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Trafi kpolitisk

Lex Corona/COVID-19 

I mere end halvandet år har brugen 
af den kollektive transport været 
forbundet med restriktioner, som 
følge af coronapandemien. Den 10. 
marts 2020 opfordres passagererne 
til at undgå kollektiv trafi k i myld-
retiden, og dagen efter blev DSB 
bedt om at indføre krav om tvungen 
pladsbillet på regional- og fjerntog. I 
de efterfølgende dage blev mange, 
der kunne arbejde på distance fra 
arbejdspladsen, sendt hjem for at 
mindske risikoen for smittespred-
ning. Hjemmearbejdsplads blev 
således hverdag for mange det 
næste års tid.

niveauet i samme periode i 2019. Til 
gengæld var næsten alle passagerer 
vendt tilbage til DSB’s fjerntog, der 
krydser Storebælt. I september lå 
niveauet ca. 2-3 % under niveauet i 
september 2019.

Eftersom sundhedsmyndighederne 
og Transportministeriet siden marts 
2020 havde opfordret passagererne 
til at blive væk fra den kollektive 
trafi k, er der givet økonomisk kom-
pensation til Arriva, DSB og de 
regionale trafi kselskaber for mang-
lende billetindtægter. Sidste år blev 
der sendt ca. 2,5 mia. kr. afsted i 
kompensation, og for 2021 ender 
det formentlig på et sted mellem 
1,5-2,0 mia. kr. Hvorvidt der bliver 
udbetalt kompensation for 2022, 
eller hvilke vilkår det vil ske under, 
hvis passagertallet ikke retter sig op, 
er endnu uklart.

Til gengæld synes aktivitetsniveauet 
at være tilbage i vejtrafi kken, hvor 
der siden september dagligt har 
været store trængselsudfordringer 
på vejnettet omkring Odense, Aar-
hus og hele hovedstadsområdet. I 

Den 15. august 2020 indførte Sund-
hedsmyndighederne krav om brug 
af mundbind (eller visir) i al offentlig 
trafi k, et krav der først forsvandt helt 
i midten af august 2021, hvor effek-
ten af vaccinationer for alvor kunne 
ses i samfundet. Mandag den 13. 
september 2021 forsvandt kravet 
om tvungen pladsbillet på DSB’s 
fjerntog som det sidste, og dermed 
var der atter normale tilstande i den 
kollektive trafi k. 

En af ubehagelighederne ved coro-
navirussen er risikoen for langvarige 
senfølger, hvor nedsat smag, lug-
tesans og træthed kan hænge ved 
længe efter. Den kollektive trafi k 
forventes også at være forfulgt af 
en række senfølger, som ventes at 
vare langt ind i 2022, måske endda 
helt til 2024, i form af færre pas-
sagerer og billetindtægter. Således 
lå rejsekortaktiviteten i september 
cirka 10-15 % under niveauet i 
samme periode i 2019, hvor det 
i særlig grad er passagererne i de 
københavnske S-tog og Metroen, 
der endnu ikke er vendt tilbage. Her 
lå niveauet cirka 15 procent under 

Jan Lundstrøm

Europa-Kommissionen har udråbt år 2021 til at være jernbanens år (European Railways Year), et initiativ der skal få fl ere borgere og virksomheder til at bruge 
jernbanen på forskellige måder og dermed bidrage til målet om, at EU bliver klimaneutral i 2050. For at synliggøre dette, afgik særtoget „The Connecting Europe 
Express“ den 2. september fra Lissabon på en 20.000 km lang rundtur til 26 medlemslande, og med ca. 100 stop undervejs. Den 1. oktober gæstede toget Kø-
benhavn på vej mod Stockholm. På København H der var „åbent tog“ i et par timer, og mulighed for at besigtige seks forskellige typer passager-/pakvogne fra 
Frankrig, Italien, Tyskland, Østrig, Schweiz og Ungarn. Et sjældent syn i et land, hvor der indtil nu er sværget til togsæt. Over middag trak Hectorrail 241.011 
„C3PO“ toget via Øresundsbroen – som i sin tid blev bygget med støtte fra EU – og videre til Stockholm. Her ses toget mellem Kalvebod og Ørestad. I næste 
nummer af Jernbanen tager vi et nærmere kig på det usædvanlige tog.

