenz ved Rhinen. 

DB Museum i Halle har 
siden 2003 huset køretø-
jer fra Deutsche Reichs-
bahn i DDR. Her en af 
klassikerne – V100 eller 
BR 110/112 – som også 
har været set herhjemme 
adskillige gange!
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For blot nogle få årtier siden, var jernbanestationen 
ofte byens midtpunkt. Herfra blev toggangen styret, 
kunderne ekspederet og ligesom banegods også kunne 
ind- og udleveres. Med fjernstyring af sikringsanlæg og 
afvikling af banegodsforsendelser, var det til sidst kun 
billetsalget tilbage. Lå der en kiosk i bygningen, fik de 
ofte overdraget denne opgave.  

Men i takt med den teknologiske udvikling af jernba-
nen – og ikke mindst, at billetsalget er overgået fra 
personligt salg på stationen til selvbetjening i automater 
eller via internettet/apps – er der nu heller ikke længere 
tilstrækkeligt grundlag til at drive kiosk i stationsbygnin-
gen. Til slut ender det med at bygningen bliver låst helt 
af, og langsomt forfalder ud- og indvendigt, og måske 
ender byens tidligere midtpunkt med at blive revet ned. 
Da billetsalget lukkede på Brande station den 1. marts 
2013, var udsigten for den store stationsbygning fra 
1914 da heller ikke særlig lovende. Hvem ville mon 
leje et sådant stort hus, med tog på klods hold? 

DSB Ejendomme, som udover drift og vedligehold af 
et stort antal af statens bygninger, står også for salg og 
udlejning af ubenyttede lokaler og jernbanebygninger 
landet over. Her lykkedes det efteråret 2017 at indgå 
lejeaftale med blomsterhandler Sandy Hauge og Mat-
tias Holm Madsen, som ledte efter et godt og centralt 
sted i Brande til deres nye butik. I november 2017 
kunne „Holm & Hauge blomsterkunst“ atter slå dørene 
op til ventesalen, hvor der er indrettet forretning i den 
gamle ventesal og stationskontoret. 

Udover at købe blomster og brugskunst til hjemmet, 
kan der også købes noget så jordnært som en kop kaffe 
til togturen. En mulighed, som adskillige af Brandes 
knap 800 daglige passagerer benytter sig af.

Brande Blomsterstation

Hvad gør vi med vores jernbanestationer, når jernbanen ikke længere har brug for dem? 
Dette er temaet i vores nye lille serie, hvor vi tager et kig rundt om i landet, og ser hvad bygningerne 
også kan anvendes til. Vi indleder serien med Brande Station i Midtjylland.

Tekst og fotos: Tommy O. Jensen

Selv om Brande Sta-
tion ikke længere 
tjener sit formål i 
statens tjeneste, så 
tager den sig sta-
dig godt ud i byen. 
Den 30. december 
2018 var der åbent 
i blomsterbutikken 
og der var godt med 
kunder.
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Vestsjællands Veteran-
tog DSB K 564 ses her 
med juletoget fra Gør-
lev den 15. decem-
ber 2018 på vej mod 
Slagelse i det lettere 
sneklædte landskab.  

Dansk
Jernbane-Klub

Banen kørte juletog lørdag den 
15. december og søndag den 16. 
december. Billetterne blev solgt i 
forsalg  og de blev hurtigt udsolgt, 

så der blev indsat et ekstra juletog 
til Aalborg øst den 22. december.  
I Aalborg øst var der alle dagene 
uddeling af varme drikke, klejner og 
der var slik og sodavand til børnene. 
Den 23. december kørte Limfjords-
banen tre korte velbesøgte tog over 
Jernbanebroen til Lindholm station.

Juletogene har givet et pænt tilskud 
til banens trængte økonomi.

Efter at man kørte det sidste tog i 
september måned, har man i  Hun-
dested arbejdet på blandt andet 1. 
klassesvognen A 021, som har været 
ude af drift siden 2015 på grund 
af et dårligt leje på den ene bogie. 
Her har man fra Danmarks Jernba-

Veterantog

Den 23. december 2018 
kørte Limfjordsbanen 
tre afgange over Jern-
banebroen til Lindholm 
station. Toget ses her 
ved afgang fra Aalborg 
station under stor damp-
udvikling. 

Lasse D
uusgaard

Johnni Lassen
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nemuseum overtaget et sæt bogier, 
der passer til A-vognen, så bogierne 
kan udskiftes. Samtidig vil man også 
udskifte gulvet på endeperronerne, 
som man også har gjort på fl ere af 
de andre kupévogne. Dette arbejde 
er man i fuld gang med, og man 
har nu fået fjernet alt gulv og fået 
spartlet op, så man kan få lagt det 
nye gulv. Udvendigt på vognen har 
man foretaget pletvis rustarbejde og 
fjernet de gamle litreringer. Man 
har også fjernet gummivulsterne i 
enderne af vognen for at kunne slibe 
eventuel rustdannelse væk.

