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Forsiden
Blandt de mange nye projekter ved Midtjyske Jernbaner er der også blevet tid til at få 
udformet et nyt design til de fi re Desiro-tog, som man overtog i december 2020. MQ 
4112-4912, der her ses på vej mod Vemb, efter udkørsel fra Lemvig, den 24. maj, var 
det første togsæt, der sattes i drift i det fl otte og friske design. Foto: Steffen Lund.

Grønne
Tog til Alle

Med beslutningen om at Alstom skal levere de elektriske 
togsæt – Fremtidens Tog – der skal afl øse bl.a. IC3-
togene, er sløret løftet for den sidste af DSBs tre store 
materielanskaffelser i dette årti. Den første var købet af 
42 Vectron-lokomotiver hos Siemens, den næste købet af 
otte vognstammer á 15 vogne fra spanske Talgo, og som 
sidste del rammeaftalen med Alstom om op til omkring 
150 togsæt, hvoraf de 100 er sat i fast ordre til levering 
fra slutningen af 2024.
 Dermed er grundlaget lagt for den historisk set meget 
store udskiftning, hvor DSB på ti år stort set udskifter alt 
rullende materiel i fjern- og regionaltog, bortset fra de 113 
dobbeltdækkere, der primært skal anvendes i den sjælland-
ske regionaltogstrafi k. I den forbindelse må man håbe, at 
der også sættes midler af til en tiltrængt ind- og udvendig 
opfriskning af dobbeltdækkermateriellet, så endnu fl ere 
passagerer vil vælge toget, når der skal køres grønt.
 Også lokalbanerne er begyndt at forberede en udskiftning 
til „grønne tog“, efter at Regeringen og Danske Regioner i 
december blev enige om at indkøbe klimavenligt togmate-
riel, når den nuværende fl åde skal udskiftes. Samtidig har 
Banedanmark præsenteret en rapport om ladeinfrastruktur, 
som vil være relevant for Arriva og lokalbanerne.
 Midtjyske Jernbaner er fi rstmover i Danmark, og har al-
lerede syv batteritog i udbud. Region Sjælland har for nyligt 
vedtaget at udbyde 14 batteritog, der primært skal erstatte 
de 13 IC2-togsæt. Region Hovedstaden kobler sig på dette 
udbud, og vil udbyde fi re batteritogsæt til Nærumbanen. 
Mon ikke optioner samtidig baner vejen for fl ere batteritog, 
når lokalbanernes dieseltogsæt skal udskiftes?
 Arriva’s kontrakt løber til 2028 med mulighed for to 
års forlængelse, og her må det forventes, at udbud på nyt 
materiel vil indeholde krav om fossilfrie tog?
 S-togene har jo været elektriske siden starten i 1934. 
De nuværende S-tog skal de kommende år gennemgå en 
mindre levetidsforlængelse, så de kan holdes i drift indtil 
der introduceres en ny type S-tog, der fra politisk side øn-
skes kørt med førerløs drift. Hvis det gennemføres, vil det 
radikalt ændre den S-bane vi kender – forhåbentlig uden 
komfortforringelser, for der foretages jo også længere rejser 
med S-tog. Udsigterne hertil er dog lange, først i slutnin-
gerne af 30’erne – altså om knap 20 år – vil S-banens 
materiel være helt udskiftet.
 DSB står i en heldig situation, hvor størstedelen af 
dieselmateriellet på det tidspunkt det udrangeres har nået 
den forventelige levetid. Heldig fordi materiellet alligevel 
stod overfor at skulle udskiftes, og DSB kan så omstille til 
elektrisk drift uden at skulle skille sig af med tog med lang 
restlevetid. Elektrisk drift skal ikke alene medvirke til at 
gøre DSB grøn, men også billiggøre drift og vedligeholdelse.
 I 1998 introducerede DSB begrebet „Gode Tog til Alle“, 
der skulle sikre moderne og komfortable tog til alle DSB’s 
kunder. Det var længe inden bæredygtighed og holdbarhed 
for alvor blev et tema, og på grund af et uheldigt leveran-
dørvalg løb de ind i alle problemerne med IC2 og IC4. Men 
alligevel er det vigtigt, at de grønne tog også bliver gode 
og komfortable, så jernbanerne kan få vendt den negative 
udvikling i antallet af rejsende.

