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Kasper Pedersen

Infrastruktur

Ringsted–Femern Banen

I 2020 arbejdes primært mellem 
Ringsted og Næstved, hvor stræk-
ningen vil være spærret fra 28. marts 
til 29. november (begge dage inkl.). 
Spærringen er tre måneder længere, 
end det tidligere var forudsat på 
grund af mangel på tekniske specia-
lister til validering af sikringsanlæg.

Mens der er spærret, får stræknin-
gen den helt store tur. Der skal 
bygges fi re helt nye sporbærende 
broer, heraf to større vandløbsbroer. 
Flere broer skal renoveres, herunder 
broen over Susåen nord for Glumsø.
Der skal foretages fl ere kurvefor-
lægninger. Den største ligger nord 
for Glumsø, hvor der bygges ca. 
4,5 km helt ny tracé (størstedelen 
er allerede forberedt), og syd for 
Glumsø, hvor der bygges ny tracé 
over ca. 1,5 km – på en relativt høj 
dæmning. Her skal jord fra den 
nuværende banedæmning indbyg-
ges i den nye. Længere mod syd 
foretages kurveforlægninger ved 
Herlufmagle og ved tre kurver nord 
for Næstved.

Der bygges nyt spor omkring Glum-
sø, og ligeledes bygges den nye 
overhalingsstation for godstog, Møl-

lebækken (forkortelse Mbæ). Selve 
Glumsø Station ombygges med (del-
vist) nye perroner, ny perronbro og 
elevatorer. Endvidere etableres en ny 
forplads syd for stationsbygningen.

På Ringsted Station skal sikringsan-
lægget tilpasses til tilslutningen af 
den nye linjeblok mod Næstved. 
Samtidigt foretages mindre æn-
dringer af sporlayoutet i vestenden 
af stationen, og primo oktober 
foretages en samlet sikringsteknisk 
ibrugtagning – inkl. færdiggørelse 
af tilslutningen mod den nye bane 
København–Ringsted.

Hele strækningen Ringsted–Næst-
ved vil få en ny linjeblok med i alt 
fi re blokafsnit. Dette er en midler-
tidig løsning, indtil Signalprogram-
met udrulles på strækningen. I 
den mellemliggende periode vil 
Møllebækken Station ikke kunne 
anvendes. Glumsø nedgraderes 
til holdested på den fri bane, idet 
sikringsanlægget her nedlægges og 
erstattes af den nye linjeblok.

Sikringsanlægget på Næstved Station 
skal ligeledes tilpasses tilslutning til 
linjeblokken mod Ringsted. Herud-
over skal anlægget immuniseres af 
hensyn til kørsel med elektriske tog.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår 
strækningen Nykøbing F–Holeby 
skal udbygges til dobbeltspor, det 
skal senest ske samtidigt med fær-

diggørelse af den faste forbindelse 
over Femern Bælt.

DSB’s forpligtelse til betjening af 
strækningen til Rødby Færge ud-
løber med udgangen af 2021, men 
på grund af sporarbejder på Falster, 
inkl. Nykøbing F Station i 2021, 
forventes sidste tog til Rødby Færge 
at køre den 29. april 2021.

Inden opstarten af arbejderne på 
strækningen undersøges fremtiden 
for Kong Frederik IXs bro over Guld-
borgsund (i Nykøbing F). Broen 
skal udbygges med et ekstra spor. 
I dag er Kong Frederik IXs bro en 
enkeltsporet klapbro fra 1963, og 
det er forudsat, at der ligeledes skal 
være broklap på den nye parallelle 
bro. Men skibstrafi kken (kun lystsej-
lere), er faldet løbende gennem en 
længere årrække, og samtidigt giver 
en klapbro bindinger på køreplan-
lægningen på jernbanen – og mere 
vedligehold, og derfor undersøges 
muligheden for at ændre Kong Fre-
derik IXs bro til en fast bro. En sådan 
ændring vil kræve en ændring af 
anlægsloven for projektet. 

Forslaget har vakt debat i Nykøbing 
F., idet fl ere frygter, at sejlerturismen 
i Guldborgsund vil blive påvirket af, 
at gennemsejlingsmuligheden for 
lystbåde forsvinder. I stedet foreslås 
der i stedet etableret en togtunnel 
under sundet, som først skal stå 
færdig, når Femern-tunnelen er klar. 

