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Lokalbaner

Den regionale togdrift i 
Nordjylland

29. november 2021 blev der ind-
gået aftale mellem Transportmini-
steriet og Region Nordjylland om at 
videreføre aftalen fra februar 2015 
om Region Nordjyllands trafi kkø-
beransvar for strækningen mellem 
Skørping og Frederikshavn. Aftalen 
gælder indtil 2030 med mulighed 
for forlængelse. 

Videreførelsen af aftalen indebæ-
rer, at Region Nordjylland forsætter 
med at have ansvaret for udførslen 
af togdriften gennem eget lokaltog-
selskab eller ved indkøb hos andre 
operatører.

På „trafi kdage“ i Aalborg 22.-23. 
august var der en session „Nye 
analyser på jernbanen“, og her kom 
Malene Kofod Nielsen, Region 
Nordjylland og Kristoffer Martens, 
Nordjyllands Trafi kselskab med et 
indlæg om „Succesen bag regional 
togdrift i Nordjylland“.

Fra 6. august 2017, hvor Nordjyske 
Jernbaner blev operatør for den 

regionale togdrift mellem Frede-
rikshavn og Skørping, blev kørsels-
omfanget udvidet både geografi sk 
og i forhold til frekvens. Gennem 
„Ajour“ i Jernbanen har læserne 
kunnet følge udviklingen af regio-
naltogstrafi kken i Nordjylland, men 
her er en lille status:

Køreplanen er udvidet med dob-
belt så mange afgange og en 
sammenkobling af køreplanerne 
for regionaltog, Skagensbanen og 
Hirtshalsbanen samt nærbanen 
omkring Aalborg. Fra starten var 
det muligt at udvide driftsomfanget 
med 37%, mens det i 2019 blev 
udvidet med yderligere 15%. 

Togene fra hhv. Hirtshals og Skagen 
har afgange til Aalborg uden skift. 
Der er halvtimesdrift i myldretiden 
på hele regionaltognettet og times-
drift i dagtimerne mellem Aalborg 
og Hjørring. Syd for Aalborg er kø-
replanen for regionaltog koordineret 
med DSB, så der også her tilsammen 
tilbydes minimum halvtimesdrift.

Overtagelsen af den regionale 
togdrift i Nordjylland har været en 
stor succes. I 2017 havde Nordjyske 
Jernbaner 1,6 mio. påstigere, og i 
de to efterfølgende år steg antallet 
af påstigere til henholdsvis 2,3 mio. 
og 2,8 mio. 

Ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne

Midtjyske Jernbaner køber tre batteritog til Lemvig-
banen, og med aftalen om Infrastrukturplan 2035 
er der afsat 230 mio. kr. til køb af fi re batteritog til 
Midtjyske Jernbaner, Holstebro–Skjern, og 100 mio. 
kr. til ladeinfrastruktur på Banedanmarks strækning 
Holstebro–Skjern.

Den teknologiske udvikling betyder, at privatbanerne 
på sigt kan udskifte de nuværende dieseltog med 
batteritog for at fremme den grønne omstilling og en 
CO2-neutral jernbanedrift. Lokaltog forventer ultimo 
oktober at modtage endelige tilbud på 14 batteritog 
til togdriften i Region Sjælland.

I Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 275 
mio. kr. til et statsligt tilskud til ladeinfrastruktur på 
privatbanerne, og partierne bag Infrastrukturplan 2035 
er nu enige om, hvordan puljen til ladeinfrastruktur til 
batteritog på privatbanerne skal udmøntes. 

Trafi kstyrelsen skal administrere puljen, og tildelingen 
af midler vil ske efter ansøgning fra regionerne, som 
kan få dækket 65 procent af omkostningerne til etab-
lering af ladeinfrastruktur pr. bane.

Den første ansøgning forventes at komme fra Region 
Sjælland. Hvis etableringsomkostningerne væsentligt 
overstiger forudsætningerne, der er lagt til grund for 
medfi nansieringsprocenten, vil forligskredsen blive 
forelagt et revideret oplæg til en medfi nansierings-
procent gældende for hele puljen, herunder også 
tilskuddet til Region Sjælland.