Jan Lundstrøm
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Trafi kpolitisk

COVID-19/Corona

I takt med at samfundet genåbner, 
og vaccinationsprogrammet udrul-
les – pr. 1. juni havde 37 % af 
befolkningen fået det først skud vac-
cine – lempes også restriktionerne 
i den kollektive trafi k. Mundbind 
eller visir skal fortsat anvendes, når 
man stiger ombord på bussen, toget, 
metroen, letbanen eller færgen. 

Fra den 14. juni blev det tilladt at 
tage det af, når man sidder ned og 
bevæger sig rundt på stationer og 
perroner. Desuden kan alle sidde-
pladserne i S-tog benyttes. 

Fra den 26. juni lempes begrænsnin-
gen i fjernbusser og fjerntog, så alle 
siddepladser kan benyttes. Der vil 
dog fortsat være krav om pladsbillet 

undersøgelse om brugen af kol-
lektiv trafi k efter coronakrisen på et 
webinar hos Kollektiv Trafi k Forum 
(www.kollektivtrafik.dk) den 19. 
maj 2021. Undersøgelsen er foreta-
get i april og maj 2021, og den viser, 
at omkring en femtedel af passage-
rerne i bus, tog, metro og letbane 
ikke forventer at vende tilbage til 
kollektiv trafi k. Faldet er størst uden 
for hovedstadsområdet, og de vig-
tigste årsager er overgang til andre 
transportformer samt et reduceret 
transportbehov. Så trafi kselskaberne 
får dermed en betydelig opgave at 
løse de kommende år, alternativt må 
vi se ind i en periode med reduktion 
af kollektive trafi ktilbud.

Grundet de pålagte restriktioner i 
den offentlig trafi k, blev der i 2020 
tildelt økonomisk kompensation til 
DSB og Arriva for de manglende 
billetindtægter. I alt modtog Arriva 
62 mio. kr. og DSB 1.546 mio. kr. 
i 2020 ifl g. Årsrapporten fra Trans-

i fjerntoget. Fra den 1. august 2021 
fjernes belægningsbegrænsningen 
helt for metro, busser, privatbaner, 
regionaltog, S-tog og skolebusser. De 
sidste krav om mundbind bortfalder 
den 1. september.

Det har gået trægt med at få passa-
gererne tilbage, hvilket også tal fra 
Rejsekortet indikerer. Ved årsskiftet 
2020/21 lå aktiviteten cirka 65 % 
under niveauet for en sammenligne-
lig uge før 11. marts 2020, hvor før-
ste nedlukning blev iværksat. I uge 
20 i 2021 var der cirka 22 % færre 
ture med rejsekort.Til gengæld er 
normaliteten ved at indfi nde sig på 
vejnettet, hvor personbiltrafi kken 
i samme uge (uge 20) lå ca. 14 % 
under niveauet. Dette indikerer 
tydeligt, at mange har valgt bilen 
og formentlig også vil fortsætte med 
dette en rum tid endnu.

Analyseinstituttet Wilke har i den 
forbindelse præsenteret en dugfrisk 

Tom
m

y O
. Jensen

Er der noget, der kan sætte sindene i kog i Nordsjælland, så er det Kystbanen mellem Østerport og Helsingør. Den forrige regering indgik 
en aftale om at afkoble Kystbanen fra det primært svenske Øresundstogsystem, og i stedet orientere det mod regionaltrafi k mod Vest- og 
Sydsjælland. Det fuldbyrdes nu ved køreplansskiftet i december (K22), hvor man samtidig går over til anden driftsform med et kludetæppe 
af halvtimes- og kvarters drift, der varierer hen over døgnet. Samtidig er der udsigt til, at de direkte tog til Københavns Lufthavn, Kastrup, 
forsvinder helt fra K23. Oven i hatten er der fl ere kræfter, der arbejder for at konvertere Kystbanen til S-banedrift, og endda øjner chance 
for at gøre det til det førerløse S-togskoncept, som DSB er sat til at udvikle. I maj fi k passagererne på Kystbanen en forsmag på, hvad 
der er i vente til K22, idet en del af myldretidstogene fremover køres med halvtræt dobbeltdækkermateriel og moderne EB-lokomotiver 
som trækkraft. Dobbeltdækkerne skal sammen med IR4-togsættene stå for det meste af kørslen, når størstedelen af de moderniserede 
Øresundstog litra ET/X31K rykker til Sverige. Her ankommer EB 3202 til Humlebæk station den 1. juni med myldretidstog ØD 4428.

