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Debuten

Turbulensen omkring Scandias overlevelse, og det oprin-
delige togcomputersystem, der blev kasseret, gjorde at
togsæt 1 og 2 blev sat til side på fabrikken. Togsæt 3 blev
det første togsæt, der kunne meldes endeligt færdigt og
afleveringsklar til DSB. I august 1989 modtog DSB så en-
delig flere togsæt til brug for uddannelse af lokoførere og
togpersonale.

IC3 navngivningen

I jernbanens barndom fik lokomotiverne bl.a. ved det Sjæl-
landske Jernbaneselskab navne, ofte fra den nordiske
mytologi. Traditionen blev genoptaget da DSB fra 1986
modtog sine første elektriske lokomotiver, der fik navne
efter kendte afdøde personer indenfor videnskab, indu-
stri og jernbanehistorie. Med IC3 indførte DSB mulighe-
den for navngivning og adoption af togene af byer, hvor
togene ville gøre holdt i på rejserne gennem landet. Nav-
net skulle være en afdød lokal person, der havde betydet
noget særligt for byen, der adopterede togsættet.

Første navngivning skete i Odense den 16. septem-
ber 1989, hvor kronprins Frederik afslørede navnet H. C.
Andersen på togsæt 03. Lørdagen efter, den 23. septem-
ber afslørede Randers borgmester Keld Hüttel navnet Niels
Ebbesen på togsæt 04.

Traditionen med navngivning af IC3-togene blev fort-
sat, selv om man efterhånden kom lidt udenfor Intercity-
strækningerne. F.eks. har byer som Farum og Allerød, der
kun betjenes af S-tog adopteret IC3-tog, ligesom Frede-
riksberg, der i dag kun har en metrostation! Også byer
som Hirtshals og Skagen, der udelukkende betjenes af
privatbaner, er med på listen, som tilmed omfatter Mari-
ager, der kun betjenes af en veteranbane!
I forbindelse med indsættelse af IC3-tog i trafik til og fra
Tyskland og Sverige kom listen også til at omfatte navne
som ”Thomas Mann” (Hamburg) og i Ystad navngav man
”Ernst-Hugo Järegård” efter skuespilleren, som spillede
den koleriske svenske overlæge Stig Helmer i ”Riget” af
Lars von Trier.

I 1993 adopterede Randers i øvrigt togsæt 84 og 85 -
de sidste to sæt i den oprindelige leverance. De fik nav-
nene Niels Tougaard Nielsen og Jens Nielsen, da de to
fædre og idémagere desværre i kraft af deres tidlige død
også opfyldte betingelsen for at lægge navn til et togsæt.

Med navngivningen fulgte også en særlig udsmykning
af det pågældende togsæt, en udsmykning, der oftest
knyttede sig til det valgte personnavn. Storm P blev de-
koreret med nogle af hans tegninger. Piet Hein har for-

Med togsæt 1 blev der i efteråret 1989 gennemført flere foto-kørsler med henblik på den fremtidige
markedsføring af toget. De foregik på godsbanen Randers-Allingåbro. (JN)

Til de mere kuriøse steder for navngivning hører Frederiksberg, der blot var en S-banestation og i dag
er underjordisk metrostation. Togsæt 63 klar til navngivning på Frederiksberg station 26.09.1992. (HT)
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skellige gruk og sæt 86 og 87, der fik navnene ”Selandia”
og ”Fionia” blev udsmykket med fotostater fra Storebælts-
byggeriet.

Tidens tand – og måske pilfingrede passagerer – har
sat sit nedslidningens præg på denne engang så flotte og
gennemtænkte udsmykning. Men en renovering her har
næppe høj prioritet i de pressede budgetter for vedlige-
hold af rullende materiel.

Idriftsættelsen

Fredag den 17. november 1989 blev en vigtig dag for
både Scandia og DSB. Her blev det første I IC3-tog offi-
cielt overtaget af DSB efter tusindvis af kilometers prøve-
kørsler. Nu kunne DSB endelig realitetsplanlægge igang-
sætningen af trafikal drift.

IC3 fik en forsigtig debut i almindelig drift den 13.
januar 1990, hvor to IC3-togsæt indsattes i lyntogsløbet
„Limfjorden“ København-Frederikshavn/Struer i stedet for
de hidtil benyttede MA-lyntog („Sølvpilen“). Fra begyn-
delsen af februar overtog IC3 også de øvrige tidligere MA-
lyntogsløb, og fra april kørtes et nyt lyntog ”Morgenlynet”

Aarhus-København med IC3. Den modsatte vej kørtes det
sidste IC-tog København-Aarhus med IC3, men først fra
vinterkøreplanen 1990/91 begyndte IC3 for alvor at køre
InterCity tog.

Forinden havde der foregået grundige forberedelser,
både uddannelsesmæssigt og anlægsmæssigt. Års-
rapporten fortæller at mere end 2.500 medarbejdere fra
alle faglige områder har været i kontakt med det nye tog-
sæt gennem et stort uddannelses og udviklingsprogram.
„IC3 er mere end et nyt tog. Toget skal med den avancerede
teknologi og med et højt serviceniveau være et produkt, som
kunderne vil købe igen og igen.