Opgraderingen af Sydba-
nen til 200 km/t er i fuld 
gang, og i år venter ud-
retningen af kurven nord 
for Glumsø og elektrifi ce-
ring af afsnittet mellem 
Ringsted og Næstved. 
I Lundby var anlægsar-
bejderne stort set færdige 
den 29. november 2019, 
og køreledningsmasterne 
på vej op. MF-sæt 94 
forlader her spor 2 i det 
lave eftermiddagslys.  
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En tunnel vil desuden betyde reduk-
tion af støj fra godstog, mulighed 
for længere åbningstider og færre 
driftsbindinger til Lollandsbanen, 
som fortsat skal benytte Kong Fre-
derik IXs bro. På den baggrund har 
Sund & Bælt besluttet, at man også 
vil undersøge fordele og ulemper 
ved en tunnelløsning.

Forslaget om en fast bro og givetvis 
også en tunnelløsning, skal drøftes 
politisk i foråret. Der er dog ingen 
tvivl om, at det er en dyr løsning, og 
det er „to minutter i tolv“ i forhold til 
tidsplanen for forbindelsen.

Elektrificering 
Ringsted–Nykøbing F.

Ved indgangen til februar blev der 
arbejdet med kørestrømsanlæg og 
tilhørende forsyningsanlæg på stort 
set hele strækningen mellem Ring-
sted og Nykøbing F. Delstræknin-
gen mellem Ringsted og Næstved 
skal være klar til at modtage el-tog 
ultimo 2021, mens elektrificering af 
Næstved–Nykøbing Falster færdig-
gøres ultimo 2023 under forudsæt-
ning af, at jernbaneforbindelsen på 
den nye Storstrømsbro er etableret 
i 2023. 

Vest for Ringsted har EPAS (Elek-
trificeringsprogrammet Aarsleff og 
Siemens JV) etableret en ny 132/25 
kV transformerstation, der skal 
forsyne strækningen mod Næstved 
med kørestrøm. Desuden skal den 
levere kørestrøm til den nuværende 
hovedstrækning mod Fyn, hvor 
den skal aflaste 25 kV fordelings-
stationerne i Roskilde og Slagelse. I 
alt er der opsat fire 18 MVA bane-
transformere – tre i hver sin retning 
mod Roskilde/Køge Nord, Slagelse 

og Næstved. Den fjerde er en fast 
tilsluttet reserve for de tre andre. 

Fra juli måned påbegyndes etab-
lering af nyt kørestrømsanlæg på 
strækningen Ringsted–Næstved, 
når sporet over Møllebækken er 
anlagt og tilsluttet. Der opsættes et 
Siemens Sicat SX-anlæg, magen til 
det der er opsat på den nye bane via 
Køge Nord. Anlægget tilkobles F160-
anlægget i Ringsted, som for et par år 
siden blev ført ud til I-signalerne mod 
Næstved. Nord for Næstved etable-
res 2x25 kV autotransformerstation 
(km 86,2), hvor der også vil være 
neutralsektion mellem forsyninger 
fra Ringsted henholdsvis Masnedø.

Køreledningsanlægget i Næstved er 
i store træk færdiggjort og tilkoblet 
kørestrømanlægget mod Lille Syd. 
Det kan dog først spændingssættes, 
når sikringsanlægget i Næstved er 
immuniseret. 

Mellem Næstved og Vordingborg er 
der rejst køreledningsmaster henover 
vinteren, og der er nu ved at blive 
trukket tråd. Der bygges to 2x25 kV 
autotransformerstationer ved Myrup 
(km 97,9) og ved Sværdborg (km 
109,8). Stationen i Vordingborg er 
endnu uberørt af køreledningsmaster.

På Masnedø gøres der klar til at 
bygge en ny 132/2x25 kV transfor-
merstation på østsiden af banen. Her 
skal opstilles to banetransformere 
med en kapacitet på hver 60 MVA. 
Stationen skal forsynes fra Ener-
ginets 132 kV transformerstation 
Masnedø, som ved samme lejlighed 
moderniseres og udbygges til formå-
let. Stationen skal under normale 
omstændigheder forsyne Sydbanen 
fra Næstved i nord til Holeby i syd. 

Fra Orehoved og til nordenden 
af Nykøbing F. er der nedram-
met mastefundamenterne langs 
hovedsporet, og opsætning af 
køreledningsmaster er påbegyndt. 
På denne del skal der bygges en ny 
2x25 kV autotransformerstation ved 
Eskilstrup (km 136,1).  