Den kollektive trafi k har 
været hårdt ramt af co-
ronarestriktioner i form 
af krav om mundbind/
visir og belægningsgrad. 
Nu lysner det heldigvis, 
og fra efteråret håber vi 
på, at alt er normalt igen.



3/2021 13Ajour

Det står nu klart, at den nye Storstrømsbro, som Vejdirektoratet 
er bygherre for, ikke bliver færdig til tiden. Vejdirektoratet kunne 
således medio maj meddele Transportministeriet, at fremdriften 
i byggeriet er langsommere end det italienske entreprenørkon-
sortium tidligere har meldt ud, og at anlægsarbejdet desuden har 
været påvirket af coronapandemien. Åbning af jernbaneforbindel-
sen forventes nu først at kunne ske tidligst i 2026, mens vejdelen 
vil være færdig ved udgangen af 2024.

Forsinkelsen giver da også anledning til en del panderynker i såvel 
transportministeriet som i Banedanmark. De jernbanetekniske 
arbejder er af Banedanmark vurderet til en varighed på ca. 14 
måneder inklusive testkørsler. Banedanmark har fremhævet, at 
udrulning af nyt signalsystem og elektrificeringen af Storstrøms-
broen er sammentænkt med den øvrige ibrugtagning af det nye 
signalsystem i Østdanmark, samt elektrificeringen. Dette kan have 
konsekvenser for de øvrige arbejder, som Banedanmark er i gang 
med, når broen skal ibrugtages.

Den eksisterende Storstrømsbros tilstand overvåges af Vejdirek-
toratet, som vurderer, at togtrafikken kan afvikles frem til 2024, 
men at sporets tilstand skal gennemgås nærmere.

Anlæg af en ny Storstrømsbro blev vedtaget med anlægslov af 
1. juni 2015, og et år senere blev aftaleparterne enige om at 
fremrykke færdiggørelsen af den nye Storstrømsbro til 2022, for 
så vidt angår biltrafikken og i 2023 for jernbanetrafikken, grundet 
tilstanden af den gamle bro.

Størstedelen af arbejdet med anlæg af den nye bro inklusive 
de tilstødende vejanlæg er udbudt i én totalentreprise, der blev 
underskrevet i 2018 med et konsortium „Storstrøm Bridge Joint 
Venture“ (SBJV), bestående af tre italienske entreprenørfirmaer, 
Itinera, Condotte og GLF. Itinera er den ledende og væsentligste 
part. Konsortiet har etableret en betonfabrik på Masnedø, hvor 
sænkekasser, bropiller og brofag bygges.

Læs mere om sagen på Trafikudvalgets hjemmeside på www.
ft.dk TRU-bilag 372.

Tommy O. Jensen

Storstrømsbroen forsinket

Sprøjtetoget på banen

Nok engang udfører ContecRail 
kørslerne i forbindelse med Ba-
nedanmarks ukrudtbekæmpelse 
af deres jernbanenet. Dette skete 
i perioden fra den 10. maj til 22. 
maj, med Contec MX 1006 og 
1008 sammen med vognene fra 
det engelske selskab Weedfree 
on Track. Man var rundt omkring 
i landet med undtagelse af stræk-
ningerne med ETCS.