På DSB MY 1126 er man gået i 
gang med at få udbedre nogle af 
de rustskader, den gamle dame har 
fået, især under det ene førerrum, 
som er et kendt problem, da vand 
fra vinduet ikke bliver ledt ordentligt 
væk fra bunden, og derved danner 
rust i løbet af årene. På Bn 705 er 
arbejdet med spartling og slibning 
fortsat i gang.

Vestsjællands Veterantog

Efter et år med udfordringer grun-
det tørken og svigtende besøgstal i 
sommers har man trængt til, at jule-
kørslerne skulle blive en succes, og 
heldigvis mødte rigtig mange gæster 
op, da damplokomotivet DSB K 564 
med de gamle trævogne kørte ve-
terantog mellem Slagelse og Gørlev 
henover weekenden den 15. og 16. 
december, hvor toget var fyldt med 

en masse glade rejsende, der under 
opholdet i Gørlev kunne besøge de 
opstillede boder. Om søndagen var 
der julemusik til de fremmødte, og 
samtidig var der faldet en lille smule 
sne, så omgivelserne var rigtig 
vinterlige. Desværre havde man en 
vogn mindre, da man havde haft 
et problem med personvognen CU 
4160, som ikke kunne nå at blive 
lavet færdig til julekørslerne.

Museumsbanen
Maribo-Bandholm

Her blev årets julekørsler kørt 
henover weekenden den 8. og 9. 
december, hvor man den 8. decem-
ber kørte juletog mellem Nykøbing 
Falster og Bandholm, hvor kørslen 
foregik med diesellokomotivet LJ 
M9, mens toget mellem Maribo og 
Bandholm blev fremført af damp-
lokomotivet APB Nr. 17. Der kørte 
også juletog den 9. december, dog 
kun mellem Maribo og Bandholm, 
begge juletog var totalt udsolgt.

Veterantog Vest

Året blev her afsluttet med de tradi-
tionelle juletog mellem Esbjerg og 
Tønder, der blev kørt søndagene 
den 9. og 16. december og fremført 
af DSB MT 152 og Veterantog Vest’s 
brune stålvogne. Kørslerne var godt 
besøgt, og den 16. december måtte 
man melde alt udsolgt.

Andre veteranbaner og
jernbaneklubber

Nordsjællands Veterantog

Sidst på året havde damplokomoti-
vet SJ S2 1307 rigeligt travlt med de 
mange julekørsler, som man kører, 
og i år var ingen undtagelse med i alt 
seks køredage i perioden fra den 25. 
november til 16. december. Med 
kørsler til Julemarked i Helsingør 
og på Bakken i Klampenborg samt 
med juleoplevelser i København 
var der derfor rigeligt at se til for 
klubben. Den 25. november havde 
man endda besøg af julemænd 
og -koner, som tog turen med til 
Klampenborg med veterantog for at 
indvie „Julen på Bakken“, hvor der 
var masser af julestemning. 

Udover de nævnte kørsler havde 
man også juletog fra København til 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
ved Hvalsø, som blev kørt i week-
enden den 15. og 16. december i 
samarbejde med Danmarks Jernba-
nemuseum, der stillede materiel og 
personale til rådighed. 

Scandia-skinnebussen AHTJ Sm 1 
blev i november overført fra Nord-
sjællands Veterantog til Gotlands-
tåget, som driver museumsbanen 
Gotlands Hesselby Jernväg. De har 
overtaget Skinnebussen, som har 
stået udendørs ved remisen i Ged-
ser. Den er derfor i dårlig stand, da 
den er ret medtaget af vind og vejr. 

Danmarks Jernbane-
museum kørte den 15. 
og 16. december 2018 
juletog for Nordsjæl-
lands Veterantog mellem 
København og Sporvejs-
museet Skjoldenæsholm 
ved Hvalsø. Her ses DSB 
S 736 den 15. december 
2018 kort efter Hvalsø, 
efter man havde afsat de 
rejsende og fortsatte som 
materieltog til Holbæk.

Kasper Pedersen



1/201972

Den ankom med lastbil fra Gedser 
til Hesselby på Gotland den 1. de-
cember. Ingen af de gotlandske røde 
skinnebusser, som kørte på øen 
i perioden 1945–1960 eksisterer 
længere. De danske skinnebusser 
var normalsporede kopier af Hil-
ding Carlssons skinnebusser, som 
blev bygget i Umeå i Sverige. De 
danske skinnebusser var opbygget 
med pladebeklædt stålskelet, mens 
de svenske havde et pladebeklædt 
skelet af asketræ. Der er også for-
skelle i frontens udformning, samt 
i vognkassens bredde. 

