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Infrastruktur

Forbindelsen Køge–Køge Nord 
forsinket

Sammenkoblingen mellem stræk-
ningen Køge–Næstved og den nye 
bane København–Ringsted ved 
Køge Nord (se Jernbanen 3/2022, 
s. 7) fra 11. december, K 23, er 
blevet udskudt til foreløbigt den 
11. april 2023. 

Forsinkelsen skyldes, at Alstom skal 
bruge længere tid på at installere 
og teste det nye signalsystem på 
strækningen mellem København og 
Ringsted, inklusiv tilslutning til det 
nuværende ETCS-system på Lille 
Syd. Endvidere er der også infra-
strukturmæssige udfordringer med 
færdiggørelsen af sporforbindelsen 
fra Lille Syd, Køge–Roskilde, til 
Køge Nord umiddelbart nord for 
Ølby station. 

Trafi kalt får den udsatte ibrugtag-
ning den konsekvens, at det nye 
regionaltogssystem Nivå–Næstved 
via Køge – der var planlagt igangsat 

Fuglefl ugtslinjen mellem Nykøbing F Vest og Rødby Færge ændrer fuldstændig karakter i disse år. I vinters blev mange træer fældet, og hen over sommeren 
forsvandt det meste af strækningssporet, så entreprenørmaskinerne kunne etablere en opgraderet banetracé til elektrifi ceret dobbeltspor og en hastighed på 
200 km/t. Også det for de fl este ukendte trinbræt Døllefjelde-Musse (stationsforkortelse Df) forsvandt i takt med, at gravemaskinerne gnavede sig igennem 
området. Den 6. juli kunne gittermaster med perronbelysningen (til venstre) og endnu tændte lamper stadig ses. Stationen var beliggende i km 161 på stræk-
ningen mellem krydsningsstationerne Lolland Midt og Lolland Nord og lå lige op ad Døllefjelde-Musse Markeds område. Stationen nåede kun at være i brug 
i enkelte sæsoner på de årlige markedsdage, bl.a. af MY veterantog som togoperatør.

fra K23 den 11. december 2022 – 
endnu en gang må udsættes, indtil 
det nye signalsystem og sporfor-
bindelsen er klar. I praksis betyder 
det, at Nivå-togene fra starten af 
K23 kun kører mellem Nivå og 
København H (se side 13), ligesom 
Lokaltogs nye systemkøreplan for 
Østbanen og Roskilde–Køge, med 
korrespondance til DSB’s Nivå-tog i 
Køge, må udsættes (se mere herom 
på side 22-23).

Dobbeltspor Køge–Køge Nord

Allerede i forbindelse med plan-
lægningen af den nye bane Køben-
havn–Ringsted og sporforbindelsen 
fra Køge Nord til Lille Syd ved 
Ølby i midten af 00’erne, var der 
debat om den potentielle fl askehals 
mellem den nye bane og Lille Syd, 
hvorvidt den skulle udføres som 
dobbeltspor hele vejen mellem 
Køge Nord og Køge station eller 
som partielt dobbeltspor i form af 
en forlængelse af Køge station.

Etablering af dobbeltspor var dog 
ikke just en gratis ombæring; 
udvidelsen af viadukten for Kø-
benhavnsvej fra tre spor til fire 
spor, nye sporbærende broer over 

Stensbjergvej og Lyngvej, samt 
udvidelse af sporunderføringen for 
Køgebugtbanen, ville løbe op i et 
større trecifret mio. beløb. Samtidig 
var der krav om overdækning af 
banen ved Avedøre af hensyn til 
støj, der også løb op. Der blev gen-
nemført adskillige trafi kale analy-
ser, der viste tilstrækkelig kapacitet 
til fi re togpar i timen, hvis de blev 
pakket hensigtsmæssigt med f.eks. 
konvojkørsel. 