Mellem Grønnehave og Hellebæk gennemløber Hornbækbanen et større skovområde langs Øresundskysten. Her ses LB 225/125 øst for Hellebæk 7. oktober 
i de fl otteste efterårsfarver.
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På grund af Covid-19 er passager-
tallene ikke retvisende til bedøm-
melse af den nordjyske togsucces. 
Derimod kan man glæde sig over, 
at passagertallet i Nordjyske Jern-
baners tog generelt har rettet sig 
hurtigere end den øvrige kollektive 
trafik i regionen. 

Passagertal i busser, tog og flextra-
fik i Region Nordjylland var samlet 
set i uge 35 (29. august-4. septem-
ber) på 92 % af det normale antal 
passagerer (dvs. niveauet i 2019), 
og fordelingen var følgende: Bus-
ser: 86 %, tog: 109 % og flextrafik: 
103 %.

Ønsker for fremtiden 

Med aftalen fra november 2021 
mellem Region Nordjylland og sta-
ten er det samtidig aftalt, at Region 
Nordjylland overtager ansvaret 
for fjerntogsdriften i Vendsyssel 
frem til 2030. Derved undgår man 
skifte frem og tilbage mellem DSB 
og Nordjyske Jernbaner i flere om-
gange efterhånden, som det bliver 
teknisk muligt og ikke muligt.

I forbindelse med aftalen er der 
også tilføjet en mulighed for at 
udvide den regionale togtrafik til 
Hobro. Det har i en årrække været 
et ønske at udvide den regionale 
togdrift til Hobro. Mariagerfjord 
Kommune arbejder målrettet for at 
få gennemført udvidelsen. En ana-
lyse af muligheder og konsekven-
ser forventes igangsat i efteråret 
2022, og når det nye signalsystem 
(ERTMS) forventeligt bliver taget i 
brug mellem Aarhus og Aalborg, 
vil der være plads til regionaltogs 
drift med Nordjyske jernbaners tog 
til/fra Hobro.

Ændringer i infrastrukturen?

Med den nye aftale er der lagt op til 
en analyse af mulighederne for en 
regional overtagelse af større dele 
af drift af stationer og infrastruktur 
fra DSB og Banedanmark. DSB 
har ingen tog i Vendsyssel, og det 
vil derfor være mere relevant, at 
Nordjyske Jernbaner overtager drif-
ten af stationerne. Det vil samtidig 
give Nordjyllands Trafikselskab 
mulighed for bedre sammenhæng 
mellem tog- og bustrafik samt den 
øvrige mobilitet i Nordjylland.

Endvidere ønsker Nordjyderne 
to spor på jernbanebroen over 
Limfjorden samt dobbeltspor på 
dele eller hele strækningen mel-
lem Lindholm og Frederikshavn. 
Jernbanebroen har nået sin mak-
simale kapacitet, og fleksibiliteten 
er udfordret. Dobbeltspor eller 

flere krydsningsstationer mellem 
Lindholm og Frederikshavn vil give 
større fleksibilitet med mulighed for 
trafik med både fjerntog (DSB) og 
Nordjyske Jernbaners regionaltog, 
styrke regulariteten samt skabe 
grundlag for gods på banen til/fra 
Hirtshals.

Så kommer RE69, Aalborg 
Lufthavn–Aalborg(–Skørping)

Det var planen, at Nordjyske Jern-
baner fra K22, 12. december 2021, 
skulle være begyndt at køre regio-
naltog mellem Aalborg og Aalborg 
Lufthavn, men den udvidede kørsel 
blev udskudt på grund af mangel 
på lokomotivførere, se Jernbanen 
1/2022, s. 22

Fra K 23, 11. december 2022, vil 
Nordjyske Jernbaners tog køre til/
fra Aalborg Lufthavn på hverdage 
mellem kl. 6 og 19 samt på lørdage 
fra kl. 9 til 17 som RE69. Det vil 
således fremover være RE69, der 
står for afgangene fra Skørping til 
Aalborg i stedet for RE76, som det 
er i dag. Og i stedet for et ophold 
på toget på 18 minutter i Aalborg, 
før der fortsættes mod Hirtshals, 
vil togene fra Skørping kun have 
ophold på seks minutter, inden de 
fortsætter mod Aalborg Lufthavn. 
Dette vil være en kæmpe service-
forbedring for pendlere mellem 
stationer syd for Aalborg til og fra 
Aalborg Vestby og Lindholm, som 
får gennemkørende regionaltog 
gennem Aalborg.