Gotlandståget vil anvende AHTJ 
Sm 1 som grundlag for en replika 
af de oprindelige Hilding Carlsson 
skinnebusser, der kørte på Gotland. 
Det indebærer en omsporing til 
891 mm sporvidde. Skinnebussens 

skelet vil blive opbygget i asketræ, 
som det oprindeligt var. Flere af 
komponenterne fra AHTJ Sm 1 vil 
blive genbrugt.

Østsjællandske Jernbaneklub

I det østsjællandske har man kørt 
juletog med klubbens triangeltog i 
weekenderne den 8. og 9. decem-
ber og 15. og 16. december fra 
henholdsvis Næstved og Køben-
havn til Egøje på Østbanen, hvor 
de rejsende kunne fælde deres eget 
juletræ.

Danmarks Jernbanemuseum

I weekenden den 15. og 16. de-
cember kørte man veterantog fra 
København til Sporvejsmuseet 
Skjoldenæsholm, hvor de rejsende 

blev sat af i Hvalsø for videre 
transport med veteranbus. Det var 
Nordsjællands Veterantog, der stod 
for kørslen, men da de ikke selv 
havde mulighed for at køre dette, 
havde de lavet et samarbejde med 
Danmarks Jernbanemuseum, som 
så stillede materiel bestående af 
damplokomotivet DSB S 736 og 
en stamme brune vogne samt per-
sonale til rådighed. Efter afsættelse 
i Hvalsø fortsatte toget videre uden 
passagerer til Holbæk, hvor man 
havde ophold, indtil at man retur-
nerede til Hvalsø og videre tilbage 
til København.

I løbet af efteråret 2018 og vinte-
ren 2019 har museet skiftet skilte 
og flyers ud med deres nye logo, 
som skal erstatte det gamle logo, 
som havde vingehjulet som et 
centralt element af historisk oprin-
delse fra DSB. I forbindelse med, 
at Danmarks Jernbanemuseum 
ved årsskiftet 2016/2017 blev en 
erhvervsdrivende fond og ikke 
længere en del af DSB, gav det 
anledning til, at man skulle finde et 
nyt logo, som kunne være museets 
billede udadtil. Denne proces har 
taget ca. 1,5 år, som for nogle kan 
virke som meget lang tid, men det 
har været vigtigt, at finde et logo, 
som helt centralt viser essensen af, 
hvad Danmarks Jernbanemuseum 
er. Det nye logo, som er lavet af 
firmaet STEP, kan aflæses på flere 
måder nemlig som et jernbanehjul, 
fyrlågen på et damplokomotiv, men 
mest skulle det vise en rundremise, 
der danner rammen om museet i 
Odense. Museet vil også lancere 
en ny hjemmeside i starten af 2019. 

I december måned 2018 kunne man 
på auktionshjemmesiden Retrade 

Scandia-skinnebussen 
AHTJ Sm 1 er nu blevet 
sendt over til bussens 
nye svenske hjem hos 
Gotlandståget efter at 
den i mange år har tilhørt 
Nordsjællands Veteran-
tog. Skinnebussen er her 
fotograferet ved remisen 
i Gedser den 12. april 
2018, hvor den har stået 
udendørs de sidste år.

Søndag den 30. decem-
ber 2018 havde Dansk 
Jernbane-klub med kort 
varsel arrangeret en af-
skedstur med MR-tog fra 
Fredericia til Haderslev 
og retur, da man ved års-
skiftet 2018/19 nedlagde 
den 900 meter lange 
strækning mellem Ha-
derslev By og Haderslev 
Vest. Strækningen skal 
omdannes til „super-
cykelsti“. Her ses den 
sidste afgang fra Hader-
slev By med DSB MR-
sæt 48 med påmonteret 
sørgebind.

O
le D

inesen

O
le Jespersen
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se et salgsopslag for diesellokomo-
tivet DSB MY 1159. Museet satte 
maskinen til salg, og den udskilles 
nu definitivt fra museets samling. 
Maskinen blev solgt for 1.710.000 
kr. Hvad der nu sker med lokomo-
tivet, må tiden vise.