I oktober 2009 blev der opnået 
politisk enighed om at anlægge en 
ny jernbane mellem København 
og Ringsted via Køge Nord, inkl. 
sporforbindelse til Lille Syd for i alt 

Retsinform
ation

Udsnit af kortgrund-
lag vist i Lov nr 527 af 
26/05/2010, omfattende 
anlæg af en jernbane-
strækning København–
Ringsted over Køge. De 
røde markeringer viser 
de nye sporanlæg, som 
anlægsloven omfattede.
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Lokalbaner

Turister og lokale festdeltagere 
rejser med lokalbanerne

Foruden den ordinære køreplan tilbyder lokalbanerne 
hen over sommeren ekstratog i forbindelse med festiva-
ler og oplevelser i banernes opland. Ved tilpasning af 
køreplanen i forbindelse med de lokalt årstidsbestemte 
transportbehov giver lokalbanerne mulighed for sikker 
rejse ud og hjem. 

Lokalbanerne har både til hverdag og fest stor betyd-
ning for både de faste og mange nye kunder, og med 
de forskellige tilbud er der ingen undskyldning for at 
tage bilen hjem med alkohol i blodet.

Læs om de mange sommer- og ferieaktiviteter ved de 
enkelte lokalbaner nedenfor.

Tog til Skagen Festival 
og Grøn Søndag

Igen i år sørgede Nordjyske Jernba-
ner/Nordjyllands Trafi kselskab for, 
at man kunne komme til/fra Skagen 
med tog med ekstra afgange om 
natten på festivaldagene, 30. juni- 
3. juli samt med ekstratog mellem 
Skagen og Hulsig lørdag den 2. juli.

Et godt ferierejsetilbud i Nordjyl-
land er „Grøn Søndag“, hvor man 
på den sidste søndag i sommermå-
nederne maj-september kan købe 
en Grøn Søndag Billet og rejse frit 
med bus og tog, DSB-tog undtaget, 
i hele Nordjylland for kun 25,- kr. 

Ny køreplan på Lemvigbanen

Ved Midtjyske Jernbaner har man 
i sommeren 2022 ikke specielle 
ekstratog til særlige arrangemen-
ter. I stedet har man fra 26. juni 
valgt at lancere en ny køreplan 
for Lemvigbanen, som byder på 
ekstra sommerafgange fredag aften 
og lørdag i perioden 2. juli-3. sep-
tember, men også fl ere ændringer 
i afgangstiderne for de øvrige tog.

De ekstra afgange i sommerperio-
den er indført for at imødekomme 
en stigende efterspørgsel specielt 
på sene tog mellem Lemvig og 
Thyborøn i weekenderne fra lokale 
beboere, aktører og naturligvis de 
mange turister, der holder ferie 
i sommerhusområderne langs 
Lemvigbanen. På den måde håber 
Midtjyske jernbaner, at toget bliver 
et attraktivt alternativ til bilen i 
forbindelse med sommerens spi-
seture, events og andre aktiviteter 
i området.

Midtjyske Jernbaners „Familie 
Dagsbillet“ til Lemvigbanen, gyldig 
for op til 2 voksne og 4 børn, til 
kun 99,- kr. er et godt tilbud i for-
bindelse med de ekstra sommertog.

ETCS-udstyr på 
MjbaD MX 26, „Tørfi sken“

Arbejdet med installation af ETCS-
udstyr på MX 26, der blev begyndt 
i foråret 2021, er efter fl ere pauser 
nået så langt, at udstyret 6.-7. august 
blev testet på Banedanmarks stræk-
ning mellem Rødekro og Vojens, 
se i øvrigt Jernbanen 1/2022, s. 24.

Den 4. august blev MX 26 afhentet 
i Lemvig af DB Cargo og kørt til 
Fredericia. Det skete med Nordic Re-
Finance ME 1524, „Snedronningen“, 
som DB Cargo har lejet. Om aftenen 
6. august blev MX 26 så transporte-
ret til Rødekro, hvorefter en række 
testkørsler blev gennemført. MX 26 
blev derefter trukket til Lemvig igen.