Køreplanerne for RE75 og RE76 
nord for Limfjorden videreføres i 
princippet uændret. Der vil dog 
være enkelte mindre minutæn-
dringer.

Efter planen skal Nordjyske Jern-
baner betjene Aalborg Lufthavn 
frem til K27, ultimo 2026, hvor 
strækningen Aarhus–Aalborg vil 
være elektrificeret. Til den tid vil 
DSB trafikere strækningen med 
„Fremtidens tog“, der leveres fra 
Alstom i årene 2024-29.

Ladestik på batteritogene til 
Midtjyske Jernbaner

Midtjyske Jernbaner har i forbin-
delse med købet af de syv Mireo 
Plus B togsæt fra Siemens Mobi-
lity A/S i april besluttet at tilkøbe 
muligheden for at depotoplade 
batteritogene via et 1000 V-stik. 

Det sker for at gøre det muligt at 
oplade togene flere steder, hvis 
behovet opstår. Det kan f.eks. ske i 
forbindelse med sporarbejde, hvor 
et tog så ikke kan nå frem til de faste 
ladesteder, hvor togene normalt 
skal oplades via togets strømaftager 
og køreledning/strømskinne.

Siemens regnede på tallene og 
afgav senere et supplerende tilbud, 
men måtte samtidigt bemærke, det 
kan forsinke leveringen et halvt 
års tid.

Tilkøbet af ladestik fik Stadler, der 
også havde givet bud på at levere 
togene, på banen. Man mente, at 
det oprindelige licitationsmateriale 
var misvisende. Dels var behovet 
for at lade anderledes end anført i 
udbudsmaterialet, og dels var leve-
ringstiden ændret markant. Stadler 
vurderede, at de havde givet til-
bud på nye togsæt på fejlagtige 
forudsætninger, og derfor klagede 
Stadler til klagenævnet for udbud. 
Stadler hævdede, at Midtjyske Jern-
baner havde handlet i strid med 
ligebehandlings- og gennemsigtig-
hedsprincippet og krævede, at af-
talen mellem Midtjyske Jernbaners 
materielselskab, MJ Batteritog A/S, 
og Siemens blev omstødt.

Samtidigt bad Stadler om, at klagen 
måtte få opsættende virkning. For 
at få opsættende virkning skulle 
Stadler have udsigt til at vinde 
sagen. Klagenævnet vurderede 
dog ikke, at Stadler ville vinde en 
sag, og netop på grund af udfaldet 

De tre ME’ere, som 
DB Cargo har lejet fra 
Nordic Re-Finance, 
benyttes nu også til 
godstogene til/fra FMC 
Agricultural Solutions 
A/S (tidl. Cheminova) 
på Rønland. Den 27. 
september var det før-
ste gang, at der var ME 
nord for Lemvig, da ME 
1533, der er folieret som 
„Den lille Havfrue“, trak 
godstoget til Rønland.
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Bybaner

Køreplan S23 

Som nævnt tidligere i ajour, blev 
de sidste „gamle“ signaler på S-
banen udfaset i den sidste week-
end i september, således at alle 
S-tog nu kører på bybanesystemet 
CBTC. Det får dog ikke den store 
betydning for S-togskøreplanen 
S23, som træder i kraft den 12. 
december, idet den samme linje-
struktur fra 2021 kører videre med 
den eneste forskel, at linje Bx og 
linje H „bytter“ plads. Minuttal-
lene „ruller“ desuden med ca. 10 
minutter i forhold til S22. 

Der bliver ca. 1-2 minutters kortere 
rejsetider på de længere rejser, ef-
tersom der ikke længere skal skiftes 
mellem signalsystemer på Sydhavn 
og Carlsberg stationer. 

Uvirksomme rulletrapper

Nørrebro S-togstation har siden 
Cityringens åbning været forbundet 
til gadeniveau med rulletrapper, 
analog til metrostationen, der også 
har rulletrapper helt til gadeniveau. 
Rulletrapperne til S-togstationen 
har i imidlertid i månedsvis været 
ude af drift. Det er oplyst, at årsa-
gen skyldes hærværk, som med-
fører, at trapperne skal genstartes 
på stedet. Og det er åbenbart en 

meget vanskelig sag at have med 
at gøre. Underligt nok kører rulle-
trapperne til metroen på Nørrebro 
upåklageligt, måske har de en mere 
avanceret styring?

