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Trafi kpolitik

Coronavirus

Ved redaktionens slutning primo 
juni, var samfundet i fuld gang med 
at genåbne efter knap tre måneders 
nedlukning grundet coronavirus. 
Fase 1 indledtes medio april med 
genåbning af en række liberale 
erhverv og de yngste skoleårgange. 
Det betød også en tilbagevenden til 
mere normale tilstande i den kollek-
tive trafi k, som siden den 23. marts 
havde været reduceret i omfang og 
kapacitet (Se Jernbanen 2/2020, s. 5, 
12-14 og 22). Fase 2 indledtes den 
18. maj, hvor yderligere erhverv og 
de ældste skoleårgange fi k lov til at 
genoptage hverdagen, ligesom der 
skete mindre lempelser i indrejse-
forbuddet.

For at undgå trængsel – som jo er 
en væsentlig årsag til smitteudbre-
delse af coronavirus – udsendte 
Transport- og Boligministeriet den 
8. april en opfordring til alle større 

vil den holde frem til efteråret/vin-
teren, hvor vejret atter bliver surt at 
færdes i, og skoler samt institutio-
ner er tilbage i normal skemalagt 
undervisning. Uanset hvad, så må 
passagertallet i busser og tog i lang 
tid forventes at være et godt stykke 
under de månedlige trafi ktal, der 
kendtes i f.eks. i DSB’s rapporter 
fra 2019. Og netop DSB har varslet, 
at coronanedlukningen bliver en 
dyr omgang, og varslede allerede 
med delregnskabet for 1. kvartal 
et underskud på mindst 1 mia. kr. 
Samme gør sig også gældende for 
de regionale trafi kselskaber, hvor 
passagerindtægterne er langt under 
budgettet, mens driftsomkostnin-
gerne nærmest er uændrede.

I og med at det er Transport- og 
Boligministeriet, der har sat de 
nye rammer for brug af kollektiv 
trafi k ud fra en samfundsmæssig 
synsvinkel (minimering af smitte-
spredning), må det forventes, at der 
til efteråret kommer en økonomisk 
hjælpepakke til den offentlige trafi k, 
hvis kvalitet og omfang ønskes fast-
holdt. Alternativt må der imødeses 

virksomheder om at udarbejde 
planer og forholdsregler for de an-
sattes brug af kollektiv trafi k, med 
henblik på at reducere belastningen 
af denne især i myldretiden, og for 
at lade brugere, der ikke har andre 
alternativer, få forrang til busser og 
tog. Opfordringerne lød på:

• Ændrede arbejdstider, for at 
jævne myldretiden ud

• Opfordring til øget brug af cykel 
til og fra arbejde

• Opfordring til øget brug af pri-
vatbilspendling

• Facilitere samkørsel i privatbil 
op til 3 personer

Altså at vælge de individuelle 
transportformer til, og de kollektive 
fra. I slutningen af maj så det ud 
til, at opfordringen var forstået, for 
trængslen på vejnettet i Hovedstads-
området, og motorvejskorridoren 
Odense–Trekantområdet–Randers, 
var næsten oppe på samme niveau, 
som før coronakrisen ramte.

Det er dog uvist, hvor længe denne 
anbefaling gælder, men formentlig 

N
iklas H

avresøe

Det er ikke kun hårdt ramte af coronasmitten, der har brug for respirator for at kunne overleve. Den kollektive trafi k får snart også brug for en form for respiratorer, 
for at kunne klare den økonomiske åndenød, som trafi kselskaberne er ramt af, og for på sigt i det hele taget at kunne overleve. Arriva, DSB, Metroselskabet og de 
regionale trafi kselskaber, der driver let- og lokalbanerne, mangler i høj grad billetindtægterne som følge af et passagerfald på 75-90 %. Samtidig opfordrer man 
folk til at vælge den kollektive trafi k fra – som i sin natur indebærer, at folk sidder tæt sammen – for at undgå øget smittetryk. Ren praktisk er det også blevet 
mere besværligt at bruge tog og busser, hvor pladsbilletter nu er obligatoriske ved ombordstigning på DSB’s fjern- og regionaltog, ligesom man kan blive afvist 
ved bussen, hvis alle pladser er optaget. Alt andet lige vil de individuelle transportformer formentlig stå endnu stærkere i folks bevidsthed adskillige år frem. Her 
et kig ind i Midtjyske Jernbaners Ym 39 den 15. maj, hvor hvert andet sæde er behørig afspærret for brug.
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Peer Kurland

Bo Lindhardtsen

Signalprogrammet 
Fjernbanen

Siden ibrugtagningen af den første 
strækning i Øst (Roskilde–Køge) 
den 15. december 2019, har driften 
været tilfredsstillende. Jf. status for 
Signalprogrammet i maj måned, lå 
togpunktligheden på 86 %, hvilket er 
noget lavere end i Vendsyssel, hvor 
den i samme periode lå på 94 %.