Selv om coronarestrik-
tionerne nu er et over-
stået kapitel i den kollek-
tive trafi k, er der stadig 
grund til at tage hensyn 
til hinanden med god 
hygiejnisk adfærd, sprit-
ten hænder, hosten i 
ærmet osv. For at minde 
passagererne om dette, 
har DSB lavet denne 
opfordring, som kan ses 
ved alle siddepladser i 
DSB’s tog.
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Infrastruktur

Nyt logo

Da politikerne i 1997 fl yttede an-
svaret for jernbaneinfrastrukturen fra 
DSB og over i et nyt selskab, Banesty-
relsen, indførtes samtidig det nuvæ-
rende logo med en stiliseret udgave 
af et sporskifte. Logoet overlevede 
også navneskiftet til Banedanmark i 
2004, men nu har en enig direktion 
besluttet at udskifte logoet.

Det nye logo er en del af det nye 
design, hvor Banedanmarks grafi ske 
udtryk er blevet opgraderet og mo-
derniseret. Det nye design har været 
en teknisk nødvendighed, da den 
gamle designlinje ikke fungerede 
på de digitale platforme. Der er 
derfor blevet arbejdet på at udvikle 
et design, der både fungerer fysisk, 
analogt og digitalt. Designlinjen 
blev udrullet i starten af 2021, og 
nu er det tid til at udskifte logoet.

Det nye logo består af et bomærke 
og et navnetræk, der tilsammen ud-
gør logoet. Det nye logo består både 
af en krone samtidig med, at det 
viderefører jernbaneskinnerne fra 
det gamle logo, som er indarbejdet 
i det nye krone-design.

Overgangen til det nye logo kom-
mer til at foregå løbende hen over 

resten af året, så udgiften bliver mi-
nimal. Udgangspunktet er således, 
at Banedanmark skifter logoer, når 
de ting og aktiver, der har logo på, 
alligevel skal skiftes. 

Nyt hus indviet

Den 15. september kunne Banedan-
mark endelig foretage indvielse af 
det nye kontorhus i Ringsted, hvor 
transportminister Benny Engel-
brecht (S) og Ringsteds borgmester 
Henrik Hvidesten (V) offi cielt kunne 
indvie Banedanmarks nye tjeneste-
sted. Det røde bånd var i dagens 
anledning lavet af romkugledej 
udformet som et tog, og lavet af 
elever på konditoruddannelsen ved 
ZBC i Ringsted.

Huset er et offentligt-privat samar-
bejde mellem KPC og Bygnings-
styrelsen, tegnet af Henning Larsen 
Architects med Midtconsult A/S som 
ingeniør og med KPC og Newsec 
som totalentreprenører. Det ligger 
på Godsbanevej lige ved Ringsted 
Station og tæller 9.700 kvadratme-
ter i seks etager. Omkring 340 med-
arbejdere fra Infrastruktur, Anlæg, 
Trafi k og Ressourcedivisionen skal 
have arbejdssted her og er Bane-
danmarks næststørste tjenestested.

Huset er opført som et led i udfl yt-
ningen af statslige arbejdspladser. 
Med det nye hus har Banedanmark 
nu tre store lokationer i København, 
Fredericia og Ringsted.

Ringsted–Femern Banen

Ringsted–Femern Banens fase 1 
går nu ind i slutspurten frem mod 
ibrugtagning af dobbeltspor og 
hastighedsopgradering i december. 
Fase 1 omfatter alle arbejder mel-
lem Ringsted og Nykøbing F, dog 
ekskl. kørestrøm mellem Næstved 
og Nykøbing F. Ibrugtagning vil ske 
ved idriftsættelse af det nye signal-
system mellem Mogenstrup (syd for 
Næstved) og Nykøbing F Vest – ved 
grænsefl aden til Lollandsbanen.

