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Trafi kpolitisk

Corona/COVID-19

Normale tilstande i den kollektive 
trafi k – i hvert fald når det gælder 
fravær af coronarestriktioner – kom 
ikke til at holde særlig længe. Efter 
at Epidemikommissionen havde 
rådet regeringen til at genindføre 
mundbind i kollektiv transport, i de-
tailhandlen og i sundhedssektoren, 
kunne sundhedsminister Magnus 
Heunicke (S) 26. november med-
dele, at kravet om mundbind/visir 
i bl.a. den kollektive transport inkl. 
på stationer og stoppesteder ville 
blive genindført fra 29. november, 
som følge af det øgede smittetryk i 
hele landet. 

Kravet om mundbind/visir gælder 
dog ikke personalet, såfremt de over 
for arbejdsgiveren kan fremvise et 
gyldigt coronapas. 

Hvor længe det forkætrede udstyr 
så skal være en del af rejsebagagen, 
er uklart, forhåbentlig kan det udgå 
defi nitivt, når vi når foråret 2022. 

deller for den grænseoverskridende 
trafi k ved Padborg:

1) Timedrift med batteritog fra Kiel 
til og fra Tinglev suppleret med et 
antal daglige IC-tog mellem Aarhus 
og Hamburg. 
2) Timedrift med elektriske regio-
naltog mellem Hamburg og Tinglev, 
suppleret med et antal daglige IC-
tog mellem Aarhus og Hamburg.

I begge modeller får samtlige lands-
delstog fra DSB endestation i Søn-
derborg, hvorved omstigningsstatio-
nen bliver Tinglev frem for Padborg. 
Det betyder så også, at det endelig 
er muligt at indføre timedrift på 
Sønderborgbanen og styrke lokaltra-
fi kken her. I dag kører der kun et tog 
hver anden time på strækningen, 
og det kan ses på passagertallet. I 
2019 (før coronaen) lå det årlige 
passagertal på strækningen på ca. 
224.000 passagerer, altså omtrent 
det samme som på Lemvigbanen. 

Analysen gennemføres af Transport-
ministeriets departement og DSB i 
samarbejde med NAH.SH og Trans-
portministeriet i Slesvig-Holsten, og 
ventes at være klar til sommer. 

Kravet om mundbind blev i øvrigt 
afskaffet i midten af august, efter-
fulgt af en ophævelse af obligatorisk 
pladsbillet på fjerntog 13. septem-
ber. Det ser dog ikke ud til, at der 
vil blive stillet krav om pladsbillet i 
DSB’s fjerntog i denne ombæring.

Undersøgelse af togtrafi kken over 
grænsen til Tyskland

Med den politiske aftale om Infra-
strukturplan 2035 (S, V, DF, SF, 
RV, EL, K, NB, LA, ALT og KD) af 
28. juni 2021 blev det besluttet at 
gennemføre en undersøgelse af mu-
ligheden for tyske tog på stræknin-
gen Flensburg–Padborg–Tinglev, 
herunder med direkte togforbin-
delse til Kiel. Nu har forligskredsen 
drøftet det videre arbejde og blev 
24. november enige om et kom-
missorium for undersøgelserne, 
som i sidste ende skal munde ud i 
et beslutningsgrundlag for udvikling 
af togtrafi kken mellem Danmark og 
Tyskland via korridoren i Jylland.

Der er optaget kontakt med trafi k-
køberen NAH.SH og Transportmi-
nisteriet i Slesvig-Holsten, og indtil 
videre er der opstillet to hovedmo-
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Vi tager det positive først i anledning af julen: Finansministeren må være glad, idet statens omkostninger til regional togdrift falder støt, efter at Arriva Tog A/S 
vandt det tredje udbud på togtrafi kken i Midt- og Vestjylland i december 2018. Hvor kontraktprisen for en kørt kilometer lå på ca. 29 kr./km for et år siden, vil den 
til næste år være nede på ca. 19 kr./km. Og så det negative: Passagererne mærker desværre ikke noget til de faldende omkostninger, hverken i form af billigere 
billetter, mere service, bedre sammenhænge eller fl ere togafgange. Tværtimod synes kvaliteten at være drastisk faldende, hvis Transportministeriets analyse af 
Arrivas togdrift det seneste års tid skal stå til troende. Måske også en grund til at passagererne i højere grad end tidligere vælger toget fra?
Den 14. november var det dog ikke Arrivas skyld, at der blev efterladt et stort antal passagerer på perronen i Vejle, da RA 5933 med et næsten tomt LINT-togsæt 
1004  kunne afgå planmæssigt kl. 12.04 mod Struer. ICL 70035 fra København med ankomst 11.57 hang nemlig fast i sporarbejdet i Slagelse, og nåede først Vejle 
med et kvarters forsinkelse. For passagererne videre til Nordvestjylland betød det således en ekstra rejsetime, inden de kunne nå målet.

