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C.F.Møller A/S - Aarhus Letbane

Myndigheder
Fyrre år skulle der til, før sporvognen – eller i dag letbanen – atter ville blive en del af det kollektive trafikudbud. I starten af maj måned kunne Folketinget beslutte
Lov nr. 77 om anlæg af en ny Letbane i Aarhus, som forventes at stå klar til drift i 2016. Her en illustration fra VVM-redegørelsen, der viser et letbanetog mellem
Randersvej og Lystrup, hvor letbanen løber i eget tracé, Sidste sporvognslinje i dansk bytrafik var Københavns Sporveje linje 5, der blev indstillet den 22. april
1972, efter syv intensive år med omstilling af knap 100 km sporvognslinjer til ren busdrift. I øvrigt med en flåde af dengang 100 meget moderne tyske ledvogne
af typen „Düsseldorf“, hvoraf de nyeste var fra 1968. Alle vogne på nær én blev afhændet til Alexandria i Egypten, hvor enkelte stadig kan opleves i trafik.

Danmarks første
letbanestrækning vedtaget
Den 9. maj vedtog samtlige partier i
Folketinget den anlægs- og selskabslov, letbanesekretariatet i Aarhus
længe har ventet på for at kunne
komme i gang. Lov om Aarhus
Letbane I/S (L77) bliver dermed en
afgørende milepæl i det samarbejde
otte kommuner omkring Aarhus,
Region Midtjylland og Midttrafik
indgik tilbage i 2007, med det formål at etablere et effektivt kollektivt
letbanesystem i Østjylland.
Det regionale samarbejde om letbanen i Østjylland deler sig herefter
i to spor, når det nyetablerede anlægsselskab for Aarhus Letbane I/S
overtager opgaven og ansvaret med
at anlægge letbanens etape 1. Det
nuværende Letbanesamarbejde fortsætter arbejdet med analyse af en
række yderligere udbygningsetaper,
bl.a. mod Hinnerup og Skanderborg
(se Jernbanen 6/2011 s. 23).
Loven betyder, at det nye anlægsselskab nu kan igangsætte anlægs-

arbejderne og indkøb af transportsystemet og togmateriel. Prækvalifikation af konsortier, der inviteres
til at byde, forventes at finde sted
hen over sommeren, og i løbet af
efteråret bliver opgaverne sendt i
udbud til de udvalgte tilbudsgivere.
Endelige aftaler forventes at være på
plads medio 2013, hvor anlægsarbejderne i Aarhus for alvor kan gå
i gang. Sideløbende vil der blive
foretaget justeringer af Odderbanens og Grenaabanens eksisterende
sporanlæg, således det er egnet til
letbanens driftsplaner. Første etape
af Aarhus Letbane forventes at være
i drift i 2016.
Den nye anlægslov åbner også mulighed for, at letbanen kan elektrificeres i større udstrækning end først
planlagt. Oprindeligt var planen at
indsætte hybride letbanetog, som
kunne køre på el på strækningen
igennem Aarhus og på diesel på
Odderbanens og Grenaabanens
eksisterende strækninger. Men
markedet for hybridtog har ikke udviklet sig som ventet, og for at sikre
størst mulig konkurrence i udbuddet
udvides mulighederne for hel eller
delvis elektrificering af Odderbanen
og Grenaabanen. Konkret overvejes
yderligere elektrificering af Odder-

banens nuværende strækning og
strækningen mellem Lystrup og
Hornslet, så kun tog til Grenaa via
Risskov køres med diesel.
Udgiften til den ekstra elektrificering skal ifølge loven finansieres
af de parter, som måtte ønske den,
dog således at Aarhus Kommune og
Region Midtjylland først skal nikke
til løsningen, inden finansieringen
kan diskuteres.
Aarhus Letbane I/S ejes i fællesskab
af Aarhus Kommune (47,2 procent),
transportministeren (47 procent) og
Region Midtjylland (5,8 procent).
Ejerne og Midttrafik skal ifølge loven
udpege medlemmer til bestyrelsen
for selskabet, mens bestyrelsen
ansætter direktionen.

Stor vækst på jernbanen
Trods stigende takster og fortsat
tungsind oven på den økonomiske
krise, blev 2011 alligevel et godt
år for jernbanen, hvor både passager- og godstransporten oplevede
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Væksten i persontransportarbejdet
har været størst for S-banen, Metroen og lokalbanerne på Sjælland,
hvorimod DSB’s andel fra Fjern- og
Regionaltrafikken har været beskeden – formentlig på grund af
mangel af siddepladser, aflyste tog
og dårlig regularitet. DSB Øresund
falder helt igennem ved at have
stor tilbagegang i transportarbejdet,
se længere nede i rubrikken. Der
har dog været vækst i alle opgjorte
kategorier. Siden 1995 er antal personkilometer vokset med omkring
40 pct., svarende til 2,2 % årligt i
gennemsnit.
De helt store vækstrater præsteres
imidlertid i godstrafikken, hvor
flytningen af transporter fra landvej
til jernbane begynder at vise gode
takter efter lavpunktet i 2008-09.
I 2011 voksede godstransport på
bane med ca. 14 % svarende til i alt
9,276 mio. tons. Andelen af national gods var 930 mio. tons, hvilket
er en stigning på 76 % siden 2009.
Godsmængden, der transporteres
med jernbane, er dermed vokset ca.
51 % siden kriseåret 2009 - og er nu
på det højeste niveau siden midten
af 1990’erne.

Trafikvækst i
hovedstadsområdet
Omkring 35 % af landets befolkning
bor i hovedstadsområdet, og den
kollektive trafik fylder væsentligt

Interessant er, at Lokalbanen, S-tog
og metroen tegner sig for den største fremgang i antal passagerer. En
medvirkende faktor er at DSB S-tog
introducerede gratis cykelmedtagning i S-tog fra den 15. januar 2010,
hvilket har været en stor succes og
totalt set har givet flere passagerer.
Cykelmedtagningen i S-togene har
udviklet sig fra ca. 2 mio. i 2009 til
ca. 5 mio. i 2010 og godt 7,1 mio.
i 2011. Samtidig har S-banen været
forskånet for store fornyelsesopgaver, hvor tunge strækninger som
f.eks. Nordbanen har været lukket
ned i længere perioder. Dette har
også påvirket Lokalbanen i en positiv retning, samtidig med driften
her generelt er blevet udvidet til
halvtimes trafik på alle strækninger
i dagtimerne.
Derimod opnår DSB regionaltog
kun en lille fremgang, og i den kedelige retning, en stor tilbagegang
for DSB Øresund. Sidstnævntes
udvikling tilskrives den dårlige
rettidighed og mange aflysninger,
manglende materiel og negativ
omtale af det tidligere DSBFirsts
økonomiske situation. Det er især

Øverst udviklingen i godstrafikken på banenettet fra 2000-2011. Transit- og internationalgods udgør ca. 90% af de transporterede mængder.
Herover udvikliningen i persontransport på banenettet fra 1995-2011,
og mere specifik for det senest års udvikling pr. katagori.

Udvikling i passagertrafik (målt i mio. personkm.):
			
S-tog		
Øst for Storebælt
Vest for Storebælt
Over Storebælt
International trafik
Metroen
Lokalbaner
I alt		

2010
1.108
1.425
1.196
2.038
385
239
193
6.586

2011
1.207
1.449
1.208
2.123
413
277
211
6.889

Ændring
+8,9 %
+1,6 %
+1,0 %
+4.2 %
+7,3 %
+15,9 %
+9,3 %
+4,6 %

Lokalbanerne står næst efter metroen for den største passagertilvækst, et
resultat af ½-timesdrift på mange af banerne og moderne materiel til passagerne. Krydsning med Lokalbanens LINT-tog i Gørløse den 23. marts.
Peer Kurland

Transittransporterne på jernbane udgjorde i 2011 ca. 75 % af de samlede
jernbanegods transportmængder,
mens de internationale transporter til
og fra Danmark udgjorde ca. 15 %
og de nationale godstransporter udgjorde ca. 10 %. Hvis væksten i gods
på bane fra 2009 til 2011 alternativt
var blevet udført med lastbil, ville
det have krævet ca. 240.000 lastbilture ekstra i 2011 eller ca. 660 flere
lastbilture om dagen beregnet ud
fra, at en dansk lastbil i international
kørsel i gennemsnit kører med ca.
12,8 tons.

En stor del af rejserne i hovedstadsområdet involverer transport i flere
forskellige transporttyper. Der blev
foretaget omtrent 59,8 mio. rejser,
hvor der er anvendt flere transporttyper, hvilket svarer til ca. 21 % af
alle rejser. Det samlede rejsetal er
derfor justeret for de rejser, hvor
flere transportmidler anvendes,
således de kun tæller for én rejse.

Trafikstyrelsen

Fra 2010 til 2011 voksede antal
kørte personkilometer med tog i
Danmark ca. 4,6 %. Det er den
største procentvise stigning siden
åbningen af Storebæltsforbindelsen
i 1997. Samlet set blev der kørt ca.
6,9 mia. personkilometer med tog
i Danmark. Det svarer til, at hver
eneste dansker kørte ca. 1.240 km
med tog i 2011. Personkilometer er
defineret som det samlede antal kilometer personer har rejst med tog.

mere her end i noget andet sted i
landet. Det samlede tal blev i 2011
totalt 288 mio. rejser svarende til
en vækst på ca. 5,7 mio. rejser eller
2 % med områdets busser, metro
og tog.

Trafikstyrelsen

stigninger. Dette kunne Trafikstyrelsen udlede af indsamlede data i en
pressemeddelelse i starten af maj.
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Trafikvækst i hovedstadsområdet
			
Busser
Lokalbanerne
Metro
DSB S-tog
DSB F&R
DSB Øresund

Antal rejser
165,9 mio.
6,2 mio.
53,4 mio.
100,6 mio.
11,5 mio.
13,9 mio.

Vækst ifht. 2010
- 1,5%
+12,7%
+3,5%
+8,1%
+1,9%
- 6,1%

på Kastrupbanen at trafikmængden
har været faldende, mange passagerer til Lufthavnen er blevet
„omskolet“ til at tage metroen, når
Øresundstrafikken har været ramt af
aflysninger og forsinkelser.
Konkurrenceforholdet mellem
bil og kollektiv trafik

Endnu emmer det forladte
baneterræn på Rødby F
af stilstand, men om få år
vil området omkring huse
store byggepladser der
skal etablere en af verdens
længste sænketunneler.
Tysk ICE-TD tog forlader
Rødby Færge den 19. maj
i retning mod København.

En af de medvirkende faktorer til at
flere vælger toget, er at det er blevet
dyrere at køre bil. Benzinprisen
nåede i løbet af året nye rekordniveauer. Listeprisen toppede i maj
med 12,85 kroner for en liter benzin
med 95 oktan, og endte på 12,33
kroner i gennemsnit over hele 2011,
hvilket er den højeste årlige listepris
på benzin nogensinde. Til sammenligning var gennemsnitsprisen
i 2007 på 9,99 kroner for en liter.
Nettoprisindekset for brændstof er
steget med 22,6 % i 2011, mens
taksterne i den kollektive trafik (i
hovedstadsområdet) er steget med
2,0 %. Til sammenligning er forbrugerprisindekset steget med 2,8
%. Set over perioden 2007-2011
er forbrugerprisindekset steget med

10,2 %, mens taksterne i hovedstadsområdet i samme periode er
steget med 10,9 %. Brændstofpriserne er jf. Danmarks Statistik steget
med 41,5 % i perioden.

Åbning af fast forbindelse
udsat til 2021
Myndighedsgodkendelserne af den
faste forbindelse under Femern
Bælt har vist sig at være betydeligt
mere tidskrævende end tidligere
forventet. Forsinkelsen opstår, fordi
processen med at få et så stort grænseoverskridende projekt godkendt i
både Danmark og Tyskland har vist
sig at være endnu mere kompleks
end hidtil antaget. Anlægsarbejdet
på en fast forbindelse under Femern
Bælt kan først gå i gang et års tid
senere, dvs. i midten af 2015 og ikke
i 2014 som hidtil antaget.
Det står klart efter en nærmere analyse foretaget af Femern A/S, som
står for projekteringen af den godt
18 km lange forbindelse mellem
Tyskland og Danmark. Femern A/S
har forelagt resultatet af analysen for
transportminister Henrik Dam Kristensen, der den 17. april sammen
med det politiske flertal bag Femern
Bælt-projektet blev orienteret om
de overordnede rammer for den
nye tidsplan.
Den nye tidsplan indebærer, at
VVM-høringen af kyst-kyst forbin-

delsen i Danmark går i gang i maj
2013, og at Folketinget vedtager
en anlægslov for projektet i slutningen af 2014, når priserne for
kyst-kyst projektets fire store anlægskontrakter er kendt. I Tyskland
modtager de tyske myndigheder
det endelige ansøgningsmateriale
senest i august 2013, hvorefter en
godkendelse ventes omkring årsskiftet 2014/2015.
I efteråret 2012 begynder Femern
A/S processen med at udvælge de
entreprenørkonsortier, der omkring
sommeren 2013 inviteres til at give
tilbud på de store anlægskontrakter.
Kontrakterne ventes indgået i sommeren 2015.
Revisionen af tidsplanen omfatter alene den igangværende projekteringsfase. Byggetiden for en
sænketunnel under Femern Bælt
vurderes stadigvæk at ville vare seks
og et halvt år. Med anlægskontrakter
indgået i sommeren 2015 vil den faste Femern Bælt-forbindelse kunne
åbne i slutningen af 2021.
Den nye tidsplan ventes dog ikke
at få konsekvenser for den samlede
anlægsøkonomi, da omkostningerne
til projekteringen kan holdes inden
for rammerne af budgettet på 2,8
mia. kr. (2008-priser). Det samlede
anlægsoverslag for sænketunnelen
lyder stadig på 40,7 mia. kr. (2008-priser) og tilbagebetalingstiden for hele
Femern Bælt projektet inklusive de
danske landanlæg er fortsat 39 år.
Tommy O. Jensen
John Christensen
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Ny broklap til jernbanebroen
over Limfjorden
Knap en måned efter M/S Ramonas
påsejling af jernbanebroen over
Limfjorden den 28. marts, blev
den ødelagte broklap og tilhørende
kontravægt i beton fjernet lørdag
den 21. april. Det var flydekranen Samson og medarbejdere fra
entreprenørvirksomheden Bladt
Industries, der havde til opgave at
fjerne den 200 tons tunge broklap,
så der atter kunne skabes fri sejlads
igennem Limfjorden. Den ødelagte
broklap var så beskadiget, at den
ikke engang kunne åbnes for skibstrafikken gennem passagen ved
Aalborg-Nørresundby.

Jernbanebroen over Limfjorden har
en samlet længde på 403 meter og
en gennemsejlingsbredde på 29 meter. Broklappen løftes op ved hjælp
af en 381 ton tung kontravægt, som
blev støbt på stedet ved broens
etablering i 1936-1938. Broklappen
åbnes ca. 4.000 gange årligt med i
alt ca. 10.000 gennemsejlinger.
Det er i øvrigt ikke første gang broen
er blevet påsejlet. Første gang skete
den 20. februar 1955, hvor toggangen var aflyst i tre uger. Året efter,
den 28. september 1956, skete der

en mere alvorlig påsejling med
skibet M/S Astrality. De to sydligste
brofag faldt i fjorden, hvorved næsten 100 meter af broen var væk. De
blev først sat på plads i juni 1957.
Efter tre uger var der dog etableret
en nødbro til erstatning for de
manglende fag, men godstrafikken
til og fra Vendsyssel blev sendt via
Fjerritslev og Thybanen indtil 1957.
Ny bro over Storstrømmen?
Banedanmark har nu afsluttet undersøgelserne om Storstrømsbroen,
om hvorvidt den skal sættes i stand
eller der skal bygges en helt ny forBanedanmark har efter et halvt års grundige undersøgelser af fem løsningsscenarier for Storstrømsbroens videre skæbne
kommet frem til, at en ny kombineret vej og jernbanebro over Storstrømmen vil være den økonomisk og samfundsmæssige bedste løsning. Visualisering af ny kombineret vej og jernbanebro over Storstrømmen, set fra Sjællandssiden.
Banedanmark

„Banedanmark har sat alle kræfter
ind på at finde den rette og hurtigste
løsning til genoptagelse af togtrafikken og det er at lave en ny broklap
ud fra de eksisterende tegninger fra
den gamle broklap med relevante
tekniske opdateringer,“ siger sektionschef i Banedanmark Helle BøhlMøller. „Vi forventer, at togtrafikken
over Limfjorden kan genoptages i
begyndelsen af november. Det er
en meget omfattende opgave at
gøre broen klar til trafikken efter de
massive skader, og vi har valgt den
hurtigste løsning. De andre muligheder, vi har set på, ville have taget
et par måneder længere at udføre.“

Demonteringen af den beskadigede broklap fra jernbanebroen over Limfjorden
den 21. april blev et stort tilløbsstykke
i Aalborg. Herover er det „lift off“ for
klappen, og afgang mod tunnelbassinet i
Aalborg havn, hvor klappen blev skrottet.