Elektrificering 
Roskilde–Holbæk

På den første del af Nordvestbanen 
indledtes de forberedende arbejder 
til elektrificeringen af strækningen 
mellem Roskilde (ekskl.) og Holbæk 
(inkl.) i januar. Det er primært fæld-
ning af træer og buske på Banedan-
marks egne arealer, der står for tæt 
på sporet. Årstiden er velegnet til 
dette. Til marts påbegyndes arbejdet 
på de første broer og i sporet, hvor 
der er behov for at ombygge eller 
nedlægge fire broer, samt sporsænk-
ning under fem broer.

Arbejderne med de fem spor-
sænkninger i foråret er så omfat-
tende, at de påvirker togtrafikken 
på strækningen. Der vil således 
være totalspærret mellem Roskilde 
og Holbæk i 15 dage omkring på-
ske (4.-18. april), hvor der i stedet 
indsættes togbusser, ligesom der vil 
være enkeltsporsdrift og reduceret 
trafik i perioden 21. marts-4. april.

Efterfølgende går EPAS i gang med 
at prøvegrave hullerne til funda-
menterne til kørestrømsmaster, for 
at se om der er kabler, der ligger 
i vejen. Det foregår med en skin-
nekørende støvsuger, der forsigtigt 
fjerner jorden, så signalkabler langs 
jernbanen ikke ødelægges. I slutnin-
gen af året sættes kørestrømsmaster 
op mellem Roskilde og Holbæk, og 
i 2021 hænges køreledningerne til 
det nye anlæg op.

Banedanmark forventer at være 
færdig med selve elektrificeringen 
mellem Roskilde og Holbæk i ef-
teråret 2021. Om så strækningen 
kan tages i kommerciel brug, er en 
helt anden sag, idet der ved ind-
gangen til februar endnu ikke var 
taget beslutning om at immunisere 
sikringsanlæggene på strækningen. 
Banedanmark har vurderet, at im-
muniseringen vil koste ca. 160 mio.
kr, hvilket er ca. 40 % mere end de 
113 mio.kr, der var sat af på Finans-
loven for 2019. Fordyrelsen skyldes 
iflg. notat sendt til Trafikudvalget 
før jul (TRU Alm. del – Bilag 134) 
primært Banedanmarks egne om-
kostninger til tværgående omkost-
ninger samt korrektionstillæg på 30 
% jf. ny anlægsbudgettering (NAB). 
Immuniseringsopgaven var budt ud 
i totalentreprise inkl. validering, og 

Jan Lundstrøm

Autotransformerstation 
på Lille Syd ved Bråby i 
km 80,9. Her findes også 
en neutralsektion, som 
adskiller forsyningen fra 
Kildebrønde transformer-
station fra den kommen-
de Masnedø transformer-
station. Hver transformer 
er på 5 MVA, og har til 
formål at nedsætte AT-
systemspændingen på 50 
kV til 25 kV. Foto den 25. 
maj 2019.
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Aflysninger presser Arriva

Ifølge Ekstra Bladet har ledelsen i 
Arriva i et brev til de ansatte udtalt, 
at det ikke går særlig godt i Arriva 
for tiden. Overordnet synes hele 
Arriva Danmark at være temmelig 
presset, da alle fire afdelinger Bus, 
Tog, DriveNow og UC Plus ikke 
giver de resultater, man havde hå-
bet, men derimod er langt bagefter 
forventningerne.

I Bus taber man kontrakter til andre 
leverandører, og har for høje om-
kostninger til vedligehold, mens 
man i togdriften mangler passager-
indtægter. Hos DriveNow (bybilsel-
skabet, hvor man kan leje biler) er 
der for få aktive kunder, mens man 
i UC Plus (uddannelsesorganisation, 
der uddanner lokomotivførere, 
buschauffører og taxichauffører), er 
presset grundet lovgivningen, hvor 
forudsætningen for danskkurser er 
ændret. Samlet set er det årsagen 
til, at Arriva nu er ekstremt påpas-
selige med deres omkostninger 
fremadrettet, og selskabet er derfor 
i gang med at lægge en plan, for 
at komme tilbage på sporet på det 
økonomiske område.

Især på togdriften er man også hårdt 
ramt af mangel på reservedele, som 
har forhindret trafikafviklingen hos 
Arriva DK. Her har trafikken været 
præget af mange aflysninger, da 
deres leverandører ikke har kunnet 
følge med efterspørgslen på reser-
vedele. Desuden er der mangel på 
reservemateriel. Dette er bl.a. gået 
ud over Vestbanen mellem Varde 
og Nørre Nebel, hvor der hyp-
pigt har været aflysninger. At man 
samtidig har skåret ned i antallet 
af medarbejdere på værkstederne 
i Struer og Varde, gør heller ikke 
situationen bedre for Arriva.