Veteranbanen Haderslev–Vojens

Vinterens juletog på banen blev 
kørt i samarbejde med Sydjyllands 
Veterantog i Lunderskov, der med 
damplokomotivet TKVJ nr. 12 kørte 
juletog på strækningen henover 
weekenden den 1. og 2. december. 
Samtidig var det også et farvel til 
strækningen fra Haderslev Vest til 
Haderslev By, da den ved årsskiftet 
til 2019 overgik til kommunen, som 
vil anlægge en supercykelsti på det 
gamle banelegeme, som vi nævnte 
i Jernbanen 4/2018.
Det viste sig dog ikke helt at blive 
det sidste tog, da Dansk Jernbane-
klub kort efter meldte ud, at de den 
30. december kørte afskedskørsel 
med det lånte DSB MR-sæt 48, 
hvor udflugten gik fra Fredericia til 
Vojens, hvorefter der blev kørt tre 
dobbeltture til Haderslev By, inden 
man returnerede til Fredericia. 
Der var stor tilslutning til turen, og 
mange benyttede lejligheden til 
at sige farvel til muligheden for at 
kunne køre veterantog på den sidste 
amtsbanestrækning. 
Denne del af strækningen var 
oprindeligt anlagt med 4-strenget 
spor (meterspor og normalspor) 
og åbnet i 1899 som en del af 
Haderslev Amtsbaners strækning 
Haderslev–Christiansfeld. Fra 1905 
blev den del af banen desuden 
en integreret del af amtsbanen til 
Skodborg. Det 4-strengede spor gav 
mulighed for, at amtsbanerne kunne 

køre normalsporede vogne via den 
gamle Amtsbanegård og helt ned på 
Haderslev havn. Strækningen var 
således den sidste tilbageværende 
rest af Haderslev Amts Jernbaner, 
der som den sidste af de sønderjyske 
amtsbaner lukkede endeligt i 1943. 
Arbejdet med at gøre denne udflugt 
mulig er sket med stor velvilje fra 
DSB, ved at de stillede et MR-tog til 
rådighed for Dansk Jernbane-klub.  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
har ligeledes været særdeles imø-
dekommende og gav dispensation 
til kørsel med „kommercielt“ jern-
banemateriel på en veteranbane-
strækning. Endelig har DJK’s egen 
baneforening – Veterantog Vest 
stillet sig til rådighed som „operatør“ 
for særtoget.

Øvrige

Videbæk–Skjern 
Veteran- & Modeljernbane

Foreningen har sikret sig, at der i 
hvert fald frem til 1. januar 2033 kan 
køres på skinnecykel mellem Skjern 
og Herborg af den 19,5 km lange 
nedlagte jernbane mellem Videbæk 
og Skjern. Foreningen råder veder-
lagsfrit over banestrækningen på 
den betingelse, at foreningen sørger 
for at klippe græs og fjerne uønsket 
bevoksning samt at vedligeholde 
og reparere banelegeme, bomme 
og lignende. Den nuværende aftale 
løb frem til 1. januar 2021, men da 
foreningen vil investere 90.000 kro-
ner i udskiftning af de gamle skin-
necykler, ville man sikre sig, at man 
kunne forlænge den nuværende 
aftale, som der var stor enighed om 
at forlænge hos Ringkøbing-Skjern 

Kommune, da man drøftede sagen. 
Skjern og Videbæk kommune og 
Ringkøbing Amt købte i 1993 banen 
for 100.000 kr. fra DSB, da banen 
ikke havde været benyttet siden 
1981. Banen blev herefter overdra-
get til den daværende Skjern–Vi-
debæk Veteran Jernbane, som blev 
stiftet i 1992. Sidenhen har man 
stiftet en ny forening i 1998 som 
en fusion mellem Videbæk–Skjern 
Veteran Jernbane og Vestjyllands 
Modeljernbane. Man holder til i den 
gamle stationsbygning i Herborg, 
som man købte i 1999, hvor der 
også er opbygget et modeljernba-
neanlæg.

Nene Valley Railway

Tilbage i 1975 blev DSB F 656 solgt 
til den engelske veteranjernbane 
Nene Valley Railway, hvor den frem 
til 1986 var i drift hos veteranbanen, 
hvor den havde navnet „Tinker-
bell“. Herefter stod den i magasin 
frem til vinteren 2003/2004, hvor 
en restaurering påbegyndtes, men 
den måtte efter nogle år opgives 
grundet manglende finansiering. Nu 
er projektet startet op igen, og man 
har nu sendt kedlen ud i byen for at 
få den lavet, så man kan genoptage 
samlingen af F 656 med henblik 
på, at den atter kan komme i drift. 
Nene Valley Railway har en stor 
samling af forskellige lokomotiver 
og vogne fra de nordiske lande. De 
er blandt andet indehaver af nogle 
danske personvogne, deriblandt 
den tidligere DSB Cls 1710 samt 
damplokomotivet DSB E 996, som 
de købte tilbage i 1989. I dag  til-
hører 996 Railworld i Peterborough, 
hvor den står udstillet. 