Ole Lund Jensen

Samtidig havde Banedanmark ultimo april indbudt tre entreprenører
til at give tilbud på levering af en
ny broklap til Jernbanebroen over
Limfjorden, hvoraf to af entreprenørerne den 2. maj afleverede deres
tilbud. Allerede den 7. maj kunne
der indgås aftale med MT Højgaard
A/S om at bygge og montere en
ny broklap. Den ny broklap bliver
bygget ud fra de eksisterende tegninger, men med relevante tekniske
opdateringer.
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Railcare har opgaven
med at køre skinner og
skærver ud for Balfour
Beatty Rail, der står for
sporfornyelsen på Aalborg-Frederikshavn. RC
MY1122 med skinnetog
mellem Sulsted og Lindholm den 28. maj.

bindelse (se Jernbanen 1/2012 s.7).
I indstilling afleveret til Transportministeriet den 22. maj, anbefaler
Banedanmark, at der arbejdes videre om ny bro med dobbeltsporet
jernbane og vej – scenarie 4.2.
De samlede anlægsomkostninger
for at have en driftssikker forbindelse ved Femern Bælt forbindelsens
åbning er opgjort til 3,7 mia. kr.,
uden en eventuel EU støtte på op
til 20 % af anlægsomkostningerne.
Alternativt vil en gennemgribende
renovering af den nuværende bro
koste ca.1.8 mia. kr., og hertil kommer ekstra omkostninger til løbende
vedligehold på ca. 0,5 mia. kr. frem
til 2040.

Når valget falder ud til fordel for en
ny bro, skyldes det trafikprognoser
fra Femern projektet. Disse viser, at
en enkeltsporet forbindelse over Storstrømmen fra 2040 skal udvides til to
jernbanespor, for at følge med det trafikale behov. Banedanmark vurderer
endda, at behovet sandsynligvis vil
indtræffe tidligere, når flaskehalsen
i Tyskland er løst. Skal den gamle
bro udvides med endnu et spor, vil
projektet samlet set blive dyrere.
Det er nu op til Transportministeren
og forligspartnerne i trafikaftalen
hurtigt at finde de fornødne midler
til projektet, hvis broen skal stå klar
inden Femern forbindelsen åbner
i 2021

„Grøn vækst“ indstillede i bogstavligste forstand kørslen på Grindstedbanen den 4. juni, sporet var efter mange års
misligehold så nedbrudt, at kørsel ikke længere er forsvarligt uden en større spormodernisering. CFL MX 1023 lunter
afsted mellem Grindsted og Krogager med to tomme tankvogne den 21. maj. I øvrigt tankevækkende at se majsmarken
ved siden af, hvor landmanden pænt har holdt ukrudtet væk, for at maksimere udbyttet!

Grindstedbanen lukket
Den 4. juni kørte det sidste godstog
på Grindstedbanen, den sidste tilbageværende del af „en skæve bane“
mellem Bramming og Grindsted.
Banen blev herefter lukket og stoptavle opsat ved stationsgrænsen i
Bramming.
Det var ellers meningen, at banen
skulle have været i funktion til
2014, hvor så politikerne skulle tage
endelig stilling til om den skulle
tilføres midler til en større istandsættelse eller nedlægges. Denne
afgørelse skulle træffes i år, så man
kunne nå at udbedre banen frem til
2014, hvis den skulle køre videre.
I januar blev banen midlertidig
spærret, efter en målevognskørsel
afslørede 69 graverende fejl og
et stort antal alvorlige fejl i bl.a.
overkørsler. Hovedparten af disse
fejl skulle udbedres indenfor 6 måneder, til trods for at strækningen
formelt var degraderet fra at være
godsbane til sidespor.
Det er især sporet der er i en meget
dårlig forfatning. På store dele af
strækningen er skinner og underlagsplader rustet sammen som følge
af manglende dræning, og følgelig
er svellerne også udskiftningsmodne. Mange steder står der højt og
tæt ukrudt og græs i sporet, hvilket
er med til at forværre problemet.
Hertil kom en række broer, hvor
renovering ikke længere kunne
udskydes. Alene for 2012 er der
skønnet nødvendige vedligeholdelsesomkostninger op til ca. 25 mio.
kr, og udsigt til tilsvarende beløb de
næste par år for at opretholde driften. Skulle banen bringes op til den
oprindelige strækningshastighed
på 75 km/t, vil det formentlig koste
mellem 150 og 200 mio.kr.

Tommy O. Jensen

Banedanmark har derfor indstillet til
Transportministeren at banen nedlægges medio 2012, og de afsatte
midler til vedligehold af banen i
stedet kanaliseres over i andre godsfremmende tiltag. Hvad der skal ske
med strækningen herefter, er op til
Transportministeriet.
Strækningen Bramming - Grindsted
blev åbnet for trafik den 12. november 1916, og persontrafikken blev
indstillet den 23. maj 1971. Frem
til midten af 1980’erne kørte der
på hverdage et godstogspar mellem
Esbjerg og Grindsted, herefter faldt
godskunderne fra og i de sidste år
har banen kun betjent kemivirksomheden DuPont (tidl. Danisco)
én gang om ugen, senest med CFL
Cargo som operatør.
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Holbæk Havnebane fjernes
Holbæk kommune gik i slutningen
af maj i gang med at renovere
Borgmester N. E. Hansenvej, der vil
være lukket i næsten to måneder.
Det særlige ved denne vej er, at
havnebanen mellem byens station
og havnen ligger i denne gade, og
i forbindelse med renoveringen
har kommunen besluttet at fjerne
jernbanesporene.

Ny station syd for Hillerød
I trafikforliget af 9. februar besluttes
det at afsætte midler til bygning af
en ny station ved det nye regionshospital i Hillerød til betjening af
personale, patienter og pendlere.
Stationen skal placeres nord for
landsbyen Hammersholt, hvor Frederiksværkbanen grener fra S-banen
og hvor Overdrevsvej (hovedvej 6)
føres under de to strækninger.

Den nye station skal, udover at betjene hospitalet, også være pendlerstation for Hillerød og omegn, samt
på sigt også fremme byudviklingen
i området. Der vil sandsynligvis
også blive placeret en stor parkeringsplads ved stationen, hvilket
kan medvirke til holde biltrafikken i
Hillerød midtby væk i myldretiden,
da oplandet ikke behøver benytte
Hillerød station som pendlerstation.
Stationens togbetjening kan skabes
på baggrund af den nuværende
trafik. Der vil således køre S-tog
hvert 10. minut i begge retninger
og Frederiksværkbanen vil standse
3 gange i timen i hver retning.
Stationen vil derfor hjælpe på sammenhængen mellem S-tog og regionalbane så transportbetjeningen

Sporombygning
Aalborg-Frederikshavn
Den 28. april startede den omfattende ombygning af banen mellem
Aalborg og Frederikshavn som
planlagt, trods den manglende sporforbindelse over Limfjorden.
Det drejede sig om sporarbejdet på
Brønderslev station, hvor der var

Den 14. april gik de tyske entreprenør Wiebe
og Wilke i gang med
en omfattende sporfornyelse af strækningen
mellem Skanderborg
og Herning. Den 27.
april var spor 1 fjernet helt i Bording, nye
sveller ligger klar på
perronen. Også sidesporet forsvinder, og
dermed den gamle type
sporstopper bygget af
skinner.

Den 2. juni gik Banedanmark for alvor i gang med den omfattende
sporombygning af banen mellem Lindholm og Frederikshavn, som
indebærer totalspærring frem til den 10. september, og for HjørringFrederikshavn endda frem til slutningen af oktober. MR 4053+4050
gør ophold i Vrå den 20. april 2011.
Tommy O. Jensen

Den samlede anlægsudgift er anslået ca. 115 mio. kr. til station og
forplads. Staten finansierer 46,5
mio. kr. til undersøgelser og anlægsprojekt. Lokalbanen, Hillerød
Kommune og Region Hovedstaden
vil skulle stå for de resterende udgifter. Det forventes, at sygehuset
står færdigt i 2020, og at den nye
station kan være færdig samtidig
med åbningen af sygehuset.

mellem København og Nordsjælland bliver forbedret markant. I den
forbindelse har Hillerød kommune
sammen med Lokalbanen ønsket
at Hillerød station ombygges til at
være en gennemkørselsstation for
lokaltrafikken fra Gilleleje/Tisvildeleje og Helsingør og i stedet have
endestation ved den ny station. Der
er dog ikke afsat penge til denne
ombygning.

Bo Lindhardtsen

Havnebanen, der senest er blevet
brugt i forbindelse med ophugningen af DSB’s 2.-generations S-tog,
blev nedlagt ved lov pr. 1. februar
2006, og siden da er det kommunen, der har haft råderetten over
den. Selv om en privatperson har
forsøgt at få kommunen til at gå
ind i en plan om at omdanne sporet til veteranbane, har kommunen
besluttet at sporene nu skal fjernes
fra gadebilledet.
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Når passagererne den 1. oktober
kan tage den renoverede strækning i
brug, vil de opleve en bedre komfort
og færre forsinkelser som følge af at
en række hastighedsnedsættelser
ophører. En egentlig forøgelse af
strækningshastigheden på 120 km/t
bliver der dog ikke tale om, i det
Arriva’s LINT-materiel som betjener
strækningen maksimalt kan køre
120 km/t.
Fornyelsesarbejdet deles op i fire
etaper:
Etape 1: 12. maj - 22. juni sporspærring mellem Skive og Viborg
Etape 2: 23. juni - 6. juli sporspærring mellem Skive og Langå
Etape 3: 7. juli - 12. august sporspærring på hele strækningen mellem Struer og Langå
Etape 4: 13. august - 30. september
sporspærring mellem Struer og Skive

Arbejdet med den nye
vejtunnel for Nordhavnsvej ved Svanemøllen begynder nu at gå
i dybden. Fra den 19.
august kl. 20 og frem
til den 24. september
kl. 5 vil Kystbanen mellem Helgoland-Hellerup
være totalspærret. Foto
den 29. maj.

Et sporskifte kom i vejen
for SA 8102 ved Nordhavn den 3. april, da en
sporgående kran omgående måtte sænke lasten
for at undgå at vælte.
Såvel tog som sporskifte
fik mindre skader ved
episoden.

spærring alle fire weekends i maj og
erstatningskørsel med bus.
Den 2. juni startede den egentlige
maskinelle spormodernisering, der
skal lægge 75 km nyt spor på hele
strækningen. Det er lykkedes Banedanmark at få en aftale med Stena
Line om at skinner og arbejdskøretøjer overføres med jernbanefærgen
Göteborg-Frederikshavn (se herom
under Operatører), medens sveller
hentes med lastbil via Limfjordstunnellen. Frem til den 10. september
vil der være totalspærring LindholmHjørring-Frederikshavn og al trafik
erstattes med bus. Hjørring-Frederikshavn vil være lukket yderligere syv
uger mellem den 10. september og
indtil videre til og med den 29. oktober. Hvornår normal trafik genoptages, afhænger af om broklappen på
jernbanebroen over Limfjorden er sat
på plads – i skrivende stund forventes
dette at ske i starten af november.
I forbindelse med sporfornyelsen
renses og fornyes skærver og under-

ballast. Der udveksles 9 sporskifter,
og der udføres afvandingsarbejder,
hvor der lægges 10 km dræn og graves eller oprenses 28 km grøfter. På
enkelte stationer fjernes overflødige
sidespor, så banen bliver lettere og
billigere at vedligeholde. Samtidig
udføres forskellige sikringsarbejder,
der er afledt af sporarbejdet. Endelig
renoveres 11 overkørsler på strækningen, og der nedlægges tre overkørsler.
Sporombygning Langå-Struer
Banedanmark gik den 12. maj i gang
med en gennemgribende og tiltrængt renovering af jernbanen mellem Langå og Struer. Der ombygges
i alt 70 km spor ud af strækningens
samlede 102 km længde, skærver
renses og suppleres med 96.000 ton
nye, ligesom over 100.000 træsveller erstattes med nye betonsveller.
Samtidig udføres en større mængde
dræn- og grøftearbejde, som skal
sikre bedre vandafledning fra banedæmningen ved kraftigt regnvejr.

Banedanmark

Mens banen er lukket, benyttes også
muligheden for at totaludskifte en
bro (viadukt over Bjerringbrovej øst
for Tange), renovering af 25 broer
og ombygning af 21 overkørsler
og 25 perronovergange. Endvidere
nedlægges en række markled og
mindre benyttede overkørsler, i alt
20 overkørsler forsvinder, mens
4 overkørsler mellem Langå og
Rindsholm opgraders med halvbommeanlæg. Sporanlægget på
mellemstationerne saneres og de
fleste sidespor fjernes. I Viborg etableres der nyt sidespor for henstilling
af togsæt, men samtidig forsvinder
sporforbindelsen til rundremisen og
drejeskiven.

Arrivas tog, der kører Aarhus-LangåStruer, vil i alle fire etaper blive
erstattet af busser på den respektive
del af strækningen. I perioden fra
lørdag den 12. maj til søndag den
12. august var DSB IC-tog mellem
Aarhus og Struer via Langå erstattet
af Arrivas tog.
Afsporing ved Nordhavn
Tirsdag den 3. april kl. ca. 9.05
blev et S-tog (SA-sæt 8102) afsporet
mellem Svanemøllen og Nordhavn
Station, da det påkørte en 18 ton
tung sporskifteramme, tiltænkt påskens sporarbejde ved Helgoland.
Lokomotivføreren var kort forinden
blevet advaret af en sikkerhedsvagt
i sporet, hvorved det lykkedes at
nedbringe hastigheden til 25 km/t
inden påkørslen skete.
Sporskifterammen var under transport med kran fra Østerport til
Helgoland i Kystbanesporet, hvor
det skulle ilægges ved indkørslen
til depotet og opstillingssporene, da
kranen utilsigtet begyndte at dreje
indover S-togssporene. Sporrammen blev straks sænket for at undgå
kranen skulle vælte, men med den
konsekvens at det nordgående Stogsspor blev delvis blokeret.
Der var ingen alvorlig tilskadekomne ved ulykken, kun en passager har
efterfølgende klaget over nakkeskader. Spor og køreledningsanlæg på
S-banen slap uskadt fra episoden,
og driften kunne genoptages kl. ca.
18 efter det beskadigede togsæt var
bragt på sporet igen og bugseret til
depotet i Høje Taastrup. Trafikafviklingen på S-banestrækningen
Østerport-Svanemøllen var derimod
hårdt ramt hele dagen, og medførte
at ca. 200.000 passagerer måtte
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Peer Kurland

køres med bus mellem ØsterportSvanemøllen/Hellerup. Kystbanen
var i forvejen lukket som følge af
sporarbejdet (se Jernbanen 2/2012
s. 14), og det gav yderligere pres
på busserne der var sat ind som
erstatning.