S-banenettet blev i perioden fra 
den 12. til 14. maj gennemkørt på 
de strækninger, der endnu ikke er 
udstyret med CBTC, hvilket nok 
er en af de sidste gange at der er 
diesellokomotiver på strækningen 
til Frederikssund. Inden da skulle 
den ene af vognene lige vendes, da 
den vendte forkert i forhold til resten 
af sprøjetoget; derfor blev den med 
Contec MX 1006 og 1008 vendt 
via Københavns Lufthavn natten 
mellem den 7. og 8. maj.

Tommy O. Jensen

Allan Støvring-N
ielsen

O
le Lund Jensen

I skumringen kunne Contec MX 1006 og 1008 og vognene fra det engelske selskab Weedfree on Track ses i Borris 
spor 2, taget ind for overhaling af Arriva tog 5377, fremført af AR 2053. Foto den 17. maj.

Udrulningen af ERTMS giver som bekendt 
udfordringer for kørsel med måletog og 
sprøjtetog, så længe der endnu ikke er 
diesellokomotiver med ombordudrustning 
til ERTMS, som kan benyttes som trækkraft 
for disse tog. Ved Infranord-målevognens 
rundtur i foråret løstes problemet for 
Thybanens vedkommende ved, at Arriva 
LINT-sæt 1023 (B-enden mod nord) med 
overgangskoblinger kørte Holstebro–Thi-
sted–Holstebro med målevognen. Da der 
p.t. ikke er omløbsmulighed i Thisted, 
blev der i stedet – ifølge toganmeldelsen 
– løbet om i Snedsted på udturen, og der 
rangeredes derefter Snedsted–Thisted med 
målevognen forrest. Foto den 27. april i 
Holstebro, hvor den holder klar i spor 4.
I spor 3 ses MjbaD’s Desiro-sæt 12.
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statslige politiske beslutningsproces 
står helt frit for, hvorvidt indkøbet 
skal foretages, og at en beslutning 
om ikke at finansiere fire togsæt, 
ikke er forbundet med udgifter eller 
forpligtelser for staten.

Efterfølgende har Midtjyske Jern-
baner 28. maj meddelt, at man har 
prækvalificeret:
• Alstom Transport Danmark A/S
• Stadler Service Denmark ApS
• Siemens Mobility A/S.

Der har fra flere producenter – også 
fra producenter udenfor Europa – 
været vist interesse for udbuddet. 
Imidlertid har de endnu ikke tog, der 
er godkendt til drift i et EU-land, et af 
kravene til de nye tog. Derfor har de 
ikke-europæiske producenter ikke 
kunnet deltage i prækvalifikationen.

Efter den foreløbige tidsplan skal de 
tre prækvalificerede producenter 
afgive deres tilbud i november 2021 
med henblik på kontraktindgåelse i 
2022. Togene forventes så leveret 
ultimo 2024/primo 2025.

Ladestandere til batteritog

Efter planen skal batteritogene 
strømforsynes fra ladestandere via 
strømaftager fra et stykke køreled-
ning på stationerne, men infrastruk-
tur til opladning af togene på sta-
tionerne i Lemvig, Vemb og Skjern 
og eventuelle andre tilpasninger i 
infrastrukturen, er ikke indeholdt i 
udbuddet på de nye tog.

Midtjyske Jernbaner har indledt 
et samarbejde med Klimatorium, 
Region Midtjylland og Lemvig 
kommune om ladeinfrastruktur. Der 
arbejdes på ladestandere ved Lem-
vig Station, som kan lade både tog 
(omformerstation, der kan servicere 
to batteritog via strømaftager), samt 
elbusser og elcykler via ladestik. 
Det skal allerede være klar i 2023, 
hvor Region Midtjylland i forbin-
delse med den grønne omstilling 
starter forsøg med batteribusser på 
ruterne Lemvig–Struer og Lemvig–
Holstebro.

Man forventer at have et udbud på 
ladeinfrastruktur klar inden sommer.

MJBA-design på Desirotogene

Da Midtjyske Jernbaner 13. decem-
ber 2020 overtog trafikken mellem 
Holstebro og Skjern, blev de fire 

Desirotog, MQ 4111-4114, indsat 
i driften med et midlertidigt MJBA-
design.