Med ibrugtagningen sættes det 
nye dobbeltspor på Falster i drift 
mellem Orehoved og Nykøbing F, 
og hastigheden hæves til 180 km/t 
Næstved–Vordingborg (fra 160 
km/t) og Orehoved–Nykøbing F 
(fra 120 km/t). Designhastigheden 
på 200 km/t kan først anvendes, når 
DSB får nye tog.

Der er planlagt idriftsættelse man-
dag den 6. december. Den første 
uge forventes anvendt til indøv-
ningskørsel mellem Næstved og 
Nykøbing F i lukkede løb – og fra 
søndag den 12. december træder 
den nye køreplan i drift med fuldt 
driftsomfang.

Ombygningen af Banedanmarks 
smertensbarn – sikringsanlægget i 
Næstved – er nu afsluttet. Ibrugtag-
ning skete i perioden 28. august til 
7. september. Dermed er stationen 
forberedt for el-tog.

EB 3206 fi k æren af at 
være det første elektriske 
køretøj, der ankom til 
Holbæk for egen kraft. 
For år tilbage var det 
S-tog der ankom til Hol-
bæk, men med strømaf-
tageren nede og en en-
keltbillet til Jans produkt-
handel på havnen! Foto 
på premiereaftenen den 
29. september kl. 23.15, 
inden den trækkes retur 
til Roskilde af ME 1503 
for næste prøvetur.

Jernbanen’s sidste farvel 
til det gamle sporskifte-
logo, inden det forsvin-
der i arkivet. 
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Skanderborg

Da jernbanen fra Fredericia til Aarhus blev 
åbnet i 1868, var det med station i Skander-
borg. Banen var dengang enkeltsporet. Der 
blev opført stationsbygning og pakhus samt 
anlagt en kvægrampe. Mellem stationsbyg-
ningen og pakhuset blev der opført en ilgods-
bygning. Her var der særskilt ekspedition af  
ilgods. Det var typisk letfordærvelige varer, 
fødevarer af  alle slags samt levende dyr i 
emballage. Ilgods blev befordret hurtigere 
end almindeligt fragtgods. Desuden var der 
et lampisteri. Her havde lampisten oplag 
af  lampeolie, væger, reservelampeglas og 
lignende. Alle stationens sporskiftelygter og 
signallygter havde dengang olielamper. De 
skulle – alt efter årstiden – tændes hver aften 
og slukkes hver morgen. Desuden skulle 
der påfyldes olie og lampeglassene skulle 
jævnligt rengøres.

Stationen blev udvidet, da banen til Silkeborg 
kom til. Der blev anlagt flere spor og opført 
en remise med to spor samt drejeskive og 
kulgård. Da Jyske Midtbane i 1881 blev 
forlænget til Skjern, blev der nu forbindelse 
fra Østjylland til Esbjerg og der kom transit-
trafik. I 1886 var trafikken øget med omkring 
50 % siden 1871. Det betød, at stationen var 
alt for lille. Det gjaldt både bygninger, per-
roner og spornet.

Omkring 1890 blev stationen udvidet med 
nye perroner med tre perronspor. Svinefol-
dene blev udvidet og der blev opført en ny 
og større kvægrampe. I stationsområdets 
østlige ende blev der opført en ny remise med 
tilhørende opholdsbygning for personalet. 
Remisen havde plads til otte lokomotiver. 
Til rangering var der en N-maskine. Des-
uden kom der en ny og længere drejeskive 
samt kulgård og vandkraner. Remisen blev 

senere udvidet ad flere omgange og havde 
til sidst 15 spor. Gennem årene har de fleste 
af  DSB’s mindre strækningslokomotiver 
i perioder været stationeret ved depotet. 
Det var litra A, B, Cs, D, G, H, K, Ks og L 
samt rangermaskinen. I årene 1924-26 blev 
hovedstrækningen udbygget til dobbeltspor 
og en del niveauoverskæringer blev erstattet 
af  viadukter eller underføringer.