11

Køreledningsnedfald på
Lillebæltsbroen
Fredag aften den 4. maj kl. ca. 19.00
påkørte IC 161 med ER-sæt 2043
forrest en nedfalden kørelednings
tværdrager på Lillebæltsbroen.
Køreledning og tværdrager blev revet
ned, og gav dermed anledning til et
længerevarende driftsstop mellem
Middelfart og Fredericia/Taulov frem
til midnat, hvor operatørerne kunne
genoptage trafikken med dieseldrevet materiel. ER-sættet fik ødelagt
strømaftageren og revet hul i taget.
Banedanmark terminaloperatør
i Padborg
Banedanmark er nu officielt blevet
terminaloperatør på kombiterminalen i Padborg, som er en af tre
terminaler, der er overtaget fra DSB
– de to øvrige er den i Høje Taastrup
og den i Taulov.
Kombiterminalen i Padborg, der i en
periode omkring årtusindskiftet var
lukket, da der slet ikke blev transporteret gods fra terminalen, har
igen oplevet fremgang de seneste år.
Nye stationsforkortelser
De nye stationer der vil skyde op de
kommende år skal naturligvis have
forkortelser. To af dem kommer til
at ligge i forbindelse med de nye
sygehuse i Hillerød og Gødstrup
(se Jernbanen 1/2012 s. 10). Teknisk
set får stationen ved Hillerød navnet
Hammersholt med forkortelsen Am.
Det endelige og offentlige navn for
stationen er ikke besluttet endnu.
Stationen i Gødstrup får navnet
Gødstrup med forkortelsen Gp.

I forbindelse med KØR-projektet
ibrugtages den ny togfølgestation
på Øresundsbanen mellem Kalvebod og København H den 11. juni.
Den nye station får navnet Bavnehøj
Fjern og forkortes Baf.
Den genetablerede station Langeskov, som nedlagdes i 1977 og
forventes genåbnet næste år til
december, beholder sin oprindelige
forkortelse Lv.
Øget rettidighed
Det er lykkes Banedanmark at få
vendt kurven med antal forsinkede
tog til det bedre, idet årets første
fem måneder har givet passagererne
rekord mange tog til tiden. Siden
årsskiftet er 93,6 % af togene på
fjernbanen og 93,5 % af S-togene
ankommet rettidigt. Målet var henholdsvis 90 % og 93 %.
Iflg. Banedanmark er det resultatet
af Rettidighedsorganisationens tætte
samarbejde og fælles skarpe fokus

fra de mange medarbejdere på tværs
af banesektoren. Organisationen består af Banedanmark, tog operatører
og Trafikstyrelsen.
„På tværs af Banedanmark, DSB
og alle de øvrige aktører på banen
arbejder medarbejderne tæt sammen og stiller skarpt på de mange
små ting, som er med til, at passagererne kommer frem til tiden. Det
arbejde fortsætter, og der kommer
hele tiden nye udfordringer, vi skal
løse, men det er tilfredsstillende, at
folk begynder at mærke det fælles
skarpe fokus i form af en mere pålidelig togdrift,“ siger formanden for
Rettidighedsorganisationen, Banedanmarks administrerende direktør
Jesper Hansen.

Banedanmark gennemfører i disse år et stort
renoveringsprogram for
de mange broer og viadukter der findes langs
banerne. Visse broer udskiftes helt, som eksempelvis Lågegyden ved
Kokkedal. Broen blev
fjernet i påsken, og en ny
bredere bro bygges op i
løbet af 2012. ET 4318
ankommer til Kokkedal
den 23. marts - en uge
senere var den klassiske
buebro historie.

Tommy O. Jensen
Fra fredag den 11. maj om aftenen til mandag 14. maj kl. 5 var der
sporspærring mellem Give og Gadbjerg, da vejbroen ved Farre fra omkring 1942 skulle rives ned og erstattes med ny bro. Herunder arbejdet
hhv. lørdag med nedrivning og søndag med opbygning af den nye bro.
Bo Lindhardtsen

Bo Lindhardtsen
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Operatører
Nat på depotet, alt ånder
fred og ro, inden næste
dags kørsel til både nær
og fjern. Foto den 30.
april på personvognsdepotet Belvedere syd for
København H.

IC2 og IC4 yderligere forsinket

Udskiftning i bestyrelsen
Ved det årlige virksomhedsmøde
den 24. april trådte Helge Israelsen
og Carsten Gerner ind som nye
medlemmer af DSB’s bestyrelse, og
erstattede Lotte Littau Kjærgaard og
Jens Iwer Petersen.
Det er transportministeren, der vælger seks af bestyrelsens ni medlemmer på virksomhedsmødet. Henrik
Dam Kristensen har i enighed med
bestyrelsesformand Peter Schütze
lagt stor vægt på at udvide bestyrelsens kompetencer inden for blandt
andet regnskab og ledelse af statslige
virksomheder.
Helge Israelsen, 63 år, er i øvrigt en
gammel kending i DSB, idet han i
1985-1988 har været planlægningschef og teknisk direktør, indtil blev
adm. direktør for Post Danmark fra
1988 til 2009.
Carsten Gerner, 58 år, har været
partner, administrerende direktør
og statsautoriseret revisor i Price
Waterhouse Coopers og har i mere
end 20 år har været rådgiver for en
række af landets største virksomheder og staten.

Det går trægt for Ansaldobreda (AB)
med at levere IC2 og IC4-tog i den
takt, som det blev aftalt mellem DSB
og AB i den reviderede tidsplan i
december 2010. AB havde ved udgangen af maj leveret 47 IC4-togsæt
og 4 IC-togsæt, og er dermed bagud
med 15 henv. 10 togsæt i forhold
til den kontraktuelle plan. Ifølge planen skulle leverancen af såvel IC2
og IC4 være afsluttet ved udgangen
af september indeværende år – det
er foreløbigt udskudt til juni 2013 jf.
den seneste statusrapport afleveret
til Transportministeriet i maj måned.
Årsagen til den langsomme produktionstakt skyldes manglende materialer fra underleverandører, som
er spredt udover flere lokaliteter
(se Jernbanen 1/2012 side 5). DSB
og AB har nu sat en Opmand til at
følge materielsituationen tæt, for at
undgå yderligere forsinkelser. Siden
årsskiftet er der overtaget følgende
togsæt (opgjort ved udgangen af
maj): MG 5665*, 5659*, 5663,
5602, 5666 og 5610 samt MP
5705*, 5706 og 5707. Togsæt med
* ankom fysisk til Danmark i uge
51/52 2011, men blev først formelt
overtaget af DSB i 2012.
I Danmark går arbejdet med opgraderingen af IC4-togsæt til pakke

MPTO 2 eller 2D støt frem, godt
hjulpet på vej af ordinær kørsel med
passagerer endnu er suspenderet, og
dermed er togene bedre tilgængelig
for værkstederne i Aarhus og Randers. Opgraderingspakken 2D er en
delmængde af pakke 2 – også kaldet
vinterpakken – der eliminerer de
problemer der har været med klargøring og kørsel i hårdt vintervejr
med is og snefygning. (omfang af
opgraderingen fremgår af Jernbanen
1/2012 side 13-14) Derimod kan
togsættene først sammenkobles
med 3 enheder, når den fulde pakke
2 er implementeret. Produktionsplanen følges og der afleveres et togsæt
hver uge til driftssimulering, hvilket
foregår i Aarhus og på Klargøringscenter Kastrup (KAC).
Opgraderingen til pakke 2/2D har
dog ikke været uden problemer,
idet det har vist sig at varme-, og
køleanlægget lider af utætte samlinger. Det er et problem, at AnsaldoBreda ikke i tilstrækkelig omfang
har tilsikret korrekt loddemetode på
de forskellige sites. Resultatet er, at
utætheder opstår som følge af togets
vibrationer. DSB har kørt en lang
proces med AnsaldoBreda, der har
erkendt fejlen og har rettet på deres
procedure.
Ved udgangen af maj var status på
opgraderingerne som følger:
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Følgende IC4-tog har fået opgraderingspakken 2D: MG 5621-22,
5624, 5629, 5630, 5632, 5635-36,
5639-42, 5644-45.
Følgende tog er opgraderet med
alle pakkerne og har gennemgået
driftssimulering: MG 5638, 5643,
5646, 5648-49, 5650-55, 5657,
5660 og 5661.
Endelig er følgende tog opgraderet
med alle pakkerne og afventer driftssimulering: MG 5631, 5637, 5656,
5658, 5662 og 5665.
Opgradering af de første af i alt 14
NT togsæt („generation 0“) er ved
at være stabiliseret efter den lange
opstart i 2011. Ved udgangen af
maj var MG 5604, 5608 og 5616
opgraderet. En del af forsinkelsen
for opgraderingen af de resterende
11 togsæt forventes indhentet ved
ekstra personale og udvidet arbejdstid. Generelt er den ustabile
konfiguration af togsættene, som har
været i drift og har stået stille over
en længere periode en udfordring,
da denne betyder et ukendt antal fejl
og mangler. Der foretages funktionstest og gennemgribende inspektion
ved overtagelse fra DSB til AB/DSB
Vedligehold for at kende togets konfiguration inden start. Næste togsæt
i „pipelinen“ er MG 5606.

På længere sigt skal alle IC2 og IC4
gennemgå en 3. opgraderingspakke,
men omfang og tidspunkt er ikke
fastlagt på nuværende tidspunkt.
I øjeblikket indeholder oplægget
til pakken ca. 80 ændringsforslag
ekskl. TCMS (togcomputeren),
som er enkeltelementer, som søges
opgraderet i mindre trin. Denne
fornyede tilgang har DSB drøftet
med Trafikstyrelsen med henblik på
at finde en smidig godkendelsesproces. Resultatet af drift med pakke 2D
og pakke 2 kan ændre prioriteringen

Driftssimulering

personale og driftsledelse m.m. Med
henblik på effektivere arbejdsprocesser og forenkle beslutningsprocessen er 6 håndværkere tilmeldt
uddannelse som „prøvetogsleder“.
IC2 forventes påbegyndt i starten af
juni, efter Trafikstyrelsen den 3. maj
har givet deres tilladelse til driftssimuleringskørsel uden passagerer.

Sideløbende med opgraderingen af
pakke 2/2D på IC4-flåden, er der siden den 28. februar kørt ca. 120.000
km (medio maj) i overvåget prøvedrift uden passagerer på følgende
strækninger: Aarhus – Kastrup,
Aarhus-Slagelse og Aarhus-Padborg/
Esbjerg. I forhold til tidligere er det
nu lykkedes at få togets kilometerpræstation mellem tekniske hændelser op til gennemsnitlig ca. 3.700
km/togsæt mod tidligere ca. 1.900
km/togsæt umiddelbart før Marslevepisoden den 7. november satte en
stopper for kørsel. Egentlig nedbrud,
hvor togsættet skal bugseres væk er
der heldigvis længere imellem, ca.
61.000 km/togsæt – før Marslev, lå
niveauet på omkring 20.000 km/
togsæt.

Det er endnu ikke klart, hvornår Trafikstyrelsen giver DSB lov til at indsætte IC4 i plandrift – et forsigtig gæt
vil være at det sker i medio august
på forbindelsen Aarhus-Esbjerg som
erstatning for MR-materiellet.

Trods de forbedrede km-tal, opleves der dog fortsat mange fejl med
varme- og klimaanlæg, fejl ved dør/
skydetrin samt fejl på Passagerinformationssystemet (PIS). Tekniske
hændelser er reduceret væsentligt
på bremse- og parkeringsforhold
samt kobling.

Forsinkelserne og kvaliteten i leverancerne af tog har imidlertid betydet en forsinkelse for indsættelsen
af IC4- og IC2-togene i plandrift.
Konsekvenserne af dette er følgelig
et mindre behov for reservedele og
andre driftsrelaterede indkøb hos
AB, dermed ser det ud til at rabatten ikke kan udnyttes fuldt ud inden
udgangen af 2012. Ved udgangen
af november 2011 havde DSB realiseret et samlet rabatbeløb på ca.
110 mio.kr, så der stadig et stykke
vej. DSB forsøger nu at få forlænget
aftalen med AB, så den løber udover
årsskiftet.

Kørslen er tilrettelagt således, at
togene kommer til værkstedet i
Kastrup og Aarhus. Tog- og lokomotivpersonalet vil i vid udstrækning
være på togsættet på samme tid.
På denne måde sikres størst mulig
vidensdeling blandt det kørende

Reservedele til IC2 og IC4
I forbindelse med indgåelsen af IC4
forliget den 20. maj 2009 mellem
DSB og AnsaldoBreda (AB), hvor
den samlede kompensation på 2,25
mia. kr. til DSB for misligholdelse af
aftalen, var 500 mio.kr af beløbet øremærket som 50 % rabat af prisen på
kommende indkøbte reservedele og
service, dvs. at der inden udgangen
af 2012 skulle DSB have aflagt ordre
på disse ydelser hos AB for 1 mia.kr.

DSB igangsatte den
28. februar driftsimuleringsprogrammet for
IC4-togene, dels for at
få identificeret tekniske
hændelser og dels for
at uddanne personale.
DSB MG 5645 og 5641
afgår fra Esbjerg den 7.
maj med endnu et tog i
driftsimuleringsprogrammet.
Kasper Pedersen

Når det gælder om at gøre lillesøsteren IC2 klar til egentlig drift,
så afventer opgraderingen at få
afklaret omfanget af ombygningen.
IC2-togene bliver, nøjagtig som IC4togene, leveret i den ved forliget i
2009 aftalte konfiguration. Det vil
sige en kvalitet og funktionalitet, der
svarer til MG 5622 på daværende
tidspunkt. MG 5622 var som bekendt det første typegodkendte tog,
der var egnet til sammenkobling to
og to. Vurdering af opgraderingsbehovet sker ved en inspektion i
Randers efter der er gennemført
dynamiske test på togsættene. Ved
udgangen af maj kørtes der driftssimulering med MP 5704, mens de
øvrige tre MP 5705-07 befandt sig
på værkstedet i Randers.

og evt. tilføje nye ændringer med
højere prioritet end de i pakke 3
foreslåede. Det er blevet besluttet
at færdiggøre ændringsforslagene
til et bestemt niveau, hvorefter udviklingsprocessen bliver sat på hold,
indtil opgradering af IC2 til pakke 2
er gennemført.
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siddepladser) i resten af landet i sommermånederne, medvirkede den samtidig til,
at virksomheden sparede tid og penge på
at undgå at skille togene ad og overføre
dem på blokvogne med henblik på landevejstransport. I det tilfælde skulle DSB
undvære IC3-togene i drift i flere uger,
fordi der ligger et betydeligt arbejde i at
få godkendt et IC3-tog, der har været skilt
ad, til fortsat drift. Hvert døgn et IC3-tog
står stille, koster DSB 50.000 kr.
MR-togsættene blev ligeledes overført fra
Frederikshavn til Göteborg med Stena
Line. De erstatter de MR-sæt, der blev
lukket inde på Nordvestbanen om aftenen
den 1. juni, hvor et nyt stort sporarbejde
indledtes, og hvor det er nødvendigt at
indstille trafikken midtvejs på strækningen,
hvorfor DSB får brug for tog på begge sider
af sporarbejdet for at kunne opretholde
trafikken i fuldt omfang.

Jørgen Gade

For første gang i 15 år kunne en MR køre ombord
på en færge! Her kører MR-sæt 4009 ombord på
færgen til Göteborg søndag den 3. juni 2012 kl
17 i Frederikshavn. Indsat billede af M/F „Stena
Scanrail“ under indsejling den 5. juni.