Sydhavnsmetroen

På Sydhavnsmetroen er alle metro-
stationer nu dækket med et tag af 
beton, og indretningen af forplad-
ser er ved at gå i gang, ligesom 

metroens grønne plankeværker er 
ved at blive taget ned. Arbejdet 
med metrostationerne er selvsagt 
ikke færdigt, men det er tydeligt, at 
man nu er begyndt på den afslut-
tende fase. 

På Ny Ellebjerg arbejdes der med 
nedboring af sekantpæle, med 
henblik på den „underjordiske“ 
forplads, der skal fordele metro-
passagerer til S-tog og fjern- og 
regionaltog og omvendt. Der 
foregår også en borgerhøring om, 
hvad arealet oven på metroen skal 
anvendes til.

Steffen N
ørgaard

Den 25. september 
overgik Frederikssunds-
banen, Køgebugtbanen, 
og S-banen langs Vest-
banen som de sidste 
strækninger til signal-
systemet CBTC, og der-
med nærmer denne del 
af Signalprogrammet sig 
sin afslutning. SA-sæt 
9187 afgår fra Herlev 
station den 25. august 
med linje H mod Bal-
lerup, mens der endnu 
kørtes på HKT og ydre 
signaler.

Ny Ellebjerg station den 10. september, 
hvor der bores til sekantpæle.
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Metro til Lynetteholmen 
i høring

Københavns Kommune har sendt 
oplægget til metrolinje M5 til Lynet-
teholmen i høring. Der er to linje-
føringer til debat. Den korte går fra 
Lynetteholmen via Refshaleøen til 
Østerport, og den lange via Kløver-
marken, Prags Boulevard, Lergravs-

parken, Amagerbrogade, DR-byen, 
Bryggebroen og Hovedbanegården. 
Det er klart, at det sidste forslag 
også er det dyreste. Til gengæld 
kunne det være en del af løsningen 
på trængslen på M1 og M2, som er 
høje under havnesnittet.

Der er tilsyneladende ingen, der 
har tænkt på, at M5 måske med 
fordel vil kunne bygges som let-
bane. Første del af strækningen fra 
Lynetteholmen over Kløvermarken 
behøver ikke at være i en gravet el-
ler boret tunnel. Denne strækning 
er derfor langt billigere at bygge 
som letbane end som metro. Fra 
Hovedbanegården kan den med 
fordel føres videre til Rigshospitalet 
og så op til Nørrebro station, hvor 
den vil kunne forbindes med den 
påtænkte letbane, og derfra over 
Tingbjerg til Gladsaxe trafikplads. 

Sporlægning indledt

De første skinner på selve stræknin-
gen er nu lagt. På strækningen fra 
Ejby mod KVC (Kontrol og Vedli-
geholdelses Center) og videre mod 
Herlev er skinnelægningen i fuld 
gang. Senere følger strækningen 
til Glostrup. 

Til efteråret 2023 skal hele denne 
strækning være færdig, idet de nye 
tog fra Siemens da vil begynde at 
ankomme til KVC, og så skal den 
nævnte strækning bruges som prø-
vestrækning. Skinnerne ankommer 
til byggepladsen og er 18 meter 
lange. Her sammensvejses de til et 
par hundrede meters længde, hvor-
efter de trækkes ud til det sted, hvor 
de skal lægges. Der sammensvejses 
de yderligere i op til en kilometers 
længde, hvorefter de løftes på plads 
på svellerne i traditionel ballast. 

Dette gælder selvfølgelig ikke i 
vejkryds eller andre steder, hvor 
sporet krydser anden kørende og 
gående trafik, her lægges skinnerne 
i betonkassetter og støbes fast.