Coronavirussen er blom-
stret op i efteråret, og har 
atter fordret mundbind/
visir som en fast del af 
rejseudstyret. Ved re-
daktionens slutning kom 
endda en ny variant i 
omløb, nemlig Omikron 
udgaven…
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Ringsted–Femern Banen

De seneste måneder er gået med at 
teste og ibrugtage forbedringerne 
på strækningen mellem Næstved 
og Orehoved, inklusiv ERTMS-sig-
nalsystemet, som blev taget endeligt 
i brug den 6. december. Væsentligst 
er ibrugtagningen af dobbeltsporet 
mellem Orehoved og Nykøbing F, 
som giver mulighed for bedre og 
mere smidig trafi kafvikling. I Oreho-
ved ibrugtages alle tre spor, men i 
praksis indtil den nye Storstrømsbro 
åbner, vil det kun være spor 2 og 3, 
der vil blive anvendt i daglig drift. 
Den midlertidige perron ved spor 1 
blev fjernet i slutningen af oktober.

Før togene på Sydbanen kan be-
gynde at køre på det nye signal-
system, er det dog nødvendigt at 
gennemføre en række afsluttende 
afprøvninger, inden systemet sættes 
i drift. Dette har for passagererne 
medført, at der fra den 13. novem-
ber til og med den 5. december ikke 
har kørt tog mellem Næstved og 
Nykøbing F. I stedet har de måttet 
tage togbussen.

Mellem den 6. og 11. december 
kørtes efter en lukket køreplan mel-
lem Næstved og Nykøbing F, hvor 
der skulle skiftes tog i Næstved. 
Som plaster på såret har DSB valgt 
at forlænge „Pendlertilbud Syd“ 
ordningen, hvor de faste pendlere 
kan søge om tilbagebetaling af halv-
delen af prisen på pendlerkortet for 
en periode på op til 90 dage.

På Rødbybanen arbejdes der videre 
med at gøre klar til dobbeltspor. 
Mellem Nykøbing F og Rødby 
Færge kørtes der togbusser til og 
med den 11. december, på grund 
af arbejdet mellem Nykøbing F og 
Øster Toreby på Lollandsbanen. 
Fra den 12. december indstilledes 
tog(bus)trafikken helt til Rødby 
Færge, og passagererne må i stedet 
rejse med Lollandsbanen til Maribo 
og skifte til 720R – samlet rejsetid 
på 70 minutter, for en tur der tid-
ligere kunne gøres med tog på 21 
minutter…

Moderniseringen af Sydbanen betød 
også et endeligt farvel til togfølge-
stationen på Masnedø (Mn – km 
121,9), som ikke indgår i ERTMS. 
Vigesporet har dog været afl åst i 
adskillige år, og har ikke kunnet 
anvendes for krydsning.

Strækningen mellem Mogenstrup 
og Nykøbing F blev optaget i 
„Strækningsoversigt ETCS“ pr. 30. 
november, som strækning 2, og kan 
for interesserede hentes på www.
bane.dk under fanerne Jernbane-
virksomhed/Sikkerhed/Trafikale-
regler/ORF. Samtidig forsvandt den 
ud af TIB-S, der jo som bekendt 
dækker strækninger dækket af det 
gammelkendte SR.

Signalprogrammet 
Fjernbanen

(Næstved)–Nykøbing F Vest

Når disse linjer læses, er strækningen 
mellem Mogenstrup og Nykøbing F 
Vest formentlig overgået til ERTMS. 
Ibrugtagningen skete den 6. decem-
ber, og strækker sig fra Mogenstrup 
km 95,2 (stopmærke Mog-111/
Mog-311) til km 157,3 (stopmærke 
Nfv-214) ved den tidl. Lolland Nord 
krydsningsstation, og km 1,8 (stop-
mærke Nfv-103) på Lollandsbanen.

Forud for ibrugtagningen gennem-
førtes den såkaldte Site Acceptance 

Fra den 1. august til den 
13. november har Ny-
købing F sikringsteknisk 
været nedrykket til trin-
bræt, se modsatte side. 
Foto den 21. oktober, 
hvor Lokaltogs MF 1003/
FS 1103 ankommer i 
spor 2, og MF-sæt 40 
afventer i spor 3.

Ringsted–Femern Banen 
har indtil nu modtaget 
805 mio. kr. i støtte fra 
EU’s infrastrukturfond, 
Connecting Europe Fa-
cility (CEF), og en yder-
ligere donation på 140 
mio. kr. forventes inden 
udgangen af 2021.
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Lokalbaner

Sporarbejdet på Nærumbanen

Lokaltogs infrastrukturafdeling gen-
nemførte i perioden 8. oktober-1. 
november et omfattende sporar-
bejde på Nærumbanen. Sammen 
med folk fra Nordic Maskin & Rail 
udskiftedes 3800 sveller på den 3,3 
km lange strækning mellem Jægers-
borg og Fuglevad.