Banedanmark forventer, at ibrug-
tagning af den sydlige del af Lille 
Syd (Køge–Næstved) kan ske senest 
medio 2021, selvom bufferen i An-
lægsplanen er ved at være opbrugt. 
Desuden blev man i april enige med 
Alstom om, på baggrund af en detal-
jeret planlægning, at strækningerne 
Mogenstrup–Nykøbing Falster kan 
være overgået til ERTMS ultimo 2021, 
og den nye bane København–Køge 
Nord–Ringsted ultimo 2022. Lykkes 
dette, vil det være muligt fra K23 at 
kunne køre direkte togforbindelser 
via Køge Nord–Haslev til Næstved.

Ibrugtagning af det nye signalsystem 
på strækningen Mogenstrup–Nykø-
bing F er en forudsætning for, at der 
kan komme fuld drift på stræknin-
gen Orehoved–Nykøbing Falster ef-
ter den meget store sporombygning 
og dobbeltsporsudbygning. 

Det er besluttet, at Banedanmarks 
medarbejdere i Driftscenter Dan-
mark, samt Trafikinformation fra RFC 
Roskilde og RFC København, skal 
flytte ud på 5. sal i Trafiktårn Øst. Det 
forventes at alle de praktiske ting vil 
være på plads således, at indflytning 
kan ske i første kvartal 2021.

I vest arbejdes der videre med fær-
diggørelsen af strækningen Langå–
Struer–Holstebro (RO5), efter at sid-
ste del af Thybanen blev ibrugtaget 
den 6. april. Togpunktligheden den 
første måned med ERTMS lå på 90 
%, så man er godt på vej.

Thales-Strukton har dog også været 
udfordret af coronaen, idet ikke-
nødvendige besøg på strækningen 
er suspenderet, og der har været 
begrænsninger på, hvem der kan 
være til stede i Trafiktårnet i Frederi-
cia. Planen er stadig en ibrugtagning 
af R05 i 1. kvartal 2021, men der er 
også en erkendelse af, at restriktioner 
som følge af coronaen kan forsinke 
ibrugtagningen med 2-3 måneder.

Signalprogrammet S-banen

I weekenden den 16.-17. maj gen-
nemførtes den første test i marken 
af CBTC Nordhavn–Svanemøllen, 
samt yderligere test på Farumbanen 
og Ringbanen, dvs. de strækninger 

der går under betegnelsen „Roll Out 
North“ på Nordhavn–Svanemøllen 
(TIB 820), Svanemøllen–Farum (TIB 
840) samt Ryparken–Vigerslev Nær 
(TIB 880). Der var ellers risiko for, 
at testene måtte udsættes på grund 
af corona-pandemien, idet leveran-
døren Siemens også har været ramt 
af nedlukningen i Tyskland.

Formålet med testene var afprøvning 
af faste og mobile komponenter i S-
banens CBTC og deres samspil med 
S-banens ORS-regelsæt. Desuden 
testedes, om standsningsstederne 
var lagt korrekt ind i den automatiske 
kørselsmode (AM), specielt hvor der 
er monitorer. I alt seks togstammer 
indgik i testkørslerne i forskel-
lige konfigurationer (SE, SA, SE+SE, 
SE+SA, SE+SE+SE, SA+SA), for 
at få alle toglængder repræsenteret.

Mens de ikke særlig vellykkede 
testkørsler pågik, var S-togstrafikken 
mellem Østerport og Lyngby, samt 
Farumbanen og Ringbanen erstat-
tet med togbusser. Disse kørte dog 
ikke fra Østerport, men først fra 
Nordhavn Metrostation...

Sommerens sporarbejder

Nærmest traditionen tro, må tog-
passagererne adskillige steder stige 
ombord på en eller flere togbusser, 
hvis turen går på tværs af landet 
i sommerferien. Særligt uge 30 
bliver slem, hvis man agter at rejse 
mellem København og Aalborg; her 
må man tage til takke med togbus 
på hele tre delstrækninger: Ring-
sted–Korsør, Fredericia–Aarhus og 
Hobro–Aalborg.

Ifølge rejseplanen (den 20. juli) vil en 
sådan tur med DSB tage 6 timer og 

11-21 minutter afhængig af afgang, 
indebære fem skift og koste den nette 
pris af 440 kr. (voksen). Til gengæld 
køres der hver ½ time. Skulle man 
blive fristet af andre udbydere, så 
kan såvel Flixbus som Kombardo-
ekspressen tilbyde en tilsvarende tur 
på knap 5 timer uden skift, og til en 
pris under det halve af DSB’s!