Ole Jespersen & Finn Madsen

Sim
on M

osbjerg M
ørch

Lørdag den 8. decem-
ber 2018 kørte Vete-
ranbanen Bryrup–Vrads 
juletræstog. Som altid 
var der mange glade 
gæster med toget. Inden 
ankomst til Vrads, blev 
der gjort ophold på ju-
letræspladsen, hvor der 
var mulighed for at købe 
et juletræ. I Vrads var 
der salg af diverse varme 
drikke, samt mulighed 
for at få lidt at spise.
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Medlem af  MHVJ og DJK

Jens Vestergaard
1956 - 2018

Et af  MHVJ’s og DJK’s mangeårige og trofaste medlemmer – Jens 
Vestergaard, Esbjerg – sov stille ind i sit hjem to dage før juleaften.

St. Bededag i 1971 dukkede Jens op hos veteranbanen i Mariager, 
15 år gammel. Det første arbejde, Jens deltog i, var flytningen af  
AHJ DC 72 bort fra spor 2 i Handest til pladsen ved siden af  sporet, 
hvor vognen skulle henstå som kiosk og stationskontor. Et arbejde, 
der foregik alene med håndkraft og fire lokomotivdonkrafte og 
masser af  gå-på-mod. Knokleriet skræmte ikke den unge skoleelev 
fra Højbjerg, og det blev til næsten 48 års ihærdigt engagement ved 
MHVJ. Gennem årene deltog Jens i masser af  veterantogskørsel 
for MHVJ, ikke blot i på hjemmebane, men også på udebane ved 
bl.a. Århus Festuge, hvor han ofte fungerede som rangerleder. Jens 
nåede at komme omkring i det meste af  Jylland sammen med 
MHVJ. Men det blev naturligvis også til fester, sjov og ballade, 
som teenagere og unge mennesker kaster sig ud i.  

Jens var en ven, som man altid kunne regne med. Gennem hele 
livet stillede Jens op, når man kaldte, hvad enten det var på hans 
arbejdskraft, hans store viden og indsigt eller blot en god ven, man 
kunne „hælde af  på“, når verden var træls. – altid, var Jens klar. 

Jens’ erhvervsmæssige karriere gik via en uddannelse på  Journa-
listhøjskolen til nogle år som pressemedarbejder hos Røde Kors, 
herefter til job som studievært hos ALT-TV i Esbjerg og et par 
år senere som journalist ved DR-Syd, hvor han var ansat indtil 
1996. Samtidig begyndte Jens, der tidligt var med på den digitale 
bølge, at udvikle undervisnings- og simulationssoftware i sit firma 
RailSoft, først til jernbaneentusiaster (FC Skagen, FC Dianalund 
og Kmp Fredericia), siden til Banestyrelsen og andre aktører på 
jernbaneområdet.

I 2004 tog Jens skridtet ind i den professionelle jernbaneverden 
fuldt ud med ansættelse hos Banedanmark. Først som trafikleder, 
primært i Kmp og FC Esbjerg, men ret hurtigt tillige som SR-un-
derviser. Og derpå videre til sikkerhedssektionen hos Banedanmark 
som underviser, redaktør hhv. medredaktør af  sikkerhedsmæssige 
regelværker som SR, SIN og TIB samt undersøgelsesvagt. Her 
var Jens virkelig på hjemmebane, og han boltrede sig her som en 
fisk i vandet. Det var jernbanesikkerheden og de bagved liggende 
overvejelser m.v., der havde hans helt store interesse. Størst mulig 
sikkerhed havde for Jens ubetinget første prioritet og samtidig, at 
reglerne blev baseret på stringent logik og i klart sprog – den jour-
nalistiske baggrund fornægtede sig ikke. Samtidig lå det ham stærkt 
på sinde, at man tog udgangspunkt i en faglig indsigt i jernbanens 
nedarvede stærke og svage sider – og ikke i rene skrivebordsteorier.

Jens’ store jernbanemæssige faglighed og viden kom fortsat MHVJ 
til gavn. Gennem en lang årrække udarbejdede Jens MHVJ’s 
regelværker og forestod med sine store pædagogiske evner SIR-
undervisningen og prøveaflæggelse for medlemmerne helt frem til 
det seneste hold elever i foråret 2018. Ved generalforsamlingerne 
var det også ofte Jens, der på smidig og myndig vis varetog hvervet 
som dirigent. Og på dage med stor trafik og intensiv toggang var 
Jens selvskreven til at lede slagets gang som togleder på Mariager 
station. 

Som faglig sparringspartner var Jens rigtig god at få forstand af. 
Når der var principielle udfordringer, der skulle løses, var han – 
ikke mindst – god til at anvise uprøvede løsninger, baseret på viden 
om og praktisk erfaringer med, hvad jernbanen rent faktisk kan og 

ikke kan. Vi er mange, der har nydt interessante diskussioner med 
Jens om mange nicher indenfor jernbanedriften og ikke mindst i 
regelforståelse og baggrunde herfor. 