I starten af 2021 gik man så i gang 
med at udforme et endeligt nyt de-
sign med udgangspunkt i Midtjyske 
Jernbaners farver, rød, orange, grå 
og hvid til togene. I samarbejde med 
det lokale skiltefirma BV-reklame er 
Midtjyske Jernbaner efter en ping-
pong med firmaets grafiker, Kathrine 
Brogård, nået frem til et frisk design.

Det første Desirotog i „nye klæder“ 
blev MQ 4112, der var færdigfoli-
eret 21. maj, og de tre andre tog får 
det nye udseende i løbet af juni.

MX 26 „Tørfisken“
udstyres med ETCS

På værkstedet i Lemvig er Alstom 
sammen med Midtjyske Jernbaner 
gået i gang med forberedelserne til 
at installere ETCS-udstyr på MX 26. 
Lokomotivet, der får sin egen „First 
of Class“, ventes sat i drift med ETCS 
i foråret 2022.

Mere gods på 
Midtjyske Jernbaner

I 2020 faldt godmængderne betrag-
teligt fra 12.892 ton til kun 6.722 ton 
til/fra FMC Cheminova på Rønland, 
men sammen med DB Cargo vil 
Midtjyske Jernbaner gøre en indsats 
for at fremme gods på jernbanen. 

Man vil gerne være Danmarks grøn-
neste jernbane, og der satses bl.a. 
på at få mere gods til/fra Norge via 
Thyborøn Havn, ligesom der stadig 

arbejdes på at flytte transport af søral 
og grus m.m. fra Thyborøn Sydhavn 
fra vej til bane.

„Så vi kommer til at gå benhårdt 
efter at få mere gods på banen. 
Til gavn for kunderne. Til gavn for 
miljøet og til gavn for Midtjyske 
Jernbaner“, lød det fra Arne Læg-
aard på Midtjyske Jernbaners gene-
ralforsamling den 21. maj.

Vestbanen fjernstyres 
fra Lemvig

Den 3. maj underskrev formanden 
for Vestbanen Jan Riber Jacobsen, 
og formanden for Midtjyske Jernba-
ner Arne Lægaard, kontrakten på, at 
Lemvigbanen fra 1. juli og frem til 
køreplanskiftet i 2028 får ansvaret 
for infrastrukturen på Vestbanen, 
herunder også fjernstyringen af 
trafikken på Vestbanen. I kontrakten 
er der option på, at det er muligt 
at forlænge samarbejdet frem til 
køreplanskiftet i 2030.

Kontrakten betyder en stor ændring 
i arbejdet på Midtjyske Jernbaners 
driftscentral i Lemvig, og det kræver 
en ny sikkerhedsgodkendelse hos 
Trafikstyrelsen. Det ventes dog at 
være en overkommelig opgave, da 
Midtjyske Jernbaner senest blev sik-
kerhedscertificeret – endda som den 
første danske jernbanevirksomhed 
efter de nye EU-forordninger – ved 
overtagelsen af driften Holstebro–
Skjern i december 2020.

Midtjyske Jernbaners 
MQ 4112 i nyt frisk 
MJBA-design på Lemvig 
station, 21. maj. 
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Veterantog

Prøvekørsel med Lim-
fjordsbanens FFJ nr. 34 
på sporet til Østhavnen 
den 7. maj. 
Toget ses ved trinbrættet 
Østeraadalen der ligger 
ved broen over Østeraa.

M
orten Larsen

Der sker stadig fremskridt med 
istandsættelsen af damplokomotivet 
DSB D 825 i remisen i Aalborg. 
Bremsetøjet på undervognen er 
samlet, og på selve kedlen er man i 
gang med at udskifte de støttebolte, 
der skal udskiftes, inden man kan 
udføre en trykprøve af kedlen. 
Imens har damplokomotivet FFJ 
34 været ude på en prøvekørsel på 
havnebanen til Aalborg Østhavn 
efter eftersyn den 7. maj. Man fi k 
lov til at låne graven i Banedan-
marks troljehal i Aalborg, så man 
nemmere kunne foretage eftersyn af 
undervognen på lokomotivet. 