Passagererne på Nærumbanen må også i dette efterår affi nde sig med 
togbusser, når der fra 5. september til 10. oktober udskiftes sveller 
mellem Jægersborg og Fuglevad samt udføres brorenovering af Sme-
debakkebroen i Lyngby. Lokaltogs fi re RegioSprintere, bl.a. Lm 25, 
der udvekslede passagerer på Brede station 19. maj, får en lille ferie.
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I år faldt den 26. juli på en søndag, hvilket gjorde, 
at mange benyttede lejligheden til at kigge forbi Kø-
benhavns Hovedbanegård, hvor Banedanmark, DSB 
og Danmarks Jernbanemuseum markerede 175-års 
jubilæet for indførelsen af jernbanedrift i Danmark. 
Flere af Dansk Jernbane-Klubs veteranbaner havde 
også kørsler samme dag, i anledning af jubilæet.

På Hovedbanegården var der mulighed for at få en me-
get kort tur med damplokomotivet „Odin“, i vognene SJS 
Cc 322 og DJDS C 2. Sidstnævnte er Danmarks ældste 
bevarede personvogn, og blev bygget af Scandia i Ran-
ders i 1862. Disse udgjorde et eksempel på fortidens tog. 
Turene skete dog ikke med den originale „Odin“, som 
trak det første tog til Roskilde, men med en såkaldt re-
plika, som Danmarks Jernbanemuseum har fået bygget, 
primært af frivillige på baggrund af tegninger og fotos. 
Den originale „Odin“ blev allerede ophugget i 1876.

DSB stillede med to lokomotiver EB 3201 og 3240, 
som repræsenterede fremtidens tog; her var det muligt 
at komme ombord og blive klogere på moderne loko-
motivers avancerede teknik som kontrast til „Odin“. 

Sim
on M

osbjerg M
ørch

Hvis man medregner Hertugdømmerne i den sydlige del af Danmark, åbnede den første jernbane, 
som gik mellem Altona og Kiel, allerede i 1844. Som bekendt er strækningen nu beliggende i Tysk-
land, og strækningen København–Roskilde, som åbnede den 26. juli 1847, betragtes derfor som den 
egentlige „Danmarks første jernbane“.

Jernbanen i Kongeriget Danmark  fyldte 175 år

Lokomotivfører Christian Skov Bojsen fra Danmarks Jernbanemuseum fortæller om lokomo-
tivet Odin til administrerende direktør Hakon Iversen fra Banedanmark og Transportminister 
Trine Bramsen. 

Sjors van Dongen
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Konceptet for de elektriske Mireo-tog (EMU) blev 
for første gang præsenteret af Siemens på InnoTrans 
i 2016.

På InnoTrans i 2018 viste Siemens en videreudvikling 
af et Desiro ML-tog leveret til ÖBB. Af de 200 bestilte 
elektriske trevognstogsæt under navnet Desiro ML 
ÖBB Cityjet blev et af disse ombygget til et battertog 
efter ønske af ÖBB og navngivet Cityjet eco. Trevogns 
toget var ombygget til hybridtog ved at sætte en bat-
teripakke med tilhørende ladere m.m. på taget af togets 
mellemvogn. Batteriets kapacitet var 528 kWh og nok 
til, at toget kunne køre cirka 80 km med en topha-
stighed på 120 km/t og en maksimal acceleration på 
0,77 m/s2 og 140 km/t mod 1,0 m/s2 ved kørsel under 
køreledning (Normal Cityjet: 160 km/t og 1,1 m/s2).

ÖBB Cityjet eco blev basis for prototypen til et batteri-
drevet tog, så man kunne få erfaring med et alternativ 
til dieseldrevne tog på ikke-elektrifi cerede strækninger. 
Efterfølgende blev batteritoget testet i almindelig drift i 
mere end et år, inden det kom i ordinær drift i 2020.

Siemens havde således allerede i 2016 et konventio-
nelt el-tog, Mireo, til elektrifi cerede strækninger, og 
det er nu efterfulgt af Mireo Plus-serien, hybridtog, 
der kan erstatte dieseltog og medvirke til den grønne 
omstilling. 

Siem
ens M

obility 

Midtjyske Jernbaner har skrevet kon-
trakt med Siemens Mobility A/S om 
levering af i alt syv batteritog af typen 
Mireo Plus B til levering i slutningen 
af 2024.

Siemens Mobility Mireo Plus

Af Ole-Chr. Munk Plum

Midtjyske Jernbaner har skrevet kontrakt med Siemens Mobility A/S om levering af i alt syv 
batteritog af typen Mireo Plus B til levering i slutningen af 2024.