Renæssance for en jernbaneoverfart
Efter påsejlingen af Jernbanebroen over
Limfjorden, den 28. marts, jf. „Jernbanen“,
nr. 2/12, s. 14, har der ikke kunnet køre
tog mellem Aalborg og Lindholm, og det
medførte længere rejsetider og skifte mellem tog og bus for DSB’s nordjyske kunder,
en situation, der udvidedes til at gælde hele
strækningen frem til Frederikshavn i større
og mindre udstrækning fra den 2. juni til
den 28. oktober. Normale tilstande må
først antages at indtræffe først i november,
hvor en ny broklap er installeret, og broens
kontravægt atter er bragt på plads.
Det har været en udfordring for såvel
DSB som Banedanmark, der henholdsvis
havde brug for at få de „indespærrede“
togsæt tilbage til det øvrige net, og entreprenørmaskiner og udstyr på plads forud
for sommerens sporarbejde i Vendsyssel.
Problemet blev løst ved en aftale i slutningen af april mellem DSB for driften samt
Banedanmark, som projektleder og Balfour
Beatty Rail Danmark, som entreprenør for
sporombygningen og Stena Line, der betyder, at rederiet overfører hhv. togsæt og
entreprenørmaskiner mellem Frederikshavn
og Göteborg og v.v. Det er nogen tid siden,
at der sidst har været overført jernbanemateriel på overfarten, og det har derfor været
nødvendigt at få udført nogle reparationer
af jernbanefærgelejet i Göteborg.
Det har været et enormt spændende projekt, og Stena Line måtte derfor grave lidt

i arkiverne for at finde procedurerne frem
og samtidig i et samarbejde med Göteborg
Havn fået reparationen af lejet gennemført på
rekordtid. Rederiet skal overføre 20.000 tons
nye skinner, der leveret fra Tyskland, og det
rullende materiel i forbindelse dermed omfatter flere tusinde færgemeter – en ordre for
rederiet til en værdi af flere millioner kroner.
Den første overførsel af materiel til brug
for sporombygningen i Vendsyssel fandt
sted natten mellem den 10. og 11. maj fra
Göteborg til Frederikshavn med den kombinerede jernbane- og lastbilfærge M/F „Stena
Scanrail“. Banedanmark var særdeles tilfreds
med, at man sammen med Stena Line fik en
løsning på problemet på plads så hurtigt, og
som betød, at man fik overført de sporkørende arbejdsmaskiner og de mange skinnetransportvogne med skinner i længder af 100
meter - i alt 16 læs - overført til Frederikshavn,
så tidsplanen for sporarbejdet kunne holdes.
Færgen kunne rumme ét læs ad gangen – to
gange i døgnet. BDK befordrer normalt skinner i længder på 150 meter, men det tillod
færgens vogndæk ikke.
Aftalen var også til glæde for DSB, for den
har betydet, at de fire MF- og seks MR-togsæt, der blev isoleret nord for Limfjorden,
kunne overføres til Göteborg med færgen,
inden Banedanmark gik i gang med at udskifte sporet i Vendsyssel.
Aftalen betød, at udover, at DSB havde
hård brug for togsættene (med de mange

Overførslerne af DSB’s tog fandt sted i uge
22/23, således 1) søndag den 3. juni – 3
MR-sæt, 2) mandag den 4. juni - 2 MF-sæt
– begge dage fra Frederikshavn kl. 17.30,
Göteborg ank. kl. 21.30 og tirsdag den 5.
juni - 3) 2 MF-sæt fra Frederikshavn kl.
08.00 – Göteborg ank. kl. 12.00 og 3 MRsæt fra Frederikshavn kl. 17.30 – Göteborg
ank. 21.30.
Det krævede nøje planlægning således, at
alle togsæt var placeret i Frederikshavn den
2 juni kl. 02.00, inden strækningen blev
spærret. Alle ti togsæt blev tanket i Frederikshavn. Seks lokomotivfører-tjenester
fra Nordjylland blev udtaget til overførsel
af togsættene med tilhørende instruktion i
lastning og losning og kørsel i Göteborg.
De fire MF-togsæt blev den 5. juni fremført
af yderligere et MF sæt, nemlig sæt 69 (med
svensk ATC) fra Göteborg til Københavns
Lufthavn Kastrup – klargøringscentret. MF
sæt 69 blev den 30. maj funktionstestet ved
en kørsel Kastrup-Svågertorp-Kastrup og
derefter sendt tom til Göteborg den 4. juni.
Efter mange undersøgelser, herunder hjemkørsel trukket af lok fra godsoperatører,
blev løsningen, at de 5 trækkende og 1
død MR kørte hjem fra Göteborg (i Sverige
med maksimal hastighed på 50 km/t pga.
manglende svensk ATC) for egen kraft natten mellem den 5. og 6. juni. MR-sættene
blev efterfølgende efterset i værkstedet i
Fredericia.
Stena Line har et stille håb om, at den kortvarige renæssance for jernbanefærgefarten
mellem Göteborg og Frederikshavn og v.v.
vil åbne transportbranchens øjne for jernbanens muligheder, men det forudsætter,
at færgen, der er bygget i 1973 og dermed
udskiftningstruet, bliver erstattet af en kombineret færge, hvis behovet for overførsel
af jernbanemateriel kan konstateres.
Erik B. Jonsen
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Venner i nøden
Efter jernbanebroen over Limfjordfjorden blev ødelagt ved påsejlingen den 28. marts, har Nordjyske
Jernbaner tilbudt DSB, at de kunne
vedligeholde de 10 indespærrede
togsæt (Jernbanen 2/2012 side 16) på
værkstedet i Skagen. „Vi er virkelig
blevet mødt med stor samarbejdsvilje fra Nordjyske Jernbaner, som
to dage efter vores henvendelse gik
med til, at vi kunne vedligeholde
vores tog på deres værksteder i Skagen, og den daglige service og hjælp
fra det lokale personale i Skagen har
været enestående. Værkstedet har
blandt andet en grav på værkstedet,
hvilket er essentielt i forhold til det
nødvendige vedligehold, vi skal
lave og ellers bringer vi selv udstyret
med i varebiler“, siger Søren Kaarup
ingeniør i IC3 Vedligehold,
„Vi havde i forvejen et rigtig fint
samarbejde med DSB i forbindelse
med vedligehold af vores Desiro-tog,
så for os var det helt naturligt at træde
til med en hjælpende hånd. De eftersyn vi selv skulle have lavet, har vi
rykket til vores værksted i Hjørring,
så på den måde er det ikke det store
problem for os, og det glæder os, at
vi har kunnet være behjælpelige i
denne noget usædvanlige situation,“
siger teknikchefen i Nordjyske Jernbaner Morten Muff Jensen.
I alt har værkstedspersonale fra DSB
været udstationeret til Skagen i fire
ombæringer, hvor der udover ordinært eftersyn også er foretaget reparation af en gearkasse på et MR-tog.
Ny gangbro i Hellerup

Gangbroen er delvist finansieret
af Københavns Kommune, der har
betalt et beløb, der svarer til opførslen af en midlertidig gangbro.
DSB besluttede derfor at lægge seks
millioner kroner oveni, der gør det
muligt at etablere en permanent
gangbro. Gangbroen kommer også
til at lette adgangen til den kommende cykelparkering, som DSB
og Banedanmark planlægger at
etablere ved Ryvangs Allé vest for
Hellerup Station.
Brofagene blev lagt på plads i to
etaper. Den første etape er over-

Materielnoter
Fredag aften den 4. maj kørte ER
2043, der var med i IC 161, ind
i en ståldrager på Lillebæltsbroen
og fik revet strømaftager og elektrisk udstyr på taget af. Togsættet
er sendt til Bombardier i Randers
for udbedring, der i forvejen har
den brandskadet ER 2039 inde for
reparation (forventes færdig til jul).
*
I forbindelse med sporarbejdet
på Nordvestbanen fra den 2. juni
til den 3. september er 8 MR-sæt
blevet spærret inde på strækningen
Holbæk-Kalundborg: MR-sæt 4007,
4013, 4020, 4024, 4025, 4037,
4069, 4072. MR-sættene serviceres
på depotet i Kalundborg.
Frit internet Kastrup-Aalborg
Fra efteråret kan alle kunder komme
på nettet i toget kvit og frit mellem
Kastrup og Aalborg. Samtidig forbedres hastigheden og stabiliteten,
idet TDC installerer nye modemmer
med tre gange så høj kapacitet, hvilket
vil forbedre hastigheden væsentligt.
Adgangen til internettet koster 29 kr.
for fem timer, kunder der er medlem
af DSB’s gratis fordelsprogram +more
vil kunne få fri adgang. Aftalen med
TDC kommer samtidig med, at der
bliver lanceret en ny og forbedret
udgave af Fri Internet i S-togene.
Tommy O. Jensen

Natoøvelse i Vestjylland
Dette forår er en stor NATO øvelse
afholdt i og omkring Varde, Oksbøl og Nymindegab. Øvelsen var
en stabs- og signaløvelse, hvor
primært delingsførerne og kommunikationsofficererne blev øvet.
Omkring 1200 soldater fra 12 lande
deltog i øvelsen, og militæret valgte
jernbanen til at fragte det militære
isenkram til og fra Oksbøllejren.
Natten til den 2. april var MZ 1457
og 1459 i Oksbøllejren med militær materiel fra Tyskland. Der var
et lokomotiv i hver ende af toget,
fordi det var for langt til at kunne
lave omløb i Esbjerg!
Desværre vendte militærkøretøjerne forkert i forhold til ramperne,
så dagen efter måtte MZ 1453 atter
trille fra Fredericia til Oksbøl Syd,
for at rangere de mange vogne til
rampen – enkeltvis! De 23 tomme
vogne blev hentet i Oksbøllejren
af MZ 1457 og 1459 den 11. april.
Næste tog med militært materiel
ankom til Oksbøl Syd tidligt om
morgenen den 19. april. Da vognene var losset blev de afhentet igen
den 22. april af MZ 1449.
Øvelsen blev afsluttet medio maj,
hvorefter materiellet igen i to tog
blev sendt retur til Tyskland. I forbindelse med kørsel med tomme
vogne til Oksbøl Syd den 13. maj
fik MZ 1453 og 1459 i øvrigt så
alvorlige tekniske problemer, at
de begge måtte efterlades i Oksbøl
Syd! De blev så afhentet af værkstedspersonale fra Fredericia den
15. maj med MZ 1449 og 1456.
Mon ikke det bliver den eneste gang

I forbindelse med cykelløbet Giro d’Italias opstart i Herning, har Arriva
Tog i perioden 4-6. maj
kørt en del tilbringertog
mellem Herning Station
og Messecenter Herning
Trinbræt. Det ene af de
to LINT-togsæt (AR 2040
A/B) var udsmykket med
smarte cykelsymboler i
pink! AR 2040 ses her
øst for Tjæreborg den
22. april.
Ole Fredsted

Efter mange års forsøg på at etablere
en ny gangbro på tværs af perronerne i sydenden af Hellerup, lykkedes
det endelig ved Nordhavnsvejens
mellemkomst. Vejbyggeriet fordrer
nemlig skiftevis totalspærring af
Kystbanen og S-banen, og i disse
perioder vil behovet for skifte på
stationen blive ekstraordinært stort.

stået i Kristi Himmelfartsferien og
natten mellem den 1. og 2. juni.
Monteringsarbejdet med dele til
den ny gangbro blev forestået af
DSB Hjælpevogn, der med sine
to 156 t kraner løftede brofagene
fra rulleskøjter på sporet og op på
søjlerne, uden at køreledningsanlægget skulle demonteres.
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Gods med ME
På grund af den nedrevne køreledning på Lillebæltsbroen, måtte
Hectorrail den 5. maj leje dieseltrækkraft af DSB. Det blev ME 1502,
der blev brugt til at trække i alt fem
godstog over broen.
Kolding

Leveringen af MP-sæt
går langsommere end
forventet. Her rangerer
CFL T66K 714 med nyankommet sæt 5707 i
Aarhus den 13. marts.

Der er ikke så ofte, at
der er transporter til og
fra Oksbøl Sydlejr, men
i maj måned har der
været kørt et par gange.
To MZ-lokomotiver fik
tilmed nedbrud, så den
15. maj måtte MZ 1449
og 1456 en tur til Oksbøl
Sydlejr for at afhente MZ
1453 og 1459. De fire
lokomotiver ses her ved
Hyllerslev på vej mod
Varde.

nogensinde at der har været fire MZ
i Oksbøl Syd samtidigt?

hjælpe de nedriggede el-godstog
over broen.

Stop for fiskemel

Specialvogn i Danmark

Da det finske containerskib M/S
Ramona den 28. marts vædrede
Jernbanebroen over Limfjorden,
var det ikke kun persontrafikken
og skibssejladsen der blev ramt.
Også DB Schenkers godstog for
Fiskernes Fiskeindustri i Skagen er
indstillet på ubestemt tid. Imens
kører containerne på lastbiler mellem Skagen og Mærsk Terminalen
på Aarhus Havn. DB Schenker fik
dog ikke noget materiel indespærret nord for broen.

Den 28. marts kom en tysk specialvogn til Ringsted. Der var tale
om den 16-akslede Uaais 823 med
nr. 35 80 995 7 000-6, som var
læsset med en valse til Dansteel
i Frederiksværk. På grund af den
høje metervægt var der tilkoblet
fladvogne på hver ende af vognen,
så den ikke ville komme til at gå
tæt på lokomotivet, og dermed øge
metervægten yderligere.

Dieseldrift på Lillebælt
På grund af en nedrevet køreledning på Lillebæltsbroen, måtte DB
Schenker den 5. maj køre med
dieseldrift mellem Taulov og forskellige stationer på Vestfyn. MZ
1453 og 1459 blev anvendt til at

Den 29. marts blev vognene kørt
til Høje Taastrup af MZ 1453, og
natten til den 4. april listede de så
med MX 1023 til Frederiksværk
med blot 40 km/t.
I begyndelsen af maj kom vognen
igen til Danmark med endnu en
valse til stålvalseværket i Frederiksværk.

Rangeringen på Kolding Havn i
forbindelse med Hectorrails kørsel
for Scandfibre Logistics er ganske
omfattende. Der er tre ekspeditionssteder for de mange vogne i
Kolding, og arbejdsbyrden for den
lille Railservice Köf traktor har været
stor. Derfor er köf’en fra og med
den 11. april blevet erstattet med
MX 1018, som er indlejet fra BLDX.
MX’en kan på hverdage ses på såvel
Nord- som Sydkajen i Kolding flere
gange om dagen mellem kl. 11 og
kl. 18.
Köf traktoren blev i øvrigt kørt fra
Kolding og retur til Railservice i
Padborg den 30. april. Transporten
skete med 45 km/t bag 241.004.

Opstart Halden-Padborg
Fra begyndelsen af maj har TXLogistik startet deres planlagte
kombitrafik mellem Halden i Norge
og Verona i Italien. Kørslerne var
planlagt udført med de to fabriksnye
MRCE 185 407 og 408, som blev
vist i Jernbanen nr. 1-2012 side 17.
Men af uvisse grunde har de tyske
myndigheder ikke kunnet godkende
disse til kørsel i Tyskland.

Ole-Chr. Munk Plum

I stedet har TXL leaset 185 404 og
405 fra Green Cargo. Lokomotiverne er stadig i DB rødt design,
men har fået TXL mærker på fronter
og sider. Lokomotiverne blev den 6.
maj trukket fra Malmö til Padborg,
hvor de skulle gennemgå et nyt ATC
eftersyn.
Indtil TXL har de formelle tilladelser
på plads i Danmark køres de nye tog
af CFL Cargo. Det første tog mellem
Padborg og Malmö kørte søndag
den 29. april, og bestod af T66K 714
og 13 vogne, der var læsset med 26
fabriksnye Lauritzen sættevogne.
Speditøren på den nye rute, der
halverer transit tiden mellem Halden og Verona, er J. Lauritzens
Eftf. i Esbjerg. Der er indkøbt 120
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nye trailere til trafikken, og hvert
tog vil bestå af 13 vogne med 26
trailere. I opstartfasen køres der et
tog om ugen i hver retning, men
det forventes at trafikken vil blive
fordoblet indenfor et par måneder.
Fra Norge til Italien befordrer toget
primært norske industriprodukter,
og den modsatte vej italiensk vin,
fødevarer, specialiteter og møbler.

Kørsel for TXL
Indtil TX-Logistik har fået de endelige operatørgodkendelser på
plads, er det CFL Cargo der kører
de to ugentlige Halden-Verona tog
i Danmark. Kørslen mellem Malmö
og Padborg sker indtil videre med
T66K 714.
MY 1146 hensat
CFL Cargo har hensat MY 1146 med
nedslidte hjul og andre defekter.
Dermed er der nu kun tre lokomotiver med ATC i drift for CFL, og det
er MX 1023, MX 1029 og T66K714.
Endvidere anvendes et ekstra Class
66 lokomotiv uden ATC som forspandslok sammen med en MX.
Flytning af sneplove
Som afslutning på vinterberedskabet har CFL Cargo i maj været i
Roskilde, Odense, Aarhus og Struer
for at bytte rundt på Banedanmarks
sneplove. Vinterinstruksen foreskriver at plovene i sommerhalvåret
kobles to og to med skærene mod
hinanden, så de er klar til at blive
kørt til opsmøring før den kommende vinter.
Sporombygning i Midtjylland
CFL Cargo har kørt maskiner og
materialer til sommerens sporombygning af strækningen mellem
Herning og Skanderborg. Første
tog fra Padborg til Herning kørte
den 14. maj og bestod af T66K 714
med H.F. Wiebe lok nr. 4 og diverse
sporombygningsmateriel.