Vestsjællands Veterantog

Damplokomotivet DSB K 564 er 
blevet trukket ud af mølposen, 
efter at det kørte sidste gang den 
13. oktober 2019 i forbindelse med 
Veterandagen hos Vestsjællands 
Veterantog. Dengang blev det kon-
stateret, at fl ere støttebolte i kedlen 
skulle udskiftes, inden at det kunne 
sættes i drift.

Der er holdt en række eftersyn med 
Force for at sikre, at kedlen var klar 
til at kunne sættes i drift igen. Der 
har op til idriftsættelsen været en 
række reparationer på lokomotivet, 
før det var helt køreklart. Det blev 
afsluttet med en testopfyring, der 
forløb positivt. Derfor kunne man 
den 23. og 24. maj atter opleve 
DSB K 564 ude at køre i forbindelse 

med kørslerne mellem Gørlev og 
Slagelse, som var sæsonstart for 
Vestsjællands Veterantog.

Årsagen til at DSB K 564 er sat i 
drift igen er, at man har haft en del 
tekniske udfordringer med OHJ 
38, hvor man blandt andet skal 
lave nogle nærmere undersøgelser 
af, hvorfor forløberens lejer blev 
varme under kørslen på Kystbanen i 
november 2020. Desuden skal man 
også have kigget på nogle enkelte 
nittehoveder i bundrammen, hvor 
det i samarbejde med Force skal un-
dersøges, hvorvidt der er mulighed 
for at svejse på dem.

Mariager-Handest
Veteranjernbane

Inden sommerens køreplankørsler 
var damplokomotivet HV 3 fyret op, 
da den skulle spille tysk damploko-
motiv, nærmere bestemt en vesttysk 
42’er, som er noget større end HV3. 
Lokomotivet var litreret 42 507 med 
hvide pufferringe til lejligheden. 
Årsagen var, at den skulle medvirke 
i fi lmen „Hvidstengruppen II – De 
efterladte“, hvortil der var fi lmop-
tagelser den 20. maj. Efterfølgende 
kunne man passende forberede til 
den kommende kørselssæson, ved 
at køre vogne til Handest, så de var 
klar til sæsonstart den 6. juni. 

I remisen i Gedser arbejder de frivil-
lige stadig ihærdigt på istandsæt-
telsen af damplokomotivet DSB H 

783, hvortil hjulene stadig befi nder 
sig i Aalborg. Desværre har man 
konstateret, at den ene tenderaksel, 
der blev leveret med lokomotivet 
fra Danmarks Jernbanemuseum, 
også skal have nye hjulbandager, da 
tenderakslen er under det krævede 
mindstemål. Men man har fundet 
en løsning, da Mariager–Handest 
Veteranjernbane har to hjulbanda-
ger i overskud, som de vil donere 
til projektet. Dog har man måttet 
indse, at man skal fi nde yderligere 
to nye hjulbandager, da to af dem, 
man havde, var stærkt angrebet af 
rust, og derfor ikke kan drejes ned 
til målene. Derfor må man se sig 
om efter yderligere to nye hjulban-
dager, formodentligt i Tyskland. 
Det er ikke billigt, men det er ikke 
sådan lige til at skaffe hjulbandager. 
Heldigvis har man fået tilsagn om en 
større donation fra Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond. Man skal så 
selv skaffe en del af momsen. Bevil-
lingen vil kunne betale det meste af 
lokomotivets nye bandager, samt 
total fi nansiering af arbejdet med de 
to bandager til tenderakslen. Yder-
ligere har man måttet konstatere, at 
alle hvidmetallejer på lokomotivet 
skal støbes om, da de nuværende 
er for slidte. Dette arbejde skal ud-
føres, før man kan montere hjulene 
under lokomotivrammen.
Inden man modtager hjulene fra 
Aalborg, arbejdes der ihærdigt 
med at montere fjedrene på loko-
motivrammen og en masse andre 
ting, mens mulighederne er der 
for at kunne komme til. Der er 
blandt andet monteret den forreste 
koblingskrog med sit fjederar-
rangement, ligesom der har været 
arbejdet med samling af trækkas-