Jens havde også et tillidshverv som formand for de i alt fire 
medlemmer af  Kaffe-, frokost- og friskluftforeningen (KFFF), som 
hver sensommer drog på studieture rundt i Europa og besøgte 
spændende og kuriøse jernbaner og sporveje. Turene er gået til 
bl.a. England, Isle of  Man, Korsika og Centraleuropa. Jens’ sidste 
KFFF-tur var i august 2017 med Rhätische Bahn over Alperne 
gennem Schweiz til Italien og med besøg i Venezia med den spe-
cielle „hybrid-sporvognsbus“ samt hjemtur via Rittnerbahn ved 
Bolzano og Chiemseebahn.

Jens dokumenterede såvel rejseoplevelser som jernbanens daglig-
dag og teknik i tusindvis af  fotos i høj kvalitet – det seneste års tid 
suppleret med optagelser fra drone. 

Jens var i en periode i slutningen af  1980’erne medlem af  DJK’s 
hovedbestyrelse, indtil hans omfattende rejsearbejde for Dansk 
Røde Kors gjorde det umuligt, og Jens var i den periode initiativ-
tager til DJK’s første spæde skridt ind i den digitale tidsalder med 
projektet „Det elektroniske klubhus“.
 
På trods af  at sygdommen fik mere og mere tag i Jens, kastede 
han ikke håndklædet i ringen, men blev ved. Jernbanens ve og vel 
var og blev Jens’ store passion, og først i begyndelsen af  december 
måtte han lade sig sygemelde fra Banedanmark.

Ved Jens’ alt for tidlige bortgang har vi alle mistet en skøn ven og 
en kompetent kollega, mens jernbanen har mistet en passioneret 
og kompetent frontkæmper. Og Annelene har mistet en dejlig 
ægtefælle og Jonas en god far.

Æret være Jens’ minde

Lars Henning Jensen, Frits K. Sørensen & Max S. Rasmussen

Frits Sørensen

Jens Vestergaard som togleder på 
Mariager station. 9. august 2015.



Jernbanebøger
Marielundvej 35 
2730  Herlev
Tlf.: 33 93 20 02 
E-post: jernbog@djk.com
Netbutik: jernbaneboeger.dk
Reg.nr. 1551 kontonr. 3179176

Foreningen:
Dansk Jernbane-Klub er en landsdækkende for -
e ning for jernbaneinteresserede. Foreningen blev 
stiftet i 1961 og har i dag ca. 2800 medlemmer. 
Alt arbejde i foreningen sker på et frivilligt og 
ulønnet grundlag. Alle medlemmer er vel kom ne 
til at tage del i arbejdet på banerne, i lokal af de-
lingerne, i salgsafdeling og arkiv og ved forenin-
gens øvrige aktiviteter. Dansk Jernbane-Klub er 
ejer af Danmarks største samling af histo risk 
jernbanemateriel, som bl.a. omfatter mere end 50 
stykker trækkraft fra roebane-damploko mo tiver til 
store DSB-diesellokomotiver.

Medlemskontingent i DJK 2019:
Ordinære medlemmer: Kr. 525,-
Juniorer (u. 18 år pr. 1/1-2019): Kr. 325,-
Husstandsmedlemmer: Kr. 325,-
Baneforeninger: Kr. 2000,-
Smalsporsbaner: Kr. 1000,-
Firmamedlemmer: Kr. 10.000,-
Udlandsportotillæg: Kr. 90,-

Kontingentbetaling:
Dansk Jernbane-Klub
Medlemsregisteret
Marielundvej 35
2730  Herlev

Dansk/International konto:
Danske Bank
Reg.nr. 1551 kontonr. 000 555 3830
IBAN: DK21 3000 0005 5538 30
SWIFT/BIC: DABADKKK
(Kontingent udland: DKK 615,-/Euro 83,-)

Foreningens adresse:
Dansk Jernbane-Klub
Sekretariatet
Marielundvej 35
2730  Herlev
Tlf.: 33 33 86 97
Fax: 33 33 86 96
E-post: djk@djk.com og djk@jernbaneklub.dk
Internet: www.djk.com og www.jernbaneklub.dk

Medlemsbladet Jernbanen:
Se side 2

Vognhalsprojektet:
Dansk Jernbane-Klub, Vognhalskassen
Marielundvej 35, 2730  Herlev
Giro: reg.nr. 1551 kontonr. 000 639 6879

DJK Rejser:
v/Keld Haandbæk,
Marielundvej 35, 2730  Herlev
Tlf.: 33 33 86 97
Giro: reg.nr. 1551 kontonr. 00 6001 3888

DJK’s arkiv:
v/Ole-Chr. Munk Plum,
Marielundvej 35, 2730  Herlev
Tlf.: 40 73 84 99