Spærringerne fordeler sig således, 
alle med udspring i fredag aften 
den 17. juli: 
Til og med søndag den 26. juli 
mellem Ringsted og Korsør, pga. 
sporarbejder ved Slagelse station.
Til og med mandag den 27. juli 
mellem Vejle og Aarhus, mens der 
nedrives og ombygges broer af hen-
syn til kommende elektrificering.
Til og med søndag den 2. august 
mellem Hobro og Aalborg, mens 
der nedrives og ombygges broer af 
hensyn til elektrificering.

Tommy O. Jensen

Overgangen til ERTMS på Thybanen har medført nedlæggelse af flere 
overkørsler, bl.a. nr. 12 på den søndre del af Jupitervej mellem Od-
desund Nord og Uglev. Den 3. april var advarselsanlægget slukket og 
tildækket, og kørebanen fjernet.

Arbejdet med at tilpasse 
spor og broer på Nord-
vestbanen til den kom-
mende elektrificering 
var i fuld gang henover 
påsken. Her gøres der 
klar til at sænke under-
bygningen under broen 
for Gammel Ringstedvej 
i Holbæk. Foto Skærtors-
dag den 9. april.
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Det var ikke, fordi anvendelsen af  damplo-
komotiver var særlig høj i den sidste halvdel 
af  1960’erne. Leveringen af  Mh, Mo, My 
og Mx i perioden 1951-1965 havde gjort kål 
på størstedelen af  dampdriften ved DSB. 
Allerede i 1958, hvor de sidste Mo-vogne af  
efterkrigsserien på 90 stk. var taget i brug, 
var dampdriften reduceret til ca. 25 % af  
den samlede trafikmængde (svarende til ca. 
2 mio. km). På mange sidebaner kørtes ude-
lukkende med motormateriel, og Mo’erne 
kunne nu betragtes som statsbanernes uni-
versalkøretøj, der kørte alt fra bumletog til 
lyntog, samt mindre godstog. De i alt 139 
Mo-vogne havde således taget opgaverne 
fra et stort antal C, D og K-maskiner. Større 
godstog og eksprestog mellem landsdelene 
deltes primært mellem damplokomotiverne 
litra E, R, H og N, og diesellokomotiverne 
litra My. I alt var der leveret 44 stk. My i 1960.

Efter at alle 45 Mx og de 120 Frichs-byggede 
Mh var leveret i 1962, henholdsvis 1965, 
udgjorde dampens andel af  driften nu kun 

ca. 2 %, svarende til gennemsnitlig en kvart 
million kilometer årligt frem til 1969. Vil man 
vide mere om denne periode, kan Peter Chri-
stensens artikel „Afskaffelse af  dampdriften 
ved DSB“ i Jernbanen 6/2015 med fordel 
genopfriskes.

DSB’s officielle flåde af  damplokomotiver 
var dog stadig stor, men i praksis var det et 
fåtal af  lokomotiverne, der kunne regnes som 
køreklare og til rådighed for driften. Den 31. 
marts 1968 – regnskabsårets afslutning for 
statsbanerne – talte trækkraftbeholdningen 
ikke mindre end 87 toglokomotiver (primært 
litra D, E, H, N, R og S) og 51 rangerlokomo-
tiver (litra F, Hs og Q).

I praksis var det vel kun omkring 20-25 damp-
lokomotiver, der var egnet til regulær brug i 
tog, resten stod hensat rundt om i landet og 
afventede de facto salg til ophugning. En del 
af  de hensatte lokomotiver havde faktisk gen-
nemgået større eftersyn inden hensættelse, for 
hurtigt at kunne hives frem af  mølposen, hvis 

For 50 år siden 

Farvel til dampen!

I foråret 1970 havde DSB fået leveret så mange Mz-diesellokomotiver, at den sidste dampdrift endelig kunne kvit-
tes. Det var ikke en begivenhed, der fyldte særlig meget i medierne, men heldigvis fulgte en del jernbanefotografer 
plandampen de sidste år, ligesom DJK og andre jernbaneklubber arrangerede medlemsudflugter med DSB’s 
sidste aktive damplokomotiver.

Af Tommy O. Jensen

Bo Lindhardtsen
G

unnar W
. C

hristensen

For fuld damp afgår E 991 fra Jelling med godstog 2711 mod Herning. Foto den 20. juni 1969. Et år senere var en oplevelse som denne historie. 
Herunder er lokomotivføreren klar til afgang med julepostsærtog i Næstved den 22. december 1966.
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