Samtidig stod Strukton Rail A/S for 
udskiftning af sporskiftet til/fra værk-
stedet i Lyngby, og endelig sørgede 
Aarsleff Rail A/S for justering af 
banens spor med stoppemaskinen 
„Anne“, som de købte hos Plasser 
& Theurer i foråret. Stoppemaskinen 
er af typen 09-475 4S N-Dynamic, 
og er litreret A-PLA 99 81 9123 
016-3.

Mens arbejdet stod på, var det ikke 
muligt at få tog til/fra værkstedet i 
Lyngby, hvorfor der var placeret tre 
RegioSprintere i Nærum. I den dag-
lige drift benyttedes kun ét togsæt, 
der til gengæld kørte alle afgangene 

mellem Nærum og Fuglevad, mens 
de to andre togsæt stod som reserve. 
10-minutters driften var afl yst, og 
mellem Fuglevad og Lyngby befor-
dredes passagererne med bus.

Sporarbejder på Lollandsbanen

På Lollandsbanen har infrastruk-
turafdelingen også udført en del 
sporarbejde i efteråret.

I begyndelsen af oktober blev si-
desporet til Raaco A/S ved Øster 
Toreby nedlagt, og sporskiftet til 
sidesporet i hovedsporet samt selve 
sidesporet fjernet.

Siden er der udført vedligeholdelse 
af fl ere broer over åer og vandløb 
samt broen for Tørstemosevej ved 
Radsted, og i november er der re-
noveret sporkasse og udskiftet spor 
i overkørslerne for Linde Allé ved 
Øster Toreby og Kroggårdsvej vest 
for Sakskøbing.

Fart på efteruddannelserne til 
ERTMS og Desiro-tog

Forberedelserne til K22 med kombi-
nationen af ny materieltype og nyt 

signalsystem har betydet et omfat-
tende uddannelsesprogram primært 
for lokomotivførerne, der kører 
på Lollandsbanen og værksteds-
personalet i Nakskov. Lokaltogs 
instruktører og værkstedspersonalet 
er blevet uddannet i Desiro-togene 
hos Nordjyske Jernbaner, og sidelø-
bende er lokomotivførerne også ble-
vet uddannet i det nye signalsystem 
(ERTMS). Endelig har instruktørerne 
stået for udarbejdelse af nyt under-
visningsmateriale tilpasset Lokaltog 
vedrørende Desiro-togene, så alt var 
klar til det „sidste ryk“, nemlig litra-
uddannelsen af lokomotivførerne, 

I løbet af 2021 lancerede både Nordjyske Jernbaner, Midtjyske Jernbaner og senest Lokaltog et nyt design på togene. Med hver sin farvepalette præsenterer 
togene sig fl ot i landskabet langs banerne. Den 11. november var MjbaD MQ 4112, „Engen“ det første Desiro-tog i Thyborøn. Anledningen var prøvekørsel efter 
udskiftning af to powerpacks på værkstedet i Lemvig. Toget har netop passeret Victoria Street Station.

Lokomotivførerne, der 
kører på Lollandsbanen, 
har haft et travlt efterår 
med uddannelse i kørsel 
efter ERTMS samt litra-
uddannelse til Desiro-to-
gene, og den 16. novem-
ber var der undervisning 
i Desiro på værkstedet i 
Nakskov.
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Aalborg havde i 1950 tog i ikke mindre end 
seks retninger. De fire tog Aalborg Privatba
ner sig af. For Statsbanerne var der Vendsys
selbanen til Frederikshavn og Jyske Østbane 
i retning mod Aarhus. Men selv om der kun 
var statsbanetog i to retninger, var der – efter 
datidens forhold – mange af  dem. Der var 
i begge retninger persontog, som standsede 
ved alle stationer. Desuden var der fjerntog 
som iltog, lyntog, eksprestog og internatio
nale tog. Endelig var der mange godstog og 
adskillige rangermaskiner. Der var en om
fattende godstrafik. Aalborg–Nørresundby 
området var dengang et af  Danmarks store 
industrielle kraftcentre.

Maskindepot Aalborg

Der var tre remiser med i alt 13 remiseplad
ser. Der var en rundremise med syv spor 
samt to aflange remiser med hver to spor. 

Der var to drejeskiver, én på 14 meter og én 
på 20 meter.