Flytning af materiel
Contec Rail har ikke længere værkstedsfaciliteter i Padborg, og har
derfor flyttet deres resterende materiel til Køge. Torsdag den 22. marts
kørte et materieltog fra Padborg til
Køge. Trækkraften var Railcare MY
1134, da Contec Rail ikke har egen

operatørlicens. I toget medfulgte
Marcipanbrødet M 32, som Contec
Rail nu har solgt til Østsjællandske
Jernbaneklub. Derudover bestod
toget af MX 1006, MY 1153, 1154,
1158 og et par vogne.

Sporombygning Helgoland
I forbindelse med forårets sporombygning af depotsporene på
Helgoland skulle V100 lokomotivet
BBL 05 og tilhørende sporombygningsmateriel trækkes fra Padborg
og til Østerport. Dette skete den
30. marts med Railcare MY 1134
som trækkraft.
Den 6. april gik turen så den modsatte vej, da MY 1134 kørte fra
Hellerup til Padborg med bl.a. en
Leonhard Weiss skinnekran.
Rangering i Kolding
Den 4 og 5. april var det igen MY
1134, der stod for havnerangeringen i Kolding for Hectorrail. Antallet af læssede vogne var for stort til
at Køffen kunne klare opgaven på
tilfredsstillende tid!
Sporombygning i Vestjylland
I første halvdel af maj måned har
Railcare været beskæftiget med at
hente skinner i Fredericia og køre
dem ud til aflæsning på strækningen
mellem Struer og Langå. Skinnerne
skal anvendes til sommerens store
sporombygning på strækningen i
perioden 12. maj til 1. oktober.

Sporombygning i Nordjylland
På grund af påsejlingen af Jernbanebroen over Limfjorden, blev
det nødvendigt at fragte materiel
til sporombygningen i Vendsyssel
via jernbanefærgen GöteborgFrederikshavn. Den 10. maj kørte
Railcare MY 1122 og BLDX MX
1017 samt en stoppemaskine og
ballastplov fra Padborg til Göteborg,
hvorfra de blev overført til Frederikshavn den efterfølgende nat. I
forbindelse med sporombygningen
er der planlagt 30-40 overførsler af
jernbanemateriel med færgen Stena
Scanrail.

De to graffiti hærgede
S-togs vogne – MM
7806 og FS 7302 – der i
flere år har stået parkeret
udenfor Jernbanemuseet
i Odense, blev den 1.
maj trukket til Aarhus
af MX 1001, her set ved
Vejle. Dagen efter blev
vognene ophugget hos
H.J. Hansen på Aarhus
Havn!

Allan Støvring-Nielsen

Set og sket...
Levering af MG
Endnu en ny IC4 (5666) blev leveret til DSB’s værksted
i Augustenborggade i Aarhus den 18. april. Den blev
trukket dertil fra Padborg af CFL MX 1029.
Slibetog
Det avancerede HSG (High Speed Grinding) slibetog
har i maj måned været i aktion i Danmark. Det blev
trukket rundt af MX 1001 og MY 1159 eller af MZ 1401
og EA 3020.
Undsætning af godstog
Den 3. maj fik EG 3104 problemer efter afgang fra Malmö
med et godstog mod Maschen. Det lykkedes dog toget
at komme over Øresundsbroen og trille ind på Kastrup
Station. Her blev toget siden undsat af MZ 1453 og 1459,
som havde kørt øl-tog fra Fredericia til Høje Taastrup.
Med de to MZ i front kunne toget så fortsætte sin færd
mod vest.
Allan Støvring-Nielsen

Ajour

18

3/2012
Morten Larsen

Lokalbaner
17) til SkinneBus Gruppen Vestjylland, der har litreret motorvognen
SBGV YMS 1.

Efter påsejlingen af
Limfjordsbroen den 28.
marts indledtes hurtigt et
samarbejde mellem DSB
og Nordjyske Jernbaner
om vedligeholdelse af de
i Vendsyssel strandede
IC3- og MR-tog. På værkstedet i Hjørring kunne
man i et vist omfang
tage sig af MR-togene,
mens det viste sig, at
værkstedsfaciliteterne i
Skagen kunne bruges til
eftersyn af IC3-togene.
Den 3.-4. april foretoges
de første eftersyn i Skagen, da IC3-togsættene
MF 5006, 5010 og 5076
var på visit. Senere har
der også været MR-togsæt til eftersyn i Skagen.
Her er det MF 5010’s tur
den 11. april.

Ny direktør for Nordjyske
Jernbaner
Den 1. maj tiltrådte Peter Hvilshøj
som ny administrerende direktør for
Nordjyske Jernbaner. Peter Hvilshøj, der er 55 år, har senest været
direktør i Sportsmann Gruppen, der
er Danmarks største privatejede kapitalkæde indenfor sportsbranchen.
Før det har han været direktør ved
flere nordjyske firmaer og er således
erhvervsmæssigt dybt forankret i
Nordjylland og bor i Brønderslev.
Peter Hvilshøj afløser Preben Vestergaard, der har stået i spidsen for
Nordjyske Jernbaner siden 2001 og
som nu har valgt at gå på pension.

Administrerende direktør
Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner.
Jan Drastrup Christensen

Peter Hvilshøj overtager ledelsen
af Nordjyske Jernbaner midt i en
spændende tid med store udfordringer for den kollektive trafik i
Nordjylland, herunder spørgsmålet
om Nordjyske Jernbaners eventuelle kørsel på statens spor mellem
Frederikshavn og Aalborg.

Ym 15 solgt til klub
Midtjyske Jernbaner har solgt motorvognen MjbaD Ym 15 (ex. LNJ Ym

Den nye jernbaneklub kører med
Y-togs motorvognen på Bjergbanen i Lemvig mellem kl. 10 og 16
mandag-fredag i perioden 9. juli-17.
august.

Den nye Vestbane
Med Vestbanens nye køreplan, der
træder i kraft den 1. juli 2012, vil
de fleste af Vestbanens tog mandagfredag køre igennem til/fra Esbjerg,
således at der undgås togskifte på
Varde station.
Samtidig hensættes Vestbanens tre
Y-tog, og trafikken på Vestbanen
overtages af LINT41 togsæt med
Arriva Tog som operatør.
Denne nye epoke ved Vestbanen
festligholdes lørdag den 30. juni
af aktørerne bag Vestbanen: Arriva, Sydtrafik, Varde kommune og
Vestbanen A/S.
Hele lørdag den 30. juni og søndag
den 1. juli vil man kunne køre gratis
med togene mellem Varde og Nørre
Nebel. Det er således muligt at få
en gratis tur med både de gamle
Y-tog og de to nye LINT-tog i løbet
af weekenden.

Programmet for lørdag den 30. juni:
Kl. 10.00 trækker Varde Garden
op på Varde station og går gennem
byen til Varde Vest.
Kl. 10.45 ankommer de to nye togsæt, AR 2052 og AR 2053, til Varde
Vest. Det ene togsæt starter i Esbjerg
med indbudte gæster, og det andet
starter i Nørre Nebel med stop på
de større stationer.
Herefter vil åbningen af den nye
epoke for Vestbanen finde sted. Der
vil være gratis traktement for publikum samt underholdende indslag.
Der vil være en udstilling på Vestbanegården, og det ene af de nye
togsæt vil holde på stationen, så
publikum kan få mulighed for at se
nøjere på det nye tog.
Kl. 11.45 kører det andet nye LINTtog en offentlig præsentationstur
mod Nørre Nebel med ankomst kl.
13.30. Der vil være passende stop
undervejs.
Kl. 13.50 returnerer præsentationstoget til Varde Vest med ankomst
15.50, ligeledes med passende stop
undervejs.
Lørdag den 30. juni køres de ordinære tog med de gamle Y-tog, og
sidste chance for en tur med Y-tog
på Vestbanen er den 30. juni kl.
22.01 fra Varde og retur fra Nørre
Nebel kl. 22.47.
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På foranledning af Venstre blev
trinbrætsagen, se Jernbanen 2-2012,
side 19-20, atter drøftet på regionsrådsmødet i Region Syddanmark
den 26. marts. Herefter fastholdt
man beslutningen om at lukke de
tre mindre standsningssteder ved
Elkærdam, Hesselmed og Søvig
Sund fra 1. juli 2012.
Rejsekort på Vestbanen

Installationen af check ind og check
ud standere på Vestbanens stationer
er i fuld gang, men vil ikke være
afsluttet, så rejsekortet kan bruges
fra 1. juli 2012.
Når trafikken på Vestbanen fra 1.
juli udelukkende sker med LINTtog, må kunderne i en periode klare
sig med mobilbilletter, periode-,
skole- og uddannelseskort. Rejsekortet implementeres så hurtigt som
muligt, og kunderne vil kunne købe
rejsekort og indgå optankningsaftaler med Arriva og DSB på Varde H
og Esbjerg stationer.
Rejsekortet indføres i prøvedrift omkring Esbjerg i efteråret 2012, og resten af Sydtrafiks område forventes
dækket i løbet af 2013. I Sydtrafiks
område vil rejsekortet på kort sigt
erstatte en del af klippekortrejserne,
mens det fra sommeren 2014 forventes også at erstatte periode-,
skole-, og uddannelseskort.
Ny motortrolje til
Vestbanens infrastruktur

Troljen vil blive leveret til Vestbanen i løbet af sommeren.
Hvad sker der med Y-togene?
Vestbanens Y-tog, Ym 71-Ys 81 og
Ym 72-Ys 82, fra 1983 og Ym 73Ys 83 (ex. LJ Ym 63-Ys 82, bygget
1965), som kom til Vestbanen i
1998, søges solgt til en udenlandsk
opkøber. Måske kommer de tre togsæt også til at køre i Peru – sammen
med de fire togsæt fra Østbanen,
som Regionstog solgte i 2011.

Med trafikforliget den 7. februar traf
Folketinget beslutning om at placere
en ny togstation ved Overdrevsvej
tæt ved det kommende nye superhospital i Hillerød. Stationen skal
stå færdig, inden det nye sygehus
åbnes, hvilket ventes at blive i 2020.
Placeringen af den nye station
betyder, at borgerne i Halsnæs vil
kunne køre med Lokalbanens tog på
Frederiksværkbanen næsten lige til
døren af det nye hospital.
Supersygehusets og den nye stations
placering er desuden blevet katalysator for overvejelserne om ændringer af sporanlægget på stationen i
Hillerød, så S-tog og lokalbanetog
bliver adskilt både spormæssigt og
signalmæssigt, se i øvrigt Jernbanen
2-2011, side 21.
Visionsplan for Lokalbanen 20122025, som er udarbejdet af Lokalbanen og Movia, medtager også
planerne om ombygningen af
Hillerød station. Visionsplanen har
været i høring i kommunerne, og
der er bred politisk opbakning til en
ombygning af Hillerød Station, hvor
Lokalbanen vil få gennemgående
spor, så togene fra Lille Nord og
Gribskovbanen kan køre videre på
Frederiksværkbanen og omvendt.
Også Movias bestyrelse ser stationsprojektet som en central forudsætning for at kunne få markant flere
passagerer i de nordsjællandske
lokaltog.
„Der er mange fordele for kunderne
og togdriften ved at bygge Hillerød
Station om, så Lokalbanen og S-tog

I forbindelse med opgraderingen af Vestbanen skal der anlægges nye
perroner, der er lange nok til LINT-togene. Materialerne til den nye perron var ankommet den 15. maj, og inden længe ombygges perronen,
ligesom der opsættes standere til check ind og check ud for rejsekort.

ikke skal dele spor. Gennemfører
man stationsprojektet, vil man både
åbne op for fem-minutters drift
på Hillerød-fingeren af S-banen,
som er en af de baner med størst
potentiale for flere passagerer, og
man vil samtidig sikre flere direkte
rejser på tværs af Nordsjælland.
Desuden vil man sikre en optimal
trafikbetjening af det ny hospital“,
udtaler trafikselskabet Movias
administrerende direktør Dorthe
Nøhr Pedersen.

Fra Vestbanens opland
rejser mange elever med
Vestbanen for at gå på
Nørre Nebel Skole. De
har været glade for Ytogene, men ser nu frem
til gratis internet m.m. i
LINT-togene, når de starter i skolen igen efter sommerferien. Herover Nørre
Nebel henv. Janderup
herunder den 15. maj,
hvor LINT blev testet.
Ole-Chr. Munk Plum

Vestbanen har ved Deutsche Bahn
købt en brugt motortrolje 97 17
54 101 18-6, VMT 970 GR. Det er
en 40 t trolje med hydraulisk kran
bygget af Cemafer GmbH i 1996.
Troljen har en mandskabskabine
med plads til 6 personer.

Ny station i Hillerød

Ole-Chr. Munk Plum

Sydtrafiks bestyrelse traf den 29.
juni 2011 beslutning om, at billettering på Vestbanen alene skal foregå
med mobilbilletter, periode-, skoleog uddannelseskort samt rejsekort.

Ole-Chr. Munk Plum

Stationslukninger på Vestbanen
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Den daglige vedligeholdelse af
togene vil ske i Tølløse, mens serviceeftersyn og mindre reparationer
vil foregå på et satellitværksted i det
ene spor i Vestsjællands Veterantogs nye vognhal i Høng. Omkring
sporet er der lagt SF-sten, og der er
etableret ekstra lys.
MY 105 er midlertidigt stationeret
i Høng, så der er mulighed for at
udveksle tog mellem Tølløsebanen
og Østbanen, hvis det skulle vise
sig nødvendigt.
Tid til sporvedligeholdelse

Kongeskibet startede sin sommersæson med et besøg i Helsingør
Havn. „Dannebrog“ sejlede fra København og rundede Kronborg for
at modtage en hyldelst fra Kronborgs kanoner, inden skibet stævnede
ind til den nyrenoverede havnekaj i Helsingør den 25. april. Her blev
HM Dronningen modtaget af byens honoratiores, mens Lokalbanens
tog stille listede forbi.
Regionstogs MY 105 har
været udlejet til Aarsleff
Rail nogle dage i maj i
forbindelse med udtrækning af skinner på Nordvestbanen. Den 21. maj
holdt skinnetoget klar i
spor 1 på Holbæk station, så man kunne køre
ud, så snart sporspærringen var etableret sent
om aftenen. „Graffitien“
på MY’ens front skyldes
lokale måger, der har set
sig lun på lokomotivets
tag som værested. Foto
den 2. maj i Holbæk.

Billigere end forventet
Planerne om en ombygning af Hillerød Station blev faktisk droppet som
del af trafikforliget, da beregninger
viste, at det ville koste 300 mio.
kr., men et nyt overslag, som Cowi
har udarbejdet i forbindelse med
Lokalbanens visionsplan, viser dog,
at en ombygning vil kunne gøres for
et væsentligt mindre beløb, nemlig
29 mio. kr. Cowi vurderer dog, at
ombygningen også kræver ændring
af signalanlægget på stationen, men
samlet vil man have en investering
på langt under de nævnte 300
mio. kr.

De fleste lokalbaner har i foråret haft
besøg af måletoget IMW100 2461B
fra InfraNord, og efterfølgende har
flere forskellige jernbaneentreprenører fået opgaver med at justere
spor på banerne.
I Regionstog har man i år truffet aftale med det tyske firma Strabag AG
om justering og stopning af sporet.

Særkøreplan på Tølløsebanen
Mens Banedanmark udbygger
Nordvestbanen mellem Lejre og
Holbæk i perioden 2. juni-2. september, kører DSB med togbusser
mellem Holbæk og Lejre. I samme
periode vil togene på Tølløsebanen
køre efter en særkøreplan med ændrede minuttal. Med særkøreplanen
får kunderne bedre forbindelser til/
fra DSB’s togbusser i Tølløse.
Regionstog får
satellitværksted i Høng
Sporspærringen Lejre-Holbæk i
sommer medfører, at togene, der
kører på Tølløsebanen, ikke kan
komme på værkstedet i Holbæk i
tre måneder.