Toget stiller nye krav og udfordringer til personalet: Lo-
komotivføreren i samspil med togets hovedcomputer, togfø-
reren med håndterminal, der kommunikerer med plads-
reserverings- og informationsdisplays. For stewardessen er
der udarbejdet et nyt salgsprogram, og for klargørings- og
vedligeholdelsespersonalet er IC3 et langt mere servicevenligt
tog, end man hidtil har kendt.

Med mennesket i centrum skal den nye IC3-kultur gøre
DSB til et bedre alternativ for kunden og til et billigere trans-
portsystem for samfundet.“

Kun 2½ måned efter debuten.
To IC3-togsæt klar til afgang
med Lyntog Sydvestjyden,
København H. 3. april 1990.
Hele tre teknikere i grå IC3-
mærkede jakker er klar til at
assistere! (HHF)

Forsiden på DSBs informations-
avis om det nye IC3 tog. (bb)
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Parallelt med udviklingen og bygningen af de første
togsæt skulle hele serviceorganisationen bygges op.
Lokoførere og togførere skulle uddannes i betjening af de
nye højteknologiske togsæt med informationssystem,
pladsreservering, intern telefon, højttalerudkald, NMT
udlånstelefon og fax.

Værksted og klargøring

Det forventedes at IC3-materiellet ville kræve væsentlig
mindre vedligeholdelse end det materiel, der erstattedes,
og dermed store ændringer i DSBs arbejde på værkste-
derne. Endnu sidst i 1985 regnede DSBs ledelse med at
vedligeholdelse af togsættene skulle ske ude på
depotstationerne. Dog skulle større reparationer og efter-
syn finde sted på „Driftsværkstedet i Århus“.

Den beslutning blev dog ændret i begyndelsen af 1987,
således at IC3-togenes vedligeholdelse og fejlretning skulle
udføres dels på et basisværksted i Århus og dels på et
klargøringscenter i København. Basisværkstedet skulle
udføre planlagt vedligeholdelse og større reparationer,
mens der i København udover almindelige klargørings-

Alle skal arbejde sammen

DSB Designchef Jens Nielsen skrev i 1990 om IC3-
produktet: ”(…) det produkt som opleves af DSB rej-
sende, er ikke vognkasser, bogier, dieselmotorer og
computere. Knap nok døre, tæpper, lamper og sofaer.
Rejsen opleves som en helhed, hvor teknikken kun tje-
ner det formål at gøre sig selv og sine manifestationer
ubemærket. Resten er software.

(…) IC3 projektet (er) ikke løst alene med tog eller
køreplaner. Det er også nødvendigt at få alle rollehavere
til at spille med.

Jernbanen er som en opera. Der er partitur og li-
bretto, instruktør og scenograf. En skueplads og et
orkester med dirigent og musici. Solister og korps med
deres bagland af påklædere, regissører, belysningsfolk
og sceneteknikere. Når tæppet går, skal alle være på
plads, og alle skal arbejde sammen om at give publi-
kum en stor oplevelse.”

Fra sommerkøreplanen 1991
kom InterCity-togene normalt
ikke til perron i Korsør.
baggrunden for at det hér er
tilfældet kendes ikke.
To IC3-sæt ved færgen i Korsør
august 1991. (JC)
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og forsyningsopgaver, skulle udføres daglige check, fejl-
retninger og småreparationer.

Lokomotivdepotet ved Sonnnesgade/Augustenborg-
gade i Aarhus var flere gange udbygget med værksted-
faciliteter for vedligeholdelsesarbejder på diesellokomo-
tiver og i 1980erne på MR-tog, og det blev nu i 1987-88
udvidet med henblik på vedligeholdelse af IC3 togene.
Det betød at en række opgaver på „Centralværkstedet i
Aarhus“, der lå bag hovedbanegården ville falde væk, og
i dag er hele området frasolgt og ændret til kontorer og
møde- og udstillingslokaler.

I København placeredes det nye klargøringsværksted
ved Københavns Hovedbanegård, på terrænet ude ved
Dybbølsbro. Det blev en velkendt arbejdsplads - også for
serviceteams fra Århus og fabrikken i Randers. Et utal af
håndværkere og teknikere kan berette om lange arbejds-
dage, og natlige reparationsopgaver, der skulle klares med
fantasi og kreativitet, så togene var klar til næste dags
morgentrafik.