Dansk Jernbane-Klubs hovedbestyrelse
Formand:
Henrik Bang Jensen, Åboulevard 45A, 3.th.,
1960  Frederiksberg C. Tlf.: 86 19 53 46

Næstformand:
Søren Bay, Koldinggade 17, 3.tv.,
2100  København Ø. Tlf.: 35 38 46 79

Kasserer:
Svend Korsgaard, Bindeledet 14, 1.th.,
2880  Bagsværd. Tlf.: 27 89 93 62

Sekretær:
Jesper Hansen, Skovbrynet 8,
2880  Bagsværd. Tlf.: 39 66 19 23

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:
Gunnar W. Christensen, Bygaden 56,
4370  Store Merløse. Tlf.: 57 80 22 99

Keld Haandbæk, Høgholtvej 5A,
2720  Vanløse. Tlf.: 38 74 70 32

Frank Nielsen, Brunevang 66, 1.tv.,
2610  Rødovre. Tlf.: 60 75 53 11

Benjamin Olsen, Fælledvej 2,
8870  Langå. Tlf.: 86 46 24 84

Morten Storm, Kingosvej 55, 2.tv.,
2630  Taastrup. Tlf.: 20 61 79 81

b) Carsten Buhl, Søndre Boulevard 105 B,
 4930  Maribo. Tlf.: 54 78 43 54

b) Peter Christensen, Neergårdsparken 31, 2.th.,
 4000  Roskilde. E-post: pc3@tdcadsl.dk

b) Carl Otto Jensen, Møllevej 22,
 4270  Høng. Tlf.: 20 42 54 55

b) Hans Henrik Larsen, Ålholmvej 116, Tjørring,
 7400  Herning. Tlf.: 97 26 72 07

b) René Niler, Delfinvej 24,
 3450  Allerød. Tlf.: 60 61 35 95

b) Glenn F. Olsen, Tinghøjvej 13, Råsted,
 8920  Randers NV. Tlf.: 22 57 56 74

b) Alex Udstad, Druevej 3,
 3650  Ølstykke. Tlf.: 41 11 24 88

m) Theo Berkhoudt, Attikavej 21,
 8530  Hjortshøj. Tlf.: 23 42 57 43

s) Niklas Havresøe, Hovedvejen 158, 3. lejl. 20,
 2600  Glostrup. Tlf.: 20 77 38 88

b) Valgt af baneforeningerne
m) Valgt af Djurslands Jernbanemuseum
s) Valgt af salgs- og arkivafdelingen

Lokalafdelinger
DJK Hovedstadsområdet
Bent Jacobsen, Lillegårds Allé 18,
2860  Søborg. Tlf.: 44 84 21 07

DJK Lolland-Falster
Ole Jensen, Skovvænget 4,
4900  Nakskov. Tlf.: 54 92 73 37

DJK Fyn
Kontakt via DJK’s sekretariat

DJK Nordjylland
Hans Meyer, Blishønevej 9, Godthåb,
9230  Svenstrup J. Tlf.: 98 38 31 27

DJK Midtjylland
Willy Suhr Rasmussen,
E-post: station@lundum.dk Tlf.: 51 29 28 49

DJK Sydjylland
Kontakt via DJK’s sekretariat

Baneforeninger
Museumsbanen Maribo–Bandholm
Stationsvej 10,
4941  Bandholm
Internet: museumsbanen.dk
Information: Carsten Buhl. Tlf.: 54 78 43 54

Mariager–Handest Veteranjernbane
Ny Havnevej 3,
9550  Mariager. Tlf.: 98 54 18 64
Internet: mhvj.eu
Inform.: Jan Eriksen. Tlf.: 51 61 11 48
Arbejdshold i Mariager

Limfjordsbanen
Remise: Hjulmagervej 56, 9000  Aalborg
Internet: limfjordsbanen.dk
Inform.: Morten H. Larsen, Stormgade 9, St. 1,
9000  Aalborg. Tlf.: 30 59 70 18

Veterantog Vest
Carsten F. Andersen, Vinkelvej 3,
6870  Ølgod. Tlf.: 26 15 76 64
Internet: veterantogvest.dk
Arbejdshold i Bramming

Blovstrød Banen
(DJK’s afdeling for smalsporsmateriel)
Blovstrød Teglværksvej 10-20,
3450  Allerød
Internet: blovstrodbanen.dk
Information: Alex Udstad. Tlf.: 41 11 24 88

Vestsjællands Veterantog
Jan Bo Pedersen, Alliancevej 6C, 1.th.,
2450  København SV. Tlf.: 23 40 96 26
Internet: vsvt.dk
Arbejdshold i Høng

MY veterantog
Henrik Bang Jensen, Åboulevard 45A, 3.th.,
1960  Frederiksberg C. Tlf.: 86 19 53 46
Internet: myveterantog.dk
Arbejdshold i Hundested