Det er første gang, at Strabag AG
løser opgaver for danske jernbaneselskaber, og man begyndte på
Tølløsebanen natten mellem 29.
og 30. april.
Inden da var Strabags Matisa universalstoppemaskine B 66 UC,
Donauexpress, 99 80 9124 003-1,
og Plasser & Theurer ballastfordeler
SSP 100 SW Tauberfeger, 99 80
9425 005-2, kommet fra Tyskland
til Dianalund via Slagelse.
Rangertraktor LJ M 12 til
Museumsbanen

Ole-Chr. Munk Plum

I forbindelse med Museumsbanens
50 års jubilæum har Regionstog
ved jubilæumsfestlighederne den
1. juni overrakt Museumsbanen/
Dansk Jernbane-Klub et gavebrev
på rangertraktor LJ M 12.
LJ M 12 er bygget i 1957 til Lollandsbanen på lokomotivfabrikken
Arnold Jung i Tyskland. Traktoren,
der har en 225 HK MAN dieselmotor, har henstået i den gamle rundremise i Nakskov i en del år, men
nu får den en ny æra ved landets
ældste museumsjernbane.
Ole-Chr. Munk Plum
John Schmidt
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Veterantog
MY Veterantog
Lørdag den 12. maj skulle MY
Veterantog have været på besøg
hos VSVT i Høng med MY 1126.
Desværre måtte turen aflyses fordi
der var for få tilmeldte. Det kræver nogen midler at holde et stort
diesellokomotiv og dertilhørende
vogne kørende, ikke mindst med
de gældende brændstofpriser. Og
al vedligeholdelse mm. med materiellet i det daglige, kunne ikke
ske uden de frivillige medlemmers
store indsats.
Den 28. maj var toget til veterantræffet i Græsted, mens der den 9.
juni var arrangeret en tur med toget
og bus for at besøge Stevnsfortet. Og
så er der naturligvis de obligatoriske
sommerkørsler på Frederiksværkbanen den 22. og 29. juli 2012.
Nordsjællands Veterantog
Den 5. og 6. maj 2012 blev indvielsen af Rungsted Remise fejret.
Som bekendt støttede Realdania
en renovering af remisemiljøet med
3,8 mio. kr.
Skinnebussen fra Nærumbanen,
LNJ SM 13, er blevet køreklar
igen. Der er bygget en hel ny og
driftssikker motor op, i stedet for
den gamle Frichs motor. Det er en

MAN-Mercedes motor fra et Y-tog,
en meget driftssikker konstruktion,
som det også er muligt at få reservedele til. Desuden har hjulene
været aftaget og er drejet af for at
opfylde gældende krav. Endelig
er den gamle dieselrangertraktor
fra Valby Rangerstation (en Ruston
som man anskaffede her i 1965)
også kommet i drift igen efter 3 års
reparation.

om Marcipanbrødet LJ M 32 fra
1952, der senest har tilhørt Contec.
Man er bl.a. også i gang med at
renovere gods- og bænkevognen
HHGB Q 5 fra 1916. Søndag den
3. juni 2012 var der veterantræf i
Maribo, og her arrangerede ØSJK en
tur dertil med LJ M 32, der dermed
kom på hjemmebane igen.

Lørdag den 9. juni arrangerede
NsjV atter en tur til Maribo, denne
gang i anledning af 50 års jubilæet.
Turen skulle være kørt med damplokomotivet K 582, men pga. af for
få tilmeldte, blev det nødvendigt at
køre med diesellkomotivet GDS L
1 i stedet for. Det er meget omkostningstungt at køre med damp så
langt. Turen skete i samarbejde med
DSB Museumstog, der stillede ældre bogiepersonvogne til rådighed.

Tilbage under julekørslerne, blev
det konstateret at det ene leje på
damplokomotivet K 564’s forløber
blev meget varmt under kørslen.
Derfor er der i april blevet arbejdet
på at støbe et nyt leje til erstatning,
ligesom lokomotivet er blevet løftet
og det nye leje er isat, så maskinen
kunne blive klar til sæsonens kørsler.

Blovstrødbanen

Gedser station er nu bygget om af
Scandlines, efter at sporene i området er fjernet. Stationen bliver fortsat
en vigtig del af miljøet og færgeruten. Gennem foreningen (DJK) er F
653 fra Marslev nu kørt til Gedser
på blokvogn, for at blive udstillet i
den gamle perronhal. Lokomotivet
blev placeret den 14. april 2012.
Det er planen at der skal være en
form for indhegning/glasramme om
lokomotivet. Det er også planen at

Her har man naturligvis også haft
travlt med at gøre klar til sæsonen,
der i øvrigt startede den 6. maj
2012. Der køres på bestemte søndage helt frem til efterårsferien.
Østsjællandske Jernbaneklub
Klubben har købt et diesellokomotiv
til materielparken, det drejer som

Vestsjællands Veterantog

Gedser Station og
Gedser Remise

I weekenden 12. og 13.
maj kørte DSB Museumstog mellem Næstved
og Vordingborg med S
736 og MY 1159. Her
ses S 736 rangere med
Gs 41985 (der fungerer som vandvogn til
S-maskinen), Ac 42 ,Ax
393 , Bu 3703, Cd 1210,
Cc 1132 og B 2000 i
Næstved den 12. maj.
I baggrunden Næstved
stations vartegn Rampen,
der er i ret dårlig stand
og erstattes af en ny bro
i forbindelse med elekrificeringen.
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toakslede personvogne fra Museums
tog Syd i Lunderskov. Man er naturligvis meget lettet hos foreningen,
da juletogene som bekendt måtte
aflyses. I skrivende stund var køreplanerne ikke klar endnu, men man kan
holde sig orienteret på hjemmesiden
www.haderslevbanen.dk.
Veterantog Vest
Her køres der Bramming-Lunderskov på onsdagene i juli og den
første onsdag i august. Man har
hos VTV set sig nødsaget til at lade
billetpriserne stige, pga. de stigende
brændstofpriser. Man skal huske på,
at der ikke modtages offentlige støttemidler! Det hele er baseret på den
frivillige arbejdskraft og kørslerne
med plan- og særtogene.
Skinnebusgruppen
Vestjylland

Det årlige pinseudflugt
med Museumsbanens
tog kørtes i år fra Nakskov til Maribo med LJ
M9. Foto den 27. maj
ved indkørslen til Nakskov.

I forbindelse med Museumsbanens 50 års jubilæum har Regionstog
ved jubilæumsfestlighederne den 1. juni overrakt Museumsbanen/
Dansk Jernbane-Klub et
gavebrev på rangertraktor LJ M 12. Foto i Nakskov den 30. juni 1999.

der skal indsamles jernbaneeffekter
fra stationen og banen, som med
tiden skal udstilles sammen med
det gamle rangerlokomotiv, der er
sat til rådighed for foreløbig 20 år.
Det nye spor ved Gedser Remise er
blevet tilsluttet Gedserbanens strækningsspor, ligesom der er blevet
bygget en ny perron her. Fra Realdanias fond har foreningen Gedser
Remise fået tilsagn om 850.000
kr. til istandsættelse og renovering
af smedjeboligen og værkstedet.
Smedjeboligen skal fungere som
servicehus for museet og værkstedet
og skal være et arbejdende af slagsen. Endelig er drejeskiven og taget
på remisen også gang med at blive
renoveret. Det sker med midler fra
en anden pulje. Midlerne rækker til
en foreløbig start på projektet med
helt at renovere remisen. Sæsonen
i remisen starter midt i juni 2012.
Se mere på www.gedser-remise.dk.
Museumsbanen
Maribo-Bandholm
Udover det meget store 50 års jubilæumsarrangement, er der også

blevet planlagt andre ting. På Museumsbanen vil man nemlig meget
gerne vise hvad der tidligere skete
ved banen og hvordan arbejdet
forløb. Så derfor sendes nogle kurve
med brevduer med toget fra Maribo
afgang kl. 13.00, søndag den 15.
juli 2012. Inden afgang vil en jernbanemand fortælle om banernes
opgaver med disse forsendelser og
ved ankomsten til Bandholm, vil en
brevduemand berette om duernes
orienteringsevne og flyvefærdighed.
Til sidst vil duerne blive lukket ud.
Sydfynske Veteranjernbane
Hos SFvJ var 2011-sæsonen bedre
end 2010. I sommeren 2011 havde
Faaborg besøg af krydstogtskibe, og
det kom veteranbanen til gode med
et par særtog. EH-vognen er både
blevet nymalet og nylakeret. Der
satses på at få diesellokomotivet
VLTJ ML 12 til at køre med begge
motorer til sæsonstart.

Ole-Chr. Munk Plum

I Korinth er der blevet arbejdet med
ilægningen af drejeskiven, projektet
når dog ikke at blive helt færdig til
sæsonstart. Veteranbanen er meget
glad for sin Rowi, en skinnebåren
traktor med udstyr til bl.a. grenbeskæring og rensning af grøfter. Den
har sparet for mange mandskabstimer, da det er SFvJ’s opgave at stå
for vedligeholdelsen af de 12 km
veteranbane Faaborg-Korinth.
Haderslevbanen
Foreningen Haderslevbanen har nu
fået en permanent kørselstilladelse
på Haderslevbanen af Trafikstyrelsen
og kørslerne her starter op den 30.
juni 2012. Det kommer til at foregå
med damplokomotivet F 441 og

Der er blevet dannet en ny forening
Skinnnebusgruppen Vestjylland,
der er brudt ud af Struer Jernbaneklub. Foreningen holder til i Vemb
og skal køre bjergkørslen i Lemvig
i sæsonen. Det er således ikke mere
Struer Jernbaneklub der står for
det. Til det formål råder man over
Y-toget VLTJ YM 15, der siden er
blevet omlitreret. Man kan se en
køreplan her; www.bjergbanen.dk.
Veteranbanen Bryrup-Vrads
Scandiaskinnebussen GDS Sm 5
tidl. LB Sm 2, er nu meget tæt på
at være køreklar, og er det sikkert
i skrivende stund. Den har i øvrigt
en Leyland-motor, mens den anden
skinnebus, HBS Sm 212, har en
Frichs-motor. Begge skinnebusser
er fra serie 2. Håbet er at få gjort
den nyanlagte drejeskive i Vrads
endelig klar her i år. Sæson 2012
blev begyndt den 1. april.
Mariager-Handest
Veteranbane
Her har forårets arbejde især stået
i drejeskivens tegn. Det er i øvrigt
Skagenbanens gamle drejeskive
fra Frederikshavn station. Den 23.
april 2012 blev den løftet fra sin
oprindelige placering i Mariager
hos MHVJ, og blev sandblæst og
malet Imens blev der gjort forberedelser til den nye placering på
stationsområdet i Mariager, bl.a.
skulle medlemmerne i gang med
at montere „ringskinnen“ i det nye
fundament. MHVJ forventer, men
uden at kunne sige det helt sikkert,
at drejeskiven er endelig placeret
den 1. juli 2012 til sæsonstart. Og
så skal der naturligvis også køres tog
på den flotte strækning.
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Limfjordsbanen
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Hos LFB fortæller man at sæson
2011 har været afviklet tilfredsstillende. Der har været gode indtægter
på især onsdagstog og juletog. På
damplokomotivet FFJ Nr. 34 er alle
støttebolte nu isat, ligesom undervognen er blevet overfladebehandlet og lakeret, ligesom den står på
egne hjul igen. Også tenderen står
nu på egne hjul.
Der er indgået en aftale om at
damplokomotivet D 825 der sidst
har stået i remisen i Holstebro, skal
overgå til LFB.
På 7 søndage i juli og august er der
planlagt plankørsler Aalborg-Skørping, med to ture pr. køredag. Pga.
lukningen af banen til Østhavnen
og påsejlingen af Limfjordsbroen,
har der været nogle ekstra planlægningsmæssige udfordringer.
Udover alt dette, har der naturligvis
også været udført vedligeholdelsesarbejder på det øvrige materiel af
medlemmerne.
Danmarks Jernbanemuseum
DSB Museumstog

De to 2. generations S-togsvogne
MM 7806 og FS 7302 der stod på
museets område i Odense, blev først
i maj ophugget i Århus. Transporten
dertil foregik med MX 1001. Museet
råder i forvejen over andre vogne
nemlig et 4-vognssæt, og det samme
gør foreningen (DJK).

Sæson 2011 var den største for
museet siden åbningen i 1975. Det
samlede antal gæster på museet
og passagerer i DSB Museumstog
var godt 104.000. I dagene 3.-6.
maj blev der afholdt toget Thomas
arrangement i Odense. Damplokomotivet Hs 415 er i gang med at få

Nordisk Jernbaneklub
Den 1. september er der arrangeret
en tur for at besøge Storebæltsforbindelsen, ligesom turen også går
forbi Slagelse Modeljernbane Klub.
Toget, som formodes at være det
norske motorvognstog, vil udgå fra
København H. Læs mere om arrangementet på www.nojk.dk.

Dette års tema på det spændende
jernbanemuseum på havnen i Neksø
er „Jernbanen på postkort“, sidste år
var temaet „Post på skinner“. Der er
sæson på museet fra den 2. juni til den
22. august, samt uge 42. Der er åbent
på tirsdage, torsdage og lørdage. Se
mere på www.den-metersporede.dk.
Claus E. Hansen

En af DSB Museumstogs
klenodier - C 708 - vises
her frem ved remisen i
Roskilde den 14. april.
Damplokomotivet „Thomas“ på vej hjem til England igen, efter at have
kørt på Jernbanemuseet
i Odense mellem den
4.-6. maj. Her fanget på
havnen i Esbjerg den 7.
maj. Også F 441 var i anledningen af Thomas Tog
arrangementet udstyret
med ansigt.

Djurslands Jernbane Museum
Har haft en fornuftig sæson 2011,
med lidt flere besøgende end året
før. Drejeskiven på området er ved
at blive renoveret, og projektet med
opførelsen af en vognhal er i den
indledende fase. Der er en ansøgning ude til en fond omkring en
renovering af museumsbygningen
udvendig, hvor primært alle fuger i
murværket trænger til udkradsning
og ny fugning mm. For åbningstider
mm. på det spændende museum
her i sæsonen; www.djbm.dk.
Foreningen
De Bornholmske Jernbaner
Hos foreningen DBJ har man måttet
flytte sit fjernlager her i foråret, og det
har lagt beslag på en del ressourcer. Til
sommerens Folkemøde i Allinge den
14.-17. juni 2012, udstillede man postvognen fra DBJ på havnen i Allinge i
den gamle jernbanetrace, for at gøre

Johnni Christensen

I Roskilde er man her i 2012 nu
begyndt at arbejde videre med renoveringen af damplokomotivet H 783,
efter at ressourcerne op til jul måtte
bruges på S 736. Man er gået i gang
med at samle tenderen til H 783. På
lokomotivet bliver der bl.a. arbejdet
på at fremstille støttebolte til kedlen.

Der køres Vejle-Jelling i sæsonen
på søndage. Togene vil blive kørt
med damplokomotivet S 736 og
ældre stålvogne.

opmærksom på foreningen. Målet er
stadigvæk at få veterantog til at køre
på Neksø-Balka strækningen, men
det er ikke nemt, da lokalpolitikerne
prioriterer anderledes.

Kasper Pedersen

På CIWL-sovevognen der er ved
at blive renoveret, er det meste af
pladearbejdet på sider og ender nu
færdigt. Der arbejdes på de indvendige ledninger. Undervognen skal
afrenses og males. Der mangler lidt
gulvarbejde. Desuden skal kedlen
monteres i den „varme“ ende. Den
vejer 300 kg. MO 1954 er ved at få
indbygget ATC, hvilket er et stort arbejde. Eneste køreklar MO i landet
i øjeblikket, er MO 1846.

udført en omfattende renovering.
På museet i Odense renoveres undervognen, mens kedlen er sendt til
Roskilde Remise.