Der er gennem snart mange år talt om klimaforandringer, CO2-udledninger og alternativ energi. Den grønne 
omstilling inden for den kollektive trafi k betyder, at der er fokus på anskaffelse af miljøvenlige hybridtog til erstat-

ning for dieseltog. De danske togoperatører er enten i gang med eller ved at forberede udskiftning af de diesel-
drevne tog med emissionsfrie elektriske tog, og fl ere togfabrikanter tilbyder de nye togtyper.

Den 5. maj præsenterede Siemens Mobility GmbH brinttoget Mireo Plus H som den tredje 
togtype i Mireo-serien på fabrikken i Krefeld. Det konventionelle eltog, Mireo, der blev 
præsenteret i 2016, har nu har fået følgeskab af både batteritoget Mireo Plus B og brint-
toget Mireo Plus H, hvor man får et emissionsfrit tog, når brinten produceres af vand med 
grøn elektricitet.



4/202256 Ajour

Veterantog

Danmarks første jernbane mellem 
København og Roskilde fyldte 
175 år den 26. juni, og det blev 
fejret med veterantogskørsel med 
damplokomotivet FFJ Nr. 34 mel-
lem Aalborg og Skørping. I både 
Aalborg og i Skørping underholdt 
jernbaneorkesteret på perronen.

Sommerens veterantogskørsel for 
Limfjordsbanen startede den 10. 
juli med den traditionelle tur fra 
Aalborg og ud ad sporet til Østhav-
nen. Man har været lidt udfordret 
på de planlagte ture til Lindholm 
station, så fl ere ture måtte afl yses på 
baggrund af personalemangel eller 
for højt tørkeindeks. Tre søndage 
er der kørt med DSB Traktor 119 
til Østhavnen. Traktoren er lånt af 
Veterantog Vest. Oprindeligt var 
der kun planlagt to ture med diesel, 
men tørke gjorde, at det blev til tre 
ture med diesel. 

Mariager-Handest
Veteranjernbane

Trafi kulykker ved veteranbanerne 
er heldigvis en sjældenhed, men 
desværre skete der en tragisk 
ulykke den 20. juli, hvor en 43-årig 
motorcyklist påkørte et materieltog, 
som var på vej fra Mariager til Han-
dest, og afgik ved døden. Ulykken 
skete i overkørslen på Fjelstedvej 

ved True Station. På toget var kun 
en togfører og lokomotivfører, der 
efter den tragiske ulykke havde 
overskud til selv at få toget tilbage 
til Mariager, hvor driftsbestyrer og 
formand, Katrine Blåberg Andersen 
tog imod dem.
Det er første gang siden 1970, hvor 
MHVJ begyndte at køre veterantog 
på strækningen at der er sket en 
alvorlig ulykke.

Arbejdet med istandsættelsen af 
OHJ 40 nåede hele to milepæle 
i løbet af sommeren, da knastaks-
lerne blev monteret i motorstativet, 
efter at have ligget på lager i næsten 
15 år. Lejerne til knastakslerne 
er blevet udskiftet efter behov, 
da fl ere af de gamle lejer havde 
forskellige defekter som følge af 
tidens tand. Derudover har man 
også fået afsluttet opgaven med 
sammenslibning af motorstativ og 
cylinderforinger, således at cylin-
derforingerne nu er klar til at blive 
sendt i byen for renovering.

Veterantog Vest

I forbindelse med at tredje etape 
af det store cykelløb Tour de 
France den 3. juli gik gennem 
Haderslev, havde Veteranbanen 
Vojens–Haderslev i samarbejde 
med Veterantog Vest arrangeret 
gratis kørsel med veterantog mel-
lem Vojens og Haderslev, så det var 
muligt at lade bilen stå og tage med 

veterantoget direkte til Haderslev, 
og se når feltet af cykelryttere kom 
gennem byen.