Aflysningerne betyder også stigende 
utilfredshed hos Arrivas kunder, 
efter en markedsanalyse hos de 
rejsende.

Lokalaftaler på plads 
i sidste øjeblik

Blot to dage før deadline den 30. 
november 2019 for en aftale om 
nye lokalaftaler for lokomotivfø-
rere og kundeservicemedarbejdere 
ved trafikselskabet Arriva, blev der 
enighed mellem Arriva og Dansk 
Jernbaneforbund. Dette forlig mel-
lem parterne er resultatet af en lang 
kamp for at nå frem til enighed. 
Arriva havde nemlig lagt op til mas-

sive besparelser, som ville forringe 
vilkårene inden for stort set alle om-
råder lige fra arbejdstid, frihed, løn 
og tillæg for de ansatte. Det er nu 
afværget med den indgåede aftale.

Forringelserne blev opfattet som Ar-
rivas forsøg på at redde sig ud af en 
alt for billig udbudspris i forbindelse 
med buddet på den udliciterede 
togdrift, som Arriva genvandt i de-
cember 2018, og som nu også kom-
mer til at omfatte Svendborgbanen 
og strækningen mellem Struer og 
Vejle fra køreplansskiftet K21. Til 
Transport- og Boligministeriet kom 
der to bud udover det fra Arriva, 
men Arriva tilbød den laveste pris.

Denne trafikkontrakt træder i kraft 
fra den 13. december 2020 og går 
frem til den 9. december 2028 med 
en mulighed for to års forlængelse. 
Samtidig skal Arriva stå for togdrif-
ten med et tilskud fra staten, der 
bliver reduceret med knap 36 pro-
cent i forhold til den nugældende 
trafikkontrakt. Hertil kommer den 
kommende trafik på Svendborgba-
nen og strækningen mellem Struer 
og Vejle.

Påkørsel af kabeltromle

Togtrafikken mellem Langå og Ul-
strup var den 10. januar indstillet 
om formiddagen, da tog RA 5416 
fra Struer, bestående af AR 2050, 
havde påkørt en kabeltromle i over-
kørsel 6, hvor en bivej til Ulstrupvej 
krydser Langåbanen.

Årsagen til påkørslen var, at bilisten, 
der kom kørende med traileren med 
kabeltromler på, tabte traileren midt 
i overkørslen, hvor den kort efter 
blev ramt af toget, der ikke kunne 
nå at bremse. Heldigvis var der kun 

tale om materielle skader, og ingen 
personer kom noget til forbindelse 
med uheldet. Arriva AR 2050 mi-
stede kølevandet på begge motorer 
efter sammenstødet, og måtte slæ-
bes væk. Efter middag blev trafikken 
genåbnet på strækningen. 

Kasper Pedersen

Julemanden tager toget i Vejle

På Vejle havn kom julemanden 
ikke flyvende med sin kane i 2019. 
Derimod tog han i stedet DB Cargos 
MK-rangermaskine, da han skulle 
besøge institutionen Regnbuen, 
som er beliggende fem meter fra 
havnesporet i Vejle. Herfra vinker 
børnene troligt til rangerpersonalet, 
når der rangeres til og fra havnen.

Årsagen til denne særlige kørsel er, 
at årets julemandsplaner i institu-
tionen var gået i vasken, og derfor 
kontaktede de DB Cargo, om de 
ville hjælpe med en julemand. Det 
ville de gerne, så derfor klædte en af 
medarbejderne sig i et julekostume, 
da MK’en alligevel skulle forbi insti-
tutionen, til stor glæde for børnene.

Mere gods til Aalborg Øst

Ved årsskiftet fik Aalborg-shuttlen 
til Aalborg Øst en udvidelse af den 
eksisterende transport fra to gange 
om ugen mandag og torsdag, med 
en afgang yderligere om tirsdagen. 
Man forventer, at antallet af ugent-
lige afgange vil stige yderligere 
inden 2021.

Bo Lindhardtsen

Mangel på reservedele 
påvirker Arriva’s tog-
produktion, og har givet 
anledning til adskillige 
aflysninger. Den 7. ok-
tober 2019 afventede fire 
aksler fra AR 2013 efter-
syn/afdrejning. Bagved 
ses AR 2052 og fronten 
af AR 1022. Sidstnævnte 
havde iøvrigt holdt stille 
i næsten ni måneder 
grundet manglende re-
servedele!