Ajour
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Udland
Veolia kører nu nattogene Malmö-Berlin, efter SJ indstillede trafikken
sidste år. Green Cargo
Rc2 1111 og to tidligere
DSB liggevogne Bc-t 311
og 315 med Rst 301 på
Malmö C bangårdshallen
den 23. maj.

tt

Skåne
Skånetrafiken skærer lidt ned

Udsigt til et underskud for 2012
på 120 millioner svenske kroner
får Skånetrafiken til at skære ned.
Underskuddet skyldes dels at Veolia
skal have mere for at køre end DSB
First, dels at Skånetrafiken er holdt op
med at sælge billetter i togene. Det
har fået flere til at købe rabatkort. Endelig steg antallet af rejsende i 2011
kun med omkring fem procent, og
ikke de forventede ni procent.
Fra august måned forsvinder visse
afgange til Ystad og Simrishamn,
der spares på administration og IT
ligesom tågvärdar i flere tog erstattes
af stikprøvekontrol.

tober fra Malmö onsdag, fredag og
søndag og fra Berlin tirsdag, torsdag
og lørdag. Desuden kører toget visse
dage i efterårsferien. I togene benytter Veolia bl.a. de tidligere DSB Bc-t
liggevogne.
I øvrigt overvejer Scandlines, der i
dag ejes af Allianz Capital og 3i, kun
at beholde de profitable ruter mellem
Gedser og Rostock samt Rødby og
Puttgarden. Den deciderede fragtrute mellem Rostock og Trelleborg
foreslås solgt til Stena, mens ruten
Trelleborg – Sassnitz, der overfører
nattoget mellem Malmö og Berlin,
helt lukkes. Også fragtruterne til
Baltikum ventes solgt.
7,5 kilometer køreledning stjålet

Veolias Berlintrafik i gang

Omkring juletid stjal kobbertyve
omkring 7,5 kilometer køreledning
fra den gamle banegård i Landskrona. Det var allerede besluttet
at fjerne køreledningerne fra banegården, der i dag kun benyttes af
godstog til og fra industrisporene
ved havnen, og det var tanken, at
salget af de mange kobberledninger
skulle betale for at få „afelektrificeret“ banegården.

Den 30. marts var der premiere
for Veolias nattog mellem Malmö
og Berlin. Som bekendt indstillede
SJ trafikken på ruten sidst i 2011.
Veolia kører fra 30. marts til 7. ok-

Det er ikke første gang kobbertyve
har været på spil i Landskrona, men
første gang de har taget så meget.
Værdien af de 7,5 kilometer køreledning anslås til 700.000 svenske kr.

Storebælt gør rent i Citytunneln
Det specielle bane/vejkøretøj, der
bruges til at spule Storebæltstunnelen med, har været på besøg i
Citytunneln tre uger i marts måned
for at rengøre tunnelen.

Sidste Øresundstog leveret
Den 29. marts blev det sidste Øresundstog – X31K 4411 – transporteret fra Västerås til Malmö. Dermed
er der i alt leveret 111 Øresundstog.
DSB modtog ET 4391-4398 i 2010
og 4399-4400 i 2011 mens Transitio
fik leveret 4401-4406 i 2011 og
4407-4411 i år.
Samtidig forventes det at SJ sælger
de sidste to Øresundstog – X31K
sæt 4332 og 4334 – til Transitio,
hvorved alle Øresundstog vil indgå
i Øresundstrafikken. Indtil Västtrafik
har fået leveret deres nye X61-motorvogne kører X31K 4401-4403 for
Västtrafik, og det er muligt 4332 og
4334 også indsættes i denne trafik.
I øjeblikket kører de to sidste SJ
X31K, der er ombygget indvendigt
for bedre komfort, på Kust till Kustbanan mellem Göteborg og Växjö.
Blekingetrafiken
køber Pågatåg
Til den planlagte Krösatågstrafik
Karlskrona - Emmaboda – Kalmar
køber Blekingetrafiken tre Pågatåg
litra X11 af Skånetrafiken. Togsættene koster 15 millioner svenske
kroner samt yderligere 30 millioner
svenske kroner til ombygning og
omlakering. Tilsvarende anskaffer
Kalmar Läns Trafik syv X11 Pågatåg.

Ajour
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Sverige
SJ har overtaget kørsel
fra DSB Väst
Da DSB Väst den 24. februar meddelte Västtrafik at en konkurs truede,
havde Västtrafik allerede i hemmelighed indgået en aftale med SJ.
Det var revisionsrapporten, der kom
sidste sommer, der fik Västtrafik til
at indlede forhandlinger med Arriva
og SJ i oktober måned for at undgå
en længerevarende periode uden
togtrafik, hvis DSB (First) Väst skulle
kollapse. I 2011 tabte DSB Väst 100
millioner svenske kroner.
Den 22. marts udsendte Västtrafik
en pressemeddelelse om den alvorlige situation DSB Väst befandt
sig i, og at Västtrafik havde indledt
forberedelser, så en anden operatør
eventuelt kunne overtage trafikken.

Samtidig fik Västtrafik udbetalt 245
millioner svenske kroner fra den
bankgaranti DSB First Väst skulle
stille, da de vandt trafikken. Disse
penge skal dække de ekstra omkostninger Västtrafik har haft på at
forhandle og indgå ny kontrakt på
trafikken samt omkostninger ved
selve operatørskiftet og meromkostningerne ved den nye aftale. Aftalen
mellem Västtrafik og DSB Väst løb
egentlig til udgangen af 2018.
SJ har oprettet et datterselskab SJ
Götalandståg AB, der formelt står

Peterson Rail konkurs
Den 11. maj gik Peterson Rail AB
konkurs. Peterson Rail blev grundlagt i 2007 af den norske papir- og
emballagekoncern Peterson. De
første år kørte man råvarer til Peterson’s produktion i Norge, men
efterhånden kom der flere kunder.
Så sent som i oktober 2011 overtog
Peterson Rail Stena Recycling’s
jernbanevirksomhed.
Fra 1. februar mistede Peterson Rail
kørslen for Motortransport i Sverige,
og selskabet blev også berørt af at
Peterson Paper, et andet selskab i
Peterson-koncernen, gik konkurs.
I marts måned kom meddelelsen
om at Peterson Packaging var blevet
overtaget af den norske handels- og
industrikoncern Pemco.
I 2011 omsatte Peterson Rail, der
havde hovedkontor i Trollhättan,
125 millioner svenske kroner og
beskæftigede 55 personer, overvejende lokomotivførere. I Danmark
er Peterson Rail nok mest kendt
for at køre skrot for Stena fra Olofström til Malmö samt for at køre
„sandtoget“ fra Varberg til Ardagh’s
glasværk i Limmared, begge tog
kørte med TMZ.

Peterson Rail har lejet to El18 af
NSB og fire 185.2’ere fra Railpool.
Desuden lejede Peterson Rail TMZ
1403, 1404, 1408, 1416, 1419 samt
1422 af Stena og TMZ 1405 og
1409 af Railcare/Three T. TMZ 1404
og 1416 kom i marts måned til TÅG
AB i Kristinehamn for reparation
af skader efter de to lokomotiver
stødte sammen under rangering. Til
rangering disponerede Peterson Rail
over to T43’ere og et Henschel dieselhydraulisk lokomotiv. Desuden
både ejede og lejede Peterson Rail
et antal godsvogne.
Trätåg indgår aftale
med RushRail
Trätåg, der er et samarbejde mellem Stora Enso Skog og Korsnäs
AB om tømmertransporter, har
indgået aftale med RushRail om at
overtage tømmertransporterne fra
terminalerne Ljusdal, Lomsmyren,
Tägten, Vansbro, Hällefors, Falköping og Stockaryd til fabrikker i
Ala, Norrsundet, Karskär, Skutskär,
Kvarnsveden, Frövi, Skoghall og
Gruvön. Aftalen gælder for seks
år og omfatter 2,8 millioner tons
træ årligt, svarende til omkring 70
fuldlæssede tog hver uge. Værdien
af aftalen er over 700 millioner
kroner og trafikken indledes ved

X12 3214 er netop ankommet til Borås som
tog 3852 fra Varberg og
skal efter personaleskifte fortsætte som sidste
tog mod Herrljunga og
Uddevalla kørt med DSB
Väst som operatør. Foto
den 30. april 2012.
Bernt Talbrandt

Den 28. marts godkendte bestyrelsen
i Västtrafik, at SJ skulle overtage den
trafik DSB Väst hidtil havde kørt for
Västtrafik, og at SJ skulle tilbyde de
340 medarbejdere i DSB Väst ansættelse. Samtidig besluttede Västtrafik
at betale otte millioner svenske kroner til DSB Väst for at undgå konkurs,
og så DSB Väst kunne fortsætte trafikken i april måned.

Allerede i år indleder Västtrafik
sammen med Jönköpings Länstrafik
og Hallandstrafiken arbejdet med et
nyt udbud.

Efter konkursen stoppede al trafik i
Peterson Rail, mens konkursforvalteren skulle undersøge, om der er
basis for at forsætte trafikken mens
konkursen behandles. Det er derfor
for tidligt at spekulere om hvem der
eventuelt kan overtage trafikken,
eller om jernbanen taber terræn til
landevejene. TÅGAB har dog kørt
et par tog for Peterson Packaging
til Ranheim.

Bernt Talbrandt

Samme dag holdt DSB bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet
at afsætte 360 millioner svenske
kroner til at dække tab i Sverige.
DSB betonede vigtigheden af at
overholde reglerne for statsstøtte,
der forbyder DSB at lade danske
skatteydere betale for eventuelle tab
på udenlandsk trafik. DSB’s konstituerede administrerende direktør
Jacob Kjær begrundede det store
tab med for høje lønninger til personalet. Det blev straks dementeret
af fagforeningen SEKO, der sagde
at de fleste andre operatører betaler
højere lønninger og at personalet
ved DSB Väst har kortere ferie og
højere pensionsalder.

for den nye trafik. SJ overtog trafikken den 1. maj, og udfører trafikken
på løbende regning. Dog får Västtrafik indsigt i SJ’s regnskaber. SJ
Götalandståg AB skal køre trafikken
i tre år på de otte regionaltogslinjer
og de to pendeltogslinjer.
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årsskiftet 2012/2013. I dag omsætter RushRail for cirka 90 millioner
svenske kroner årligt og beskæftiger
45 medarbejdere.
Det er således en stor mundfuld for
RushRail, der derfor styrker egenkapitalen ved at udstede nye aktier
for 20 millioner svenske kroner til
BURE, og opnår derved en ejerandel på 30 procent.
BURE, der er et investeringsselskab,
investerer også omkring 225 millioner svenske kroner i syv nye Traxx
F140 AC2 udstyret til kørsel i Sverige og Norge. De syv lokomotiver
udlejes til RushRail, der i forvejen
lejer fire T66-diesellokomotiver af
Beacon. Ellokomotiverne leveres allerede i fjerde kvartal i år! T66’erne
vil også få opgaver i tømmertrafikken. RushRail lejer 200 Sgns(s)
container bærevogne fra AAE, der
hos MidWaggon modificeres til
tømmervogne.
Rush Rail kører i forvejen omkring
120 tog hver uge for Intercontainer
Scandinavia AB. Taberen er Green
Cargo, der i mange år har kørt for
Trätåg, og nu får et større antal tømmervogne i overskud.

En af de transporter
Peterson Rail kørte var
sand og soda fra havnen
i Varberg til Ardagh’s
glasværk i Limmared.
Her ses TMZ 1409 med
Gt 49009 på vej ud af
Borås mod Limmared
med et læsset „sandtog“
den 19. april.

Green Cargo skal
køre malmtog
Northland Resources har indgået en
femårig aftale med Green Cargo om
transport af jernmalm de cirka 230
kilometer fra omlastningsterminalen i Pitkäjärvi til havnen i Narvik.
Northland Resources bryder malmen i Kaunisvaara-minen ved Pa-
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jala. Herfra skal malmen – i hvert fald
indledningsvis – transporteres med
store vejkøretøjer til omlastningsterminalen i Pitkäjärvi. Der er ønsker
om en direkte jernbane til minen,
men der har også været fremsat tanker om at elektrificere vejen! Aftalen
har en værdi på cirka 800 millioner
svenske kroner, og er en af de største
enkeltaftaler for Green Cargo.
Allerede ved årsskiftet 2012/2013
begynder transporterne, der når
minen er i fuld drift vil omfatte tre
daglige togpar med hver 40 vogne
med en togvægt på næsten 5.000
tons. Green Cargo skal også stå for
rangering i Pitkäjärvi og Narvik.
Transporterne vil beskæftige omkring 50 ansatte hos Green Cargo.
Malmtogene skal trækkes af Green
Cargo’s Rm-lokomotiver med tre
lokomotiver i hvert tog. SJ anskaffede i 1977 seks malmtogsudgaver
af Rc-lokomotivet. Lokomotiverne
har en maksimalhastighed på 100
km/t og er forsynet med ballast så
de vejer 90 tons. Dengang var de
dog ingen succes på malmbanen,
hvor bl.a. tyristorlokomotivernes
store blindstrøm ved igangsætning
gav problemer for banens strømforsyning. I dag kører lokomotiverne
mest i det sydlige Sverige.
Northland Resources underskrev
den 12. april en aftale med Kiruna
Wagon om levering af 150 nye
malmvogne fast sammenkoblede to
og to til 75 vognenheder. Vognene
skal leveres fra januar 2013 til maj
2014. De nye vogne laster ved et
akseltryk på 30 tons hver omkring

98 tons malmkoncentrat af typen
pellet feed. Da malmkoncentratet
er meget finkornet, har man valgt
en halvrund konstruktion, der ved
losning tippes rundt 148 grader
mens undervognen bliver stående
på sporet. Aftalen omfatter også en
option på op til 92 vogne.
SJ beholder nattogstrafikken
til övre Norrland
Uden konkurrerende tilbud i Trafikverkets udbud af nattogstrafikken til
övre Norrland fortsætter SJ AB med
at køre nattogene fra juni 2013 til
december 2018 med en option på
yderligere to år. Aftalen er en såkaldt netto aftale, hvor operatøren
beholder billetindtægterne, og kontraktsummen er godt 100 millioner
svenske kroner årligt.
I kontrakten er der lagt særligt vægt
på komfort og rengøring. Det rullede materiel lejer Trafikverket af affärsverket Statens Järnvägar (SSRT),
der ikke må forveksles med SJ AB
Det er aftalt, at SSRT skal købe og
renovere fem restaurantvogne samt
udstyre fem WL4-sovevogne med
handicaplift.
Hver dag køres to nattog i hver retning mellem Stockholm og Narvik.
Togene kan fortsætte til andre byer,
men så sker det for operatørens egen
regning og risiko. Som noget nyt
skal et nattog fra den 4. juli i år køre
via Ådalsbanan og Botniabanan, og
give bedre mulighed for betjening af
Sundsvall, Härnäsand, Örnskjöldsvik og Umeå.
SJ’s første kvartal

Bernt Talbrandt

SJ havde et godt første kvartal i
2012, hvor omsætningen steg til
1.995 fra 1.849 i første kvartal 2011.
Overskuddet før skat blev 38 mod
et underskud samme periode året
før på 234. Alle tal er i millioner
svenske kroner.
Trafikverkets Kapacitetsutredning
afleveret til regeringen
Trafikverket har afleveret sin kapacitetsutredning for perioden 2011
– 2025 til regeringen. Når planen
er politisk behandlet, hvor der kan
ske ændringer, udarbejder Trafikverket en mere detaljeret plan for
drift, vedligehold, reinvesteringer
og nyanlæg for perioden. Blandt
de mere interessante projekter er:
Region syd:
Sydostlänken, ny bane (Karlshamn-)
Gustavstorp-Olofström samt modernisering af banen Olofström
- Älmhult.
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Tommy O. Jensen

Forhøjelse af hastigheden HässleholmHelsingborg fra 130 til 160 km/t.
Øget kapacitet på strækningerne
Arlöv-Kävlinge og Teckomatorp–
Åstorp.
Udbygning til fire spor mellem
Flackarp og Lund C.
Bedre anvendelse af kapaciteten
mellem Hässleholm/HelsingborgLund-Malmö.
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Region väst:
Niveaufri sporudfletning ved Olskroken.
Ny bane Mölnlycke – Bollebygd
via Landvetter lufthavn som første
del af en ny bane mellem Göteborg
og Borås.
Region öst:
Dobbeltspor Hallsberg – Degerön.
Øget bæreevne og kapacitet på baner af betydning for mineindustrien,
bl.a. Rekarne – Eskilstuna – Flen.
Region Stockholm:
Tunnelbane til Nacka.
Tiltag for at få fuld effekt af Citybanan.
To nye spor på Mälarbanan mellem
Tomteboda og Barkarby.

en normaluge kører Lars Yngström
og hans entusiastiske stab af medarbejdere næsten lige så mange som
Veolia og Skandinaviska Jernbanor
tilsammen!