Diesellokomotivet DSB MT 152 
kunne den 17. juli og den 7. august 
opleves med veterantog i samar-
bejde med Sydjyllands Veterantog 
mellem Vejle og Jelling, hvilket 
blev sidste gang dette kunne lade 
sig gøre, da strækningen mellem 
Herning og Vejle helt overgik til det 
nye signalsystem ERTMS den 13. 
august. Indtil da var det kun nået 
til Brande, og muliggjorde derved 
kørslen igennem Grejsdalen. Nu er 
det slut med veterantog i Grejsda-
len indtil videre.
Forhåbentlig fi ndes der en løsning 
for kørsel med veterantog på stræk-
ninger med ETCS i fremtiden.

Vestsjællands Veterantog

Hovedparten af Danmark havde 
fået cykelfeber i juli, og det var 
også tilfældet for Vestsjællands 
Veterantog. Som optakt til anden 
etape af det store cykelløb Tour de 
France der næsten gik forbi Gørlev 
den 2. juli, kørtes med triangel-
motorvognene VNJ M2 og SNNB 
M4 mellem Høng og Gørlev den 
30. juni og 1. juli, med mulighed 
for at prøve cykelsportens modsvar 
på jernbane – skinnecykling. 
Kørslerne mellem Høng og Gørlev 
blev dog udfordret af sporskifte-
problemer i Høng den 30. juni, så 

DSB Traktor 119 fra 
Veterantog Vest har kørt 
tre sommertog mellem 
Aalborg og Aalborg 
Østhavn. Toget ses her 
mellem Gug og Gistrup 
på vej mod Aalborg Øst-
havn den 17. juli. Den 
10. juli måtte et planlagt 
damptog til Østhavnen 
erstattes af kørsel med 
traktor 119 på grund af 
for højt tørkeindeks.
Foto: John Lykholt.
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Andre veteranbaner og
jernbaneklubber

Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Jernbanemuseum mar-
kerede 175-års jubilæet den 26. 
juni for Danmarks første jernbane 
mellem København og Roskilde i 
et samarbejde med DSB og Bane-
danmark. På Københavns Hoved-
banegård var der taler af blandt 
andet trafi kminister Trine Bramsen 
(S), der også kørte den første tur 
med damplokomotivet Odin i en 
sporspærring i spor 1. Replikaen af 
Danmarks første damplokomotiv 
var fragtet på blokvogn fra Odense 
til København for at kunne deltage i 
begivenhederne sammen med skov-
vognen SJS CC 322 og Grønholtvog-
nen DJDS C 2, som var blevet kørt 
i materieltransport fra Odense sam-
men med en stribe brune vogne. De 
skulle bruges til veterantogskørsel 
med MY 1135 mellem København 
og Roskilde på dagen.

Hen over sommeren har det været 
muligt for nysgerrige at studere 
DSB’s nye fl agskib DSB Litra EB. 
Danmarks Jernbanemuseum havde 
fået mulighed for at udstille DSB 
EB 3237 på Jernbanemuseet, hvor 

der var rundvisning i lokomotivet 
med forklaring af lokomotivper-
sonale, der til dagligt kører med 
lokomotivtypen. Det ankom selv 
til Odense den 6. juli, hvor det på 
Odense Station blev afhentet af 
DSB MO 1846, for at blive trukket 
over på museets område, så det 
kunne deltage i udstillingen frem 
til den 9. august.

Vi omtalte i Jernbanen 3/2022, at 
museet havde lånt triangelmotor-
vognen LNJ M4 fra Nordsjællands 
Veterantog for en 10-årig periode, 
og at den på lørdage fra den 28. 
juni kunne opleves på havnebanen 
i Odense. Det endte ikke helt som 
forventet. Der viste sig at være 
problemer med hjulene på LNJ M4, 
og det måtte ordnes ude i byen. 
Motorvognen blev idriftsat den 
16. juli, men på den allerførste tur 
på havnebanen stod koblingen af, 
da udrykkerlejet i koblingen sim-
pelthen eksploderede. Heldigvis 
havde Vestsjællands Veterantog 
en komplet kobling, man kunne 
låne, som dog endte med at blive 
doneret. Den 23. juli efter fem 
ugers forsinkelse var LNJ M4 klar 
til kørsel på havnebanen.

Tirsdag til torsdag i perioden fra 
den 26. juni-4. august har det også 

Peter W
. Rasm

ussen

været muligt at opleve Odin på 
havnebanen. Alle søndage mel-
lem den 24. juli og 14. august har 
der været kørt med DSB MO 1846 
mellem Odense og Fruens Bøge.