1/202026 Ajour

Lokalbaner

Sønderby station lukket

Siden køreplanskiftet 11. august 
2019 har hvert andet tog fra Hirts-
halsbanen været fortsat til/fra 
Aalborg i dagtimerne på hverdage. 
For at sikre høj regularitet fi k statio-
nerne i Vidstrup og Sønderby kun 
betje-ning én gang i timen i hver 
retning i myldretiden morgen og 
eftermiddag på hverdage.

Fra 15. december 2019 lukkede 
Nordjyske Jernbaner standsnings-
stedet ved Sønderby mellem Torn-
by og Vidstrup, og herefter standser 
alle tog i Vidstrup. Sønderby station 
var anlagt 15. februar 1928. 

Udbud af nye togsæt

Sideløbende med arbejdet med at 
få prøvekørt batteritog i Danmark 
arbejder Region Midtjylland, Midt-
trafi k og Midtjyske Jernbaner ufor-
trødent videre med at forberede et 

udbud på køb af nye togsæt til brug 
på Lemvigbanen og strækningen 
Holstebro–Skjern. 

Projektet med at afprøve batteri-
tog giver bedre muligheder for at 
forberede det rette udbud på fos-
silfri tog til Midtjyske Jernbaner. 
Samtidig har det også vist sig, at 
der ud over de tre hidtil nævnte 
mulige leverandører af batteritog, 
Bombardier, Siemens og Stadler, 
er fl ere potentielle leverandører af 
batteritog i kulissen, bl.a. tjekkiske 
Skoda og engelske VivaRail.

En hel egn bakker op 
om Østbanen

Det er jo ikke læserne ubekendt, 
at Østbanen står over for en om-
fattende og bekostelig fornyelse 
af infrastrukturen samt, at Region 
Sjælland mangler de økonomiske 
midler til at give Lokaltog A/S 
„grønt lys“ til at gå i gang med 
arbejdet. Se Jernbanen 6/2019, s 
24-26.

Fra 15. december 2019 nedsattes 
strækningshastigheden til 75 km/t. 

Test af batteritog

Arbejdet med at forberede testkørsler med batteritog på 
Lille Nord og Lemvigbanen, se Jernbanen 6/2019, s. 6 
og 22, er nu i fuld gang.

Projektet gennemføres af Transport- og Boligministeriet, 
regionerne Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland samt 
trafi kselskaberne Movia og Midttrafi k.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra 
Trafi k-, Bygge- og Boligstyrelsen, de to trafi kselskaber, 
Lokaltog A/S, Midtjyske Jernbaner og en følgegruppe med 
repræsentanter fra de tre regioner, trafi kselskaberne og 
Transport- og Boligministeriet.

For at få klarlagt, hvilke producenter af batteritog, der 
har interesse i at lade deres tog blive prøvekørt i Dan-
mark, er der først i februar gennem EU’s udbudsportal, 
TED (Tenders Electronic Daily) udsendt en interesse-
forespørgsel (Request for interest) herom. På den måde 
får alle producenter af batteritog mulighed for at komme 
i betragtning, og svar skulle afgives senest 7. februar.

Herefter vil der følge en såkaldt markedsdialog, inden 
det efter 26. februar besluttes, hvilke producenter, der vil 
få muligheden for at afprøve deres batteritog i Danmark. 

Testkørslerne med batteritog, der forventes at foregå i 
efteråret 2020 og foråret 2021, vil blive planlagt således:
Lille Nord: Batteritog, der oplades via strømaftager.
Lemvigbanen: Batteritog, der oplades med stik eller på 
anden måde. I forbindelse hermed vil det også blive 
aktuelt at installere ladeudstyr i Lemvig.

 O
le-Chr. M

unk Plum

Ny station på Hornbækbanen: Med Aarsleff Rail som hovedentreprenør blev Lokaltogs station i Ålsgårde i perioden 13. november-8. december ombygget til en 
moderne lokalbanestation med sideperroner, læskærme m.m. i Movia Moment og ikke mindst nye spor. Den for nogle år siden smukt istandsatte stationsbygning 
forskønner det fl otte nye stationsmiljø, hvor overgangen mellem perronerne også forbinder Ålsgårde Stationsvej med Hallandsvej. Lokaltogs LINT 103 på vej 
mod Helsingør under indkørsel til stationen, 2. februar.
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