Fra sommerkøreplanen i 1932 blev maskin-
depotet nedlagt. Silkeborgtogene blev nu 
kørt af  lokomotiver fra Århus. Omkring 
30 lokomotivførere blev forflyttet væk fra 
Skanderborg. Det var et hårdt slag for byen, 
som mistede mange gode skatteydere. Da 
planerne om nedlæggelsen blev kendt, 
protesterede kommunen overfor DSB. Som 
et plaster på såret blev der indrettet filial-
værksted i remisebygningerne. Værkstedet 
stod færdigt i 1938. Det skulle vise sig, at 

Af Ole Edvard Mogensen

Jyske Midtbane
Skanderborg-Silkeborg gennem 150 år 

Del 2 - Strækningsbeskrivelse

Fredslund A
ndersen

Lyntoget „Gudenåen“ passerer i 1965 Laven. Stationen havde samme år fået relæsikringsanlæg og blev fjernstyret fra Silkeborg.
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Da Præstøbanen blev forlænget fra Præstø til 
Mern i 1913, blev der opført to stationer og ét 
trinbræt. Stationerne Allerslev og Mern blev 
tegnet af arkitekt Tidemand-Dal fra Næstved, 
og Skibinge trinbræt opført af en privat tømrer. 
Man skelede her til bygningen i Rønnebæk, men 
Skibinge blev en lukket pavillon.

Mern station

Mern Station og stationsplads blev i april 1961 solgt 
til daværende Langebæk Kommune. Denne solgte det 
senere til et industrifi rma Frigast, som byggede en stor 
rødstensbygning på pladsen overfor stationen. 

Stationen blev administrationsbygning og indvendig 
lavet en del om, men udvendig blev alt bevaret, som 
da banen kørte. Det gamle stationsskilt og det elektriske 
afgangssignal blev siddende på husmuren helt op til 
2013, men er i dag nedtaget og antagelig bevaret et 
sted i Mern by.

I foråret 2018 satte Vordingborg Kommune, som op-
slugte Langebæk Kommune ved kommunalreformen, 
fokus på udvikling af Mern by og fremlagde en idé 
om at skabe liv i og omkring de bevaringsværdige 
bygninger. Kommunen lavede i den forbindelse et 
fi nt lille hæfte på 15 sider om „Nyt liv i Mern“, og 
søgte regeringen om et beløb fra en ny tilskudspulje 
til projektet. Her var den gamle station centrum for et 
nyt byggeri på stationspladsen, hvor små modulbyg-
gede træhuse med højt tag bygget af krydsfi ner skulle 
pryde pladsen. Husene skulle tilbydes ressourcesvage 
personer og unge, der har behov for en billig bolig og 
et trygt sted at bo.

Af projektmaterialet fremgik det, at såvel den 277 
m2 store stationsbygning som det 77 m2 store pakhus 
skulle indgå aktivt i en ny lille bydel på det 6.400 
m2 store areal, der tidligere udgjorde Mern Station. I 
stationens stueplan skulle der være fællesarealer (va-
skeri, opholdsrum mm.), og på 1. sal skulle der være 
nogle værelser til udlejning. Det faldefærdige varehus 
skulle restaureres og indrettes til en slags shelterrum. 
Begge bygninger var meget slidte, idet de havde stået 
tomme en del år. Ligeledes var den store fabriksbygning 
nedrivningsmoden.

Af Søren Jørgensen

Alle tre bygninger var færdige til indvielsen den 15. 
november 1913. I dag fi ndes de alle tre i bevaret stand. 
Skibinge trinbræt har dog i tiden fra 1961 til 2013 haft 
en noget omtumlet tilværelse, men står nu i Bårse som 
museum hos en privat ejer. Allerslev blev ombygget 
i samme tidsrum, og er i dag ikke meget genkendelig 
fra det oprindelige. Kun varehuset er næsten bevaret 
i gammel stil.

Stationsbygningen og 
pakhuset efter istandsæt-
telse. Fotos den 21. juli.

Jan Lundstrøm

Jan Lundstrøm
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