Museum
Djurslands Jernbanemuseum
Museumsvej 2, 8550  Ryomgård.
Tlf.: 23 42 57 43
Internet: djbm.dk

Dansk Jernbane-Klub
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Tekst:
Palle Ømark

Fredag den 29. december 1978 skulle min 
hustru og jeg tilbage til Espergærde efter 
juleferien. Der var sne, men ingen proble-
mer i Nordjylland. Vi havde pladsbilletter 
til Ic 152 og præcis kl. 11.27 ankom det 
fra Frederikshavn med MZ 1405, A, Bk, tre 
B og en lokal B-vogn til Nyborg. Afgangs-
tiden kom og intet skete. Der manglede en 
lokomotivfører, åbenbart en Aarhusfører, 
hvis nordgående tog var forsinket. Med -10 
kom vi afsted. Vejret var klart, og vi holdt 
køretiden indtil Langå. Her mødte vi Ic 105, 
der var 130 min forsinket. Vi fik yderligere 
15 min, da vi skulle afvente P 816 fra Struer, 
der var knapt 50 min bagefter. Nu begyndte 
sneproblemerne for alvor. På Aarhus H kneb 
det med at holde sporskifterne rene, og vi 
holdt både uden for I-signalet og SI-signalet. 
Med 37 min forsinkelse rullede vi til perron. 
I Aarhus mødte vi de gennemgående vogne 
i nattoget P 595, planmæssig ankomst 6.44. 
Ic 113 „havde“ 110 min, og bestod kun af 
lokale vogne. Kl. 14.02 afgik Limfjorden 
mod nord, -152. P 870 til Grenaa blev aflyst, 
P 779 til Herning med MX 1024 kom afsted 
22 min for sent.
 Tiden gik, og vi fik oplyst, at der mang-
lede en maskine til Ic 152. Endelig blev MZ 
1403 spændt for, og lige inden vi kørte, kom 

næste tog nordfra, Ic 154 Nordpilen. Vi 
holdt køretiden ned gennem Jylland. Toget 
var stopfyldt, og enhver tanke om at pro-
viantere hos „pølsedamen“ i kioskvognen 
var dømt til fiasko. I vores kupé læser en 
bedstefar „Jul i Bulderby“ for børnebørnene. 
I Fredericia holdt vi ca. et kvarter, og med 
109 min forsinkelse fortsatte vi over Fyn. I 
Odense mødte vi Englænderen, der var lige 
så forsinket, som vi var. Vi holdt køretiden, 
men i Nyborg var der ingen færge. Kl. 17.52 
kom Prinsesse Benedikte ind i leje 5 med Ic 
147, der skulle være ankommet kl. 15.21. 
Vi blev rangeret ombord, også lokalvognen 
til Nyborg kom med. Åbenbart var der færre 
problemer i Midtjylland, for P 724/1554 
fra Thisted var kun en time forsinket og 
passagererne fra dette tog kom også med, 
så der var trængsel på færgen. Kl. 19.20 
anløb vi leje 3 i Korsør. På Sjælland var det 
om muligt endnu værre, så med tre timers 
forsinkelse rullede vi ud fra stationen bag 
MZ 1437, en Bf, en tysk ABm samt over-
førselsvognene. Efter ekstraordinære stop i 
Sorø og Ringsted nåede vi Roskilde, hvor 
vi holdt foran I signalet i 40 min sammen 
med et styrevognstog fra Holbæk, der und-
tagelsesvis havde maskinen forrest. Knapt 
fire timer forsinket forlod vi Roskilde og an-

kom til Tåstrup kl. 21.52. „Toget kører ikke 
videre; der afgår S-tog mod København“. 
Tilføgne sporskifter på Kh. Et kvarter efter 
kører et godt fyldt linje B mod byen. Da vi 
skal op ad kysten, er det bedst at skifte på 
Nørreport. Her erfarer vi, at Kystbanetogene 
vender i Klampenborg. Tilbage, og med et 
A-tog til Klampenborg, hvor vi ankommer 
23.20. Efter 20 min kommer Kystbanetoget 
endelig, men inde fra København. MY 1146, 
Bns, Bn. Usædvanlig oprangering og mange 
passagerer. Et kvarter over midnat når vi 
endelig Espergærde, 5 1/4 time forsinket. 
Og så hjem gennem sneen med de tunge 
kufferter, godt trætte.

Denne Slutlygte skulle have handlet om noget helt andet, men Ole Edvard Mogensens artikel „Da 
det begyndte at sne“ i Jernbanen nr. 6/2018 fik mig til at lede i mine gamle notater

Erik Buus/Arkiv: Dansk Jernbane-Klub
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