Mens veterantogene i 1:1 har været 
beskæftiget, så har minibanen på 
Danmarks Jernbanemuseum også 
nået en milepæl, da den på en 
meget varm sommerdag den 20. 
juli kunne fejre, at den havde kørt 
20.000 ture og 10.000 km. Den 
har kørt siden forsommeren 2017, 
hvor den 498 m lange minibane 
blev indviet. Minibanen er en stor 
attraktion på museet og kører gen-
nem hele sommerferien. Den er 
også meget populær hos de besø-
gende, og med lidt forsigtighed kan 
man opgøre antallet af rejsende til 
ca. 175.000. 

Netop til denne sommer er der 
blevet etableret signalanlæg. Pas-
sagererne på turen kan herefter 
følge med i signalgivningen via 
eksempler på de signaler, der har 
været anvendt de sidste 100 år, og 
som nu er ved at forsvinde med 
indførelsen af det digitale nye sig-
nalprogram ERTMS.

Finn Madsen

I 2019 købte Gedser Remise to lagervogne LJ HJ 115 og 120 fra 
Lokaltog. Det har været planen, at den ene af vognene skulle om-
dannes til den ikoniske pengeskabsvogn fra det fi ktive fi rma Franz 
Jäger, der medvirkede i fi lmen „Olsenbanden på sporet“ fra 1975, 
og derved ville være et perfekt supplement til det Gule Palæ, der 
jo også medvirker i fi lmen. 
Det viste sig, at den tidligere LJ HJ 115 var i for dårlig stand, så 
den blev solgt videre i 2021 til en restaurant og eventsted på 
Nørre Aaby station, hvor vognen i dag står udstillet ved siden af 
det gamle pakhus.

Det var en henvendelse fra Havelländische Eisenbahn (HVLE), der 
satte gang i planerne om at omdanne LJ HJ 120 (DSB HJ 37065) 
bygget af Scandia i 1923 til den legendariske pengeskabsvogn 
OGS 2. Den oprindelige vogn var DSB Gklm 111 8 719, omli-
treret fra HJ 37949 i 1966, der dog blev ophugget tilbage i 1987. 
Henvendelsen fra Havelländische Eisenbahn (HVLE) gik ud på at 
lave et samarbejde om genskabelsen af vognen, da HVLE havde 
tre industriteknikerlærlinge, der som svendestykke skulle genskabe 
vognen. De tre lærlinge Alexander, Jan-Philip og Hendrik brugte 
15 arbejdsdage på at genskabe vognen, og kunne den 26. juli 
præsentere den færdige vogn for de to udsendte skuemestre, der 
var yderst tilfredse med arbejdet fra de tre lærlinge, der alle bestod 
svendeprøven. De to af lærlingene arbejder på HVLE’s værkstedet i 
Berlin-Spandau, mens den tredje lærling arbejder på banens andet 
værksted i Goslar. Efter endt svendestykke har de et års læretid 
tilbage, for så at blive lokomotivførere.

Vognen vil hen over sommeren stå ved siden af det Gule Palæ som 
endnu en turistattraktion, der især trækker tyskere til, da Olsen-
banden i det gamle DDR/Die neuen Bündesländer har kultstatus, 
da det var noget af det vildeste, der blev sendt på de østtyske 
fjernsynskanaler dengang.

Der udestår dog nogle småopgaver på vognen, som Gedser Remise 
selv skal stå for at udføre. Næste mål er enten at kunne genskabe 
en kopi af DSB Traktor 57, som kørte med vognen i fi lmen, eller 
at kunne forene de to i Gedser. DSB Traktor 57 står jo udstillet på 
Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

Den færdigombyggede replika af pengeskabsvogne fra Franz Jäger står her 
i solen den 26. juli foran Det Gule Palæ. Henover sommeren vil den kunne 
ses som en ny attraktion for Gedser Remise. Man kan jo håbe at det vil være 
muligt at kunne forene den med DSB Traktor 57, der står på Danmarks Jern-
banemuseum i Odense.

Gedser Remise og Olsenbanden
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