Region mitt:
Nyt spor og højere akseltryk mellem
Nyland og Långsele, så gods kan
omledes fra Botniabanan.
Øget kapacitet Gävle – Falun og
Fagersta – Frövi.
Første dobbeltsporsetape på Ostkustbanan Gävle – Sundsvall.
Ny kapacitet på Dalabanan.

Hector Rail skal køre for
SCA Transforest

Region norr:
Øget kapacitet Umeå – Boden
Øget kapacitet i form af længere
og nye krydsningsstationer på
Malmbanan.
Undersøgelse for at klarlægge muligheden for at bruge Inlandsbanan
til omlægning af godstrafik.
Blå tåget reducerer trafikken
Fra den 10. april halverede Skandinaviska Jernbanor antallet af afgange med Blå tåget. Indtil videre kører
Blå tåget ikke mandag – onsdag og
med reduceret trafik i weekenden.
I marts måned var der helt ned til 4
til 5 passagerer i togene mandag til
onsdag, hvor Skandinaviska Jernbanor regner med trafikken løber
rundt ved 20. Sidst på ugen har man
haft mellem 50 og 60 passagerer
per afgang.
Ved køreplansskiftet i december
måned strøg Veolia også enkelte
dage i køreplanen mellem Malmö
og Stockholm/Uppsala, så i dag er
TÅGAB faktisk den eneste operatør,
der kører fri persontrafik alle ugens
dage. Med 11.093 togkilometer i

Hector Rail har indgået en femårig
aftale med SCA Transforest om
transport af 500.000 tons papir, trævarer og returfiber fra Piteå og Umeå
til det sydlige Skandinavien. Hector
Rail skal køre syv heltog hver uge,
heraf de tre til Skövde. Til den nye
trafik vil SCA Transforest udvikle en
ny mere effektiv type veksellad, der
skal transporteres på almindelige
bærevogne. I dag køres trafikken af
Green Cargo med flere mindre tog.
Hector Rail skal ansætte lokomotivførere i Piteå, Umeå, Långsele og
Ånge til den nye trafik, der indledes
i januar 2013.
TÅGAB udvider godstrafik
TÅGAB har forlænget containertoget de kører mellem Göteborg og
Karlstad for Vänerexpressen AB.
Toget fortsætter nu via Ludvika
og Fagersta til Avesta-Krylbo.I den
forbindelse har TÅGAB’s direktør
gjort opmærksom på det gamle
ønske om et triangelspor i Ludvika
og opgradering af sporet mellem
Ludvika og Fagersta.
Södra Stambanan ramt af
kobbertyve igen
Den 3. april slog kobbertyve igen til
på Södra stambanan og forårsagede
et cirka ti timer langt stop for tog
mellem Tranås og Nässjö.

Planer om ny persontrafik på
Inlandsbanan
Inlandsbanan har planer om persontrafik mellem Östersund og
Strömsund via Ulriksfors. Forbindelsen er mest tænkt brugt af pendlere
til og fra arbejde, og skal konkurrere med busruter. Inlandsbanan
har prøvekørt strækningen for at se
mulige køretider. I givet fald kan
trafikken komme i gang i sidste
halvdel af 2012.
Tømmertog afsporet på
Västerdalsbanan
Sandsynligvis på grund af et skinnebrud afsporede tømmertog Gt
9701 den 30. april ved Arvslindan.
Lokomotivet Td 355 og de første to
vogne nåede over skinnebruddet,
mens de næste syv vogne afsporede.
Der opstod store skader på de afsporede vogne og sporet, der først blev
genåbnet for trafik en uge senere.
Netop Västerdalsbanan er kendt for
sit dårlige spor, der også var en af
årsagerne til at persontrafikken blev
nedlagt ved seneste køreplansskifte.
Køb og salg af lokomotiver
Sveriges Järnvägsmuseum har solgt Ra
988 til Svensk Tågkraft i Nässjö, hvor
den forventes brugt i ordinær trafik,
og Green Cargo har solgt den brune
Ma 828 til Kalmar Veterantåg. Kalmar
Veterantåg har i en del år anvendt
netop denne Ma i deres chartertog.
Sveriges Järnvägsmuseum ønsker at
bevare Ma 966 fra Green Cargo, og
forhandler om vilkår for at overtage
lokomotivet.
Jan Lundstrøm

Trods høj komfort og
restaurantvogn, er det
ikke lykkedes at skaffe
tilstrækkelig med passagerer til Blå tåget, som
Skandinaviska Jernbanor
kører mellem UppsalaStockholm-Göteborg.
Antallet af afgange med
Blå tåget blev halveret fra
den 10. april. Railpools
185 707 på Uppsala
station den 8. december
2011.
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Lokomotivstrategi for
Green Cargo
Green Cargo har udarbejdet en
lokomotivstrategi, der skal forenkle
lokomotivflåden betragteligt. Green
Cargo råder over mange forskellige
lokomotiver, hvilket kræver større
reservedelslagre, mere arbejde
med teknisk dokumentation, og for
meget uddannelse i de forskellige
lokomotivtyper.
De 50 år gamle Ma-lokomotiver vil
snart blive udrangeret. De lokomotiver der oprindeligt blev leveret
til SJ står først for tur, mens de
gamle TGOJ-lokomotiver får lov at
leve lidt endnu. Tilsvarende vil de
sidste fem T43-lokomotiver meget
snart forsvinde fra Green Cargos
beholdning.
Et antal T44-lokomotiver (62 stk.)
er netop blevet moderniseret og
ombygget til Td hos Bombardier i
Randers. Der er ikke udsigt til at
yderligere T44-lokomotiver skal
ombygges på tilsvarende vis, men
Green Cargo vil gennemføre en
analyse af behovet for diesellokomotiver, og på baggrund af den
sandsynligvis ofre en noget enklere
modernisering på et mindre antal
T44-lokomotiver, mens de resterende udrangeres.
Tilsvarende er Bombardier i gang
med at ombygge 42 Rc2-lokomotiver til litra Rd2. Denne ombygning
er særdeles succesfuld, og Green
Cargo har netop udløst en option
på yderligere 10 lokomotiver. Det
er imidlertid hensigten at alle
Green Cargos Rc2-lokomotiver
skal ombygges til Rd2. Tilsvarende
vil Green Cargo lade sine Rc3lokomotiver blive gearet ned til 135
km/t, og derved blive til Rc2, inden
også de tages ind til ombygning
til Rd2. Til gengæld skal 10 Rc4lokomotiver geares op til 160 km/t,
hvorved de får litra Rc4P. Disse
lokomotiver skal anvendes i posttogene, hvor der i dag anvendes en
blanding af Rc3 og Rc4P.
Problemer med
Green Cargo’s Re-loko
Green Cargo har haft en del problemer med deres nye Bombardier
Traxx-lokomotiver litra Re (også
kendt som Baureihe 185) i den
forløbne vinter. Lokomotiverne er
anskaffet til de tunge ståltog mellem
Luleå og Borlänge, men har svært
ved at stå fast, og lokomotivernes
hjulslipskontrol fungerer ikke optimalt. Resultatet er mange hjulskader, og 6 lokomotiver har på et
tidspunkt været sat til side mens de
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har ventet på hjulskift. Lokomotivernes aksler skal sendes til Tyskland
for afdrejning eller hjulbytte, men
Green Cargo er ved at forhandle
en aftale på plads med Bombardier
om at hjul- og boggiearbejder skal
udføres i Sverige i fremtiden.

– Strandlykkja. Bedste tilbud kom
fra et konsortium bestående af tyske
Hochtief Solutions AG og norske
Veidekke Entreprenør AS og lød på
knapt 1,6 mia. NOK for de 6,8 km
jernbanetracé og 5,6 km motorvej,
samt en række tilsluttende arbejder.

Samtidigt arbejdes der på at reducere hjulskaderne, og på forsøgsbasis er et lokomotiv blevet udstyret
med samme hjulslipskontrol, som
Bombardier har indbygget i Rd2lokomotiverne i forbindelse med
disses ombygning fra Rc2.

Udbuddet af den sidste af de tre
etaper, altså Strandlykkja – Kleverud
er efterfølgende blevet afgjort, og
der er tegnet kontrakt med selskabet
Hæhre Entreprenør AS med et tilbud
på knapt 1,8 mia. NOK for de 4,75
km jernbanetracé og 9,6 km motorvej, der indgår i etapen.

Christian Bruun

Norge
Ny dobbeltsportracé
Strækningen mellem Eidsvoll og Hamar har længe været en flaskehals,
og kapaciteten er opbrugt, hvorfor
et dobbeltspor længe har været
ønsket. Dobbeltsporsanlæg på de
første ca. 30 km mellem Minnesund
og Steinsrud på den i alt ca. 60 km
lange strækning, er da også vedtaget
i Norsk Transportplan 2010-2019,
og hele strækningen forventes at
kunne være udbygget i 2024.
En særlig vanskelig del er imidlertid
strækningen mellem Minnesund og
Kleverud, hvor tracéen ligger ved
bredden af søen Mjøsa, parallelt
med hovedvej E6, der ligeledes
skal udbygges til 4-felts motorvej.
Der skal således ske omfattende
anlægsarbejder for både vej og
jernbane på begrænset plads, og
det er da også af samme grund vedtaget at samordne de to projekter,
således at anlæg af vej og jernbane
udføres samlet. Den forventede
omkostning til anlæg af både vej
og jernbane på denne 17 km lange
strækning er ca. 10,1 mia. NOK,
idet der forventes at være en besparelse på ca. 400 mio. NOK ved
netop at udføre projektet samlet.
Der er til formålet oprettet en fælles
projektorganisation, Fellesprojektet
E6-Dovrebanen Eidsvoll – Stange,
med deltagelse af Jernbaneverket
og Statens Vegvesen, der har opdelt strækningen i tre hovedetaper:
Minnesund – Brøhaug, Brøhaug
– Strandlykkja og Strandlykkja –
Kleverud. Arbejderne i disse tre
hovedetaper er siden udbudt i tiden
fra november 2011 til januar 2012,
og man er nu i gang med at indgå
kontrakter på grundarbejderne.
Første udbudsrunde omhandlede
den midterste etape, altså Brøhaug

Det skal bemærkes at kontrakterne kun omfatter tracéarbejder
for jernbanedelen. Overbygningen
og øvrige jernbanetekniske anlæg
udbydes selvstændigt senere.
Ny køreplansmodel for
Sørlandsbanen
NSB har foreslået et nyt køreplansmønster for Sørlandsbanen, der skal
give en tilnærmet 2-timers frekvens
på strækningen mellem Kristiansand
og Oslo og mellem Kristiansand og
Stavanger. Til gengæld ønsker NSB
at nedlægge nattoget på strækningen. I dag køres der 4 dagtog og et
nattog mellem Oslo og Kristiansand,
hvilket foreslås ændret til 7 dagtog.
Tilsvarende køres der i dag 6 dagtog
og et nattog mellem Kristiansand og
Stavanger, hvilket foreslås ændret til
8 dagtog samt et pendlertog mellem
Moi og Kristiansand. Denne trafik
kan afvikles med 10 BM73-togsæt,
hvor dagens trafik kun kræver 7
togsæt.
NSB mener at denne køreplanstruktur bedre vil tilgodese behovet på
strækningen, og øge togets konkurrencekraft overfor andre transportmidler. Ved at standardisere
materielbrugen (til alene BM73) og
nedlægge nattoget vil der endda
være tale om en omkostningsneutral
forandring, hvorfor det offentlige
tilskud til trafikeringen af Sørlandsbanen ikke skal ændres.
Den planlagte nedlæggelse af nattoget har imidlertid ført til en del
protester, hvilket har fået NSB til
at foreslå en natafgang med BM73togsæt, hvor der så alene tilbydes
siddepladser.
Det var hensigten at det nye togtilbud skulle kunne lanceres fra
december 2012, men det anses
ikke længere for realistisk. I stedet
arbejdes der mod at effektuere ændringerne fra december 2013.
Christian Bruun
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Ole Jensen

Slesvig-Holsten
Nordbahn på banen
Onsdag den 11.april bekendtgjorde
Slesvig-Holstens trafikminister Jost
de Jager (CDU) at det bliver Nordbahn, som overtager regionaltrafikken mellem Hamburg og hhv.
Itzehoe og Wrist fra DB og NOB
fra december 2014. Nordbahn vil
indsætte nye elektriske togsæt på
de nævnte strækninger i Holsten.
Svensk damp i marsken
I år bliver det et svensk damplokomotiv, som skal fremføre en del
af plantogene mellem Niebüll og
molen i Dagebüll. Det drejer sig om
SJ S 1916, som udlånes fra Angelner
Dampfeisenbahn i Kappeln. Maskinen er et relativt moderne 1C2t-koblet
damplokomotiv bygget af Nohab
i 1952 og var sidst i drift hos SJ ca.
1970, udrangeret 1973. Der køres
med damp på neg fra 21.7. til 12.8.,
dog kun på lørdage og søndage.
Nye elektrotogsæt
Til DB på strækningerne fra Hamburg til hhv. Kiel og Flensburg skal
leveres 16 stk. 4-delte elektriske
Twindexx Vario-togsæt. Disse
toetages togsæt repræsenterer en
værdi på 160 mio. euro og bygges
hos Bombardier i Görlitz. Med
disse nye togsæt skal køreplanen
på nævnte strækninger intensiveres
fra 2014 med halvtimesdrift til Kiel
og timesdrift til Flensburg. Det er
noget ganske nyt i Tyskland med
selvkørende toetages togsæt, men
fænomenet kendes bl.a. i Tjekkiet
med CD’s type 471.
Nye broer i Dammtor

Frasalg af stationsbygninger
I de kommende år agter DB at skille
sig af med 12 stationsbygninger
i landsdelen. På tale er bl.a. Büsum, Wrist, Preetz, Neustadt/H.,
Schwarzenbek og Schwentinental.

Tyskland
Nærtrafik i MecklenburgVorpommern
Delstaten Mecklenburg-Vorpommern vedtog i marts at nedskære
togudbuddet i døgnets ydertimer på
udvalgte strækninger fra køreplansskiftet i december 2012. Man regner

derved med besparelser på godt 8
mio. euro. Ramt bliver strækninger
over det meste af denne, Tysklands
nordøstligste region.
Hovedbane udbygges
Syd for Hamburg skrider udbygningen af strækningen fra Maschen/Stelle
over Winsen (Luhe) til Lüneburg godt
frem. Strækningen, som renoveres og
udvides til 3, hhv. 4 spor, har man
inddelt i 4 afsnit, som færdiggøres og
overgives til driften etapevis.
Når hele arbejdet står færdigt i
2014 vil de ekstra spor muliggøre
op til 400 tog om dagen. På 12-13
km af strækningen vil 5-6 meter
høje støjskærme fremover skåne
naboerne langs banen … Skåne for
støjen ja, men hvor blev udsigten
for passagererne dog af?
Ole Jensen

En sjælden gæst lister
forbi arbejdspladsen ved
Radbruch syd for Hamburg: Skånetrafikens X61
sæt 043 på vej nordpå
den 19. marts fra Salzgitter til Sassnitz.

Sydgående godstog fra
Kiel med DB-Schenkers
152 106 passerer den
pompøse stationsbygning i Wrist den 23.
marts.
Ole Jensen

Det var en større opgave, da jernbanebroerne over Dammtordamm
midt i Hamburg blev udskiftet over 4
dage i påsken. Disse broer fører bl.a.
hovedsporene fra nord og vest ind
mod hovedbanegården. Langfredag
påbegyndte man det store arbejde
med udskiftningen af broen, som
bærer spor 2 og 3. Dette er langt
det største element, som med sine
40 meter og 565 tons var noget af
et job. Senere fulgte så broen med
spor 1, og togene kunne herefter
atter passere Bhf. Dammtor normalt.

De fredede stationsbygninger i
Eutin og Schleswig kommer også
på tale. Frasalgene er en del af en
større bølge, hvor DB vil afhænde
ca. 600 bygninger over hele landet.
I Slesvig-Holsten ejer DB stadig 38
stationsbygninger, hvoraf næsten en
tredjedel nu altså skal sælges. De lokale kommuner har forkøbsret, men
også private kan byde. Priserne ligger
mellem 10.000 euro og en million.,
så de fleste kan være med.