Der var til tider en ret hård og bramfri tone mellem
folkene der holdt IC3 kørende, men på mystisk vis svæ-
vede også en fælles ånd og vilje til at levere nogle drifts-
klare togsæt, trods store udfordringer med store og små
børnesygdomme. Denne holdning gik igen mange ste-
der i DSB, og afspejledes da også i DSBs reklamebrochure
„Det nye IC3 - Vi har gjort en god rejse et tog bedre“: „Det
vigtigste materiale til IC/3 er imidlertid dét som verden i
øvrigt aldrig vil kunne få nok af: Mennesker, der kan bruge
både følelser og fornuft. Det er den slags mennesker, der

har konstrueret toget, og det er den slags mennesker, der
kommer til at betjene dig i toget.“ Rimeligvis bør i dag til-
føjes „Og den slags mennesker, der har vedligeholdt og mo-
derniseret toget siden det blev skabt.“

Børnesygdomme

DSB havde gjort et stort forarbejde i form af en grundig
uddannelse af både lokoførere og togførere i betjening af
det nye supertog. I forhold til de kendte lokomotivtrukne
togstammer havde personalet fået mange nye funktio-
ner at forholde sig til:
- Lokoføreren kunne nu selv til- og afkoble togsæt i

samarbejde med togførerne eller endnu en lokofører
i afkoblede førerrum

- Status og fejlmeldinger kom på en lille skærm i
førerbordet

- Togføreren kunne reservere pladser med en fjernbe-
tjening

- Der var fax og udlånstelefon til passagererne
- Der var radio og musikanlæg med fem kanaler
Der var rigtig mange nye funktioner at forholde sig til
som medarbejder på det nye togsæt. DSBs togpersonale
tog de moderne togsæt i brug med interesse og begej-
string. IT teknologien har udviklet betjeningen og over-
vågningen af IC3-toget siden introduktionen først i
90‘erne.

Det var i hvert fald en kendsgerning at serviceholdene
fra Scandia jævnligt blev kaldt ud til togsæt med fejl, hvor

Luftfoto af klargøringscenteret
ved Dybbølsbro, omgivet af
masser af IC3-tog. Centeret er
den lange grå bygning ca. i
midten af sporterrænet.
Foto forår 1997.
(Københavns Kommune)

Togpersonalet fik nye krav og
udfordringer i kraft af den
megen ny teknik. Lokomotiv-
føreren med togets hoved-
computer, togføreren med
håndterminal til pladsreser-
verings- og informations-
displays. Og togstewardessen
med en ny type pantry.
Foto 1990. (JN)
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det viste sig at togcomputeren og lokoføreren ikke rigtig
var på talefod. Mange problemer blev løst ved at gen-
starte togcomputeren. Men den løsning er naturligvis ikke
acceptabel i længden for et moderne supertog.

IC3 havde et komplet klimaanlæg, der skulle regulere
temperatur og luftskifte til passagererne automatisk, så
der var ingen muligheder for at åbne et vindue, som i de
ældre passagervogne. Så på varme dage var det vigtigt at
køleanlægget fungerede 100 % - og det gjorde det ikke!
Dels var det en udfordring af få styringen til at regulere
hurtigt nok, så temperaturen i kupeerne var tilfredsstil-
lende, dels gav vibrationer en del skader på selve kompakt-
anlægget. Anlægget ligger i en lomme på taget over
indstigningsområdet, i en fordybning populært kaldet
„badekarret“, fordi det i starten blev fyldt med vand når
det regnede. Det var naturligvis heller ikke de bedste om-
givelser for funktionen af et køleanlæg. Det problem blev
dog hurtigt løst.

Det var en mere opfattende opgave at få stabiliseret
pålideligheden af selve anlægget, og adgang til anlægget
krævede arbejde på taget. Ved IC3-togets driftsstart var

Et kik ud over IC3-værksteds-
faciliteterne i Sonnesgade,
Aarhus først i 1990’erne.
(BT)

Der var knap så mange
klimaproblemer med IC3 om
vinteren. Natlig vinterstemning
da en IC3 gør ophold på
Kystbanen 1990. Lyntoget
"Limfjorden" fortsatte til (og
udgik fra) Helsingør. (JN)
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det kun muligt på værkstedet i Aarhus, så når togsættene
havde brug for teknikeromsorg uden for dette værksted
måtte de tage utraditionelle metoder i brug. Flere tidli-
gere serviceteknikere fortæller om deres oplevelser i et
stille hjørne af det store sporanlæg ved hovedbanegår-
den: „Ofte måtte vi ligge i skærverne mellem toget og hoved-
sporet. Så var det bare med at være opmærksomme på tra-
fikken. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade på grund af
den tætte kontakt til togtrafikken.“

„Engang fik vi fem sæt IC3 ind til service, hvor alle 10
køleanlæg på taget skulle udskiftes. Der var bestilt en mo-
bilkran til at løfte et anlæg ned fra toget og løfte et renove-
ret anlæg op på taget. Det var mest praktisk at denne opera-
tion blev udført på samme plads ved servicesporet. Derfor
flyttede vi langsomt togstammen mens vi teknikere lå på
tagene for at demontere de gamle anlæg og genmontere de
renoverede anlæg. Det er vist godt at arbejdstilsynet først
hører om den operation mere end tyve år senere. Vi kunne
kun fastgøre sikkerhedsselen i skyerne.“

Problemerne med klimaanlægget kulminerede i den
varme sommer 1991. Medierne fik dermed en ren for-

En togstamme bestående af 4
IC3-togsæt. Maksimalt kan 5
sæt kobles. IC 124 Frederiks-
havn-København ved Svend-
strup Sj., juni 1992. (JLu)

To sæt på vej over Lillebælts-
broen 1990. (JN)