Opholdsbygningen var placeret ved rund
remisen. I denne bygning var der opholds
rum, kontor, magasin og smedje. I begge 
de aflange remiser var der i enden modsat 
portene opholdsrum, skabsrum, baderum, 
spiserum og kontor. Begge steder i to etager. I 
en særskilt bygning var der et vandrensnings
apparat. Netop i Aalborgområdet, hvor der 
er meget kalk og kridt i undergrunden, var 
vandet meget hårdt, dvs. kalkholdigt og det 
var ikke godt for lokomotivkedlerne. Kalkaf
lejringer i kedlen medførte ringere udnyttelse 
af  kullene.

Der var ikke tjenestebolig for lokomotivme
steren i remisekomplekset. Han boede indtil 
1957 i „Villa Solvang“ øst for den gamle 
godsekspedition, hvor DSB havde flere 

lejeboliger. Da disse skulle nedrives for at 
give plads til den nye godsekspedition, blev 
der opført en efter datidens forhold meget 
moderne lokomotivmesterbolig på DSB’s 
areal ved Forchhammersvej.

Nord for maskindepotet var der langs stræk
ningssporene mod Nørresundby tre forvarme
spor. I varmeperioden blev personvogne sat til 
forvarmning her, inden de blev kørt til perron 
af  enten en rangermaskine eller den afgående 
togmaskine. Dampen kom fra en forvarme
maskine. Det var til sidst litra E nr. 974.

1950-1952, 
Damplokomotiver af mange slags

I 1950 var der i Aalborg en livlig trafik 
med damplokomotiver af  mange slags. I 
Aalborg var der stationeret en Hmaskine, 
to Kmaskiner og to Dmaskiner. Det var 

Svend Jørgensen/A
rkiv N
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Den sidste damp i 
Maskindepot Aalborg

Litra E nr. 972 tager kul i Maskindepot Aalborg i 1965.

I 1950 var der mange damplokomotiver af  flere forskellige litra i Maskindepot Aalborg. 
I 1970 sluttede det hele med kørsel med en E-maskine fra Aarhus. Denne artikel fortæller om de sidste 20 år 
med damp i Maskindepot Aalborg.

Af Ole Edvard Mogensen
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Lidt historie

Omkring 1890 fremkom der planer om smalspors-
baner på Rügen. I årene fra 1895 til 1899 åbnedes i 
fl ere etaper den 24 km lange strækning fra Putbus til 
Göhren med sporvidden 750 mm. I 1896 åbnede den 
såkaldte sydstrækning, en 35 km lang bane fra Putbus 
til Altenfähr, hvorfra der var færgeforbindelse videre 
til Stralsund på fastlandet. Isoleret fra disse to baner 
åbnede også i 1896 nordstrækningen fra Bergen via 
Wittower Fähre til Altenkirchen med en samlet længde 
på 37 km, hvortil kom den 8 km lange stikbane til Bug 
og en kort sejltur med jernbanefærge.

Efter Tysklands deling og oprettelsen af DDR i 1949 
fulgte nationaliseringen af smalsporsbanerne på Rügen. 
Mens banen fra Putbus til Göhren i alle årene har været 
en decideret turistbane med mange passagerer, stod det 
anderledes sløjt til med syd- og nordstrækningen, der 
døjede med nedslidt spor og materiel, lange køretider 
osv. I 1967 blev sydstrækningen nedlagt, mens nord-
stækningen lukkede i 1969. Forinden havde Dansk 
Jernbane-Klub afholdt to udfl ugter med eget særtog på 
nordstrækningen i 1965 og 1969.

Efter Tysklands genforening blev Rasender Roland i 
1996 overtaget af et lokalt selskab. I 1999 realisere-
des ønsket om tredjeskinnedrift på den tre km lange 

På Rügen, Tysklands største ø og tæt på Danmark, ligger smalsporsbanen med tilnavnet „Rasender 
Roland“. De mange feriegæster der hvert år besøger Rügen har betydet, at den 125 år gamle bane fra 
Putbus til Göhren har overlevet som turistbane.

Tekst og fotos af Johs. Damsgård Hansen

En tur med Rasender Roland
Hvert år afholder „Rasender Roland“ en offi ciel fan-dag, hvor man kører særtog med det historiske materiel for jernbaneentusiaster. I det fl ot istandsatte materiel 
indgår en hel togstamme af fi re-akslede personvogne fra 1920’erne alle opmalet i DR-farver. Her ses denne togstamme ved trinbrættet Beuchow. Op til lokomo-
tivet 99 4632 går godsvognen 97-42-41. Denne og tilsvarende vogne anvendtes til ekspresgods til omkring 1970. Foto den 23. oktober.

Den gamle remise i Putbus stammer tilbage fra banens tidlige år og er håbløs umoderne. Her 
holder feltbanelokomotivet 99 4652 der kom til Rügen omkring 1960 og 99 4632 foran remisen. 
For nylig har man påbegyndt opførelsen af en ny og tidssvarende remise. Foto den 23. oktober.
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