Letbanen vil i almindelighed køre 
i sin egen tracé adskilt fra anden 
trafik. Kun i trafikkryds og enkelte 
andre steder, vil letbanen køre 
sammen med andre trafikanter. Det 
er, som vi kender det fra Aarhus og 
Odense, men også fra udlandet. To-
gene køres derfor på sigt, hvilket vil 
sige, at der ikke er letbanesignaler, 
og at det er letbaneføreren, der har 
ansvaret for, at færdselsreglerne 
bliver overholdt, dvs. overholde 
hastighedsgrænserne og sørge for 
at afpasse hastigheden, så toget 
kan nå at bremse for hindringer 
på sporet. 

Det betyder dog ikke, at man på 
KVC ikke følger med. For at sikre 
en glidende trafik, kan man således 
derfra gribe ind i reguleringen af 
alle lyskryds på strækningen, hvis 
der er behov for „grøn bølge“. 

Denne forfatter kan godt forstå, 
at der har været mange folkelige 
protester mod baneanlægget. Det 
er et meget omfattende arbejde, 
der for tiden foregår med mange og 
store ulemper for naboer og andre, 
og er ofte tæt på folks hjem og 
virksomheder. Man kan nok ikke 
forvente, at folk i almindelighed 
kan forestille sig, at det skal være 
skidt, før det bliver godt.

Steffen Nørgaard

Steffen N
ørgaard

Peer Kurland

Øverst udlægning af 
sporskifter til afgrenin-
gen mod KVC, foto den 
25. august. Under dette 
foto af skinneudlæg-
ning ved Ejby den 8. 
september.

Kommende letbaneperroner på Glo-
strup station den 8. september. Der 
bliver i alt tre perronspor. 

Steffen N
ørgaard
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Ved indvielsen den 19. oktober 2002 blev stræknin-
gen fra Nørreport metrostation til Vestamager og til 
Lergravsparken taget i brug. Dette var kun begyndel-
sen, idet der allerede blev arbejdet på strækningen 
til Vanløse. Den 29. maj 2003 blev strækningen til 
Frederiksberg taget i brug, og den 12. oktober 2003 
blev den forlænget til Vanløse. Dette var et foreløbigt 
punktum, idet videreførelsen fra Lergravsparken til 
Lufthavnen var uafklaret. Der skulle først tages stilling 
til, om det skulle være en nedgravet metro, eller om 
den kunne placeres på det areal, som Amagerbanen 
tidligere havde benyttet. Det endte med det sidste, 
og strækningen til lufthavnen åbnede den 28. juli 
2007. Denne løsning var også den billigste løsning.

I 2010 transporterede metroen 52 mio. passagerer, og 
dette tal var i 2018 steget til 64,7 mio. I januar 2022 
havde metroen i alt transporteret 1 mia. passagerer, 
men heri er også medregnet passagerer, der benyt-
ter Cityringen, som åbnede i september 2019. I hele 
perioden har passagertallet været lavere, end hvad 
der fremgår af trafikmodellerne. På trods af dette må 
metroen i dag betegnes som en succes.

Til transport af de trods alt mange passagerer anskaf-
fedes 34 togsæt. Hvert togsæt består af tre vogne, der 
er 39 meter lange og 2,65 meter brede. Strømforsy-
ningen er 750 volt jævnstrøm, som leveres til togene 
fra en tredjeskinne. Metroens signalsystem er indrettet 
således, at togene kører førerløst.

Der var naturligvis „eksperter“, der i 2002 udtalte til 
pressen, at det aldrig ville lykkes at få systemet til at 
fungere, men tiden har vist, at det førerløse system 
var velvalgt, og man kan konstatere, at metroen nu 
har kørt i 20 år uden alvorlige uheld. Andre lande har 
efterfølgende også valgt det samme system.

Selvom passagertallet ikke helt har levet op til forvent-
ningerne, blev det besluttet at anskaffe yderligere otte 

togsæt for at kunne sætte frekvensen af tog op. Det 
har nemlig vist sig, at på de centrale strækninger var 
kapaciteten ikke stor nok. Det har ikke været muligt 
at forlænge togsættene, uden at det vil medføre 
betydelige omkostninger og driftsstop til udvidelse 
at metrostationer. Siden marts har det månedlige 
passagertal for M1 og M2 været oppe på over 5 mio. 
passagerer pr. måned (bortset fra juli), så det ser ud til 
at coronaens hærgen nu er ved at være fortid. 

I Jernbanen nr. 5/2002 bragte vi en større artikel om 
den nye metro i København. Den kan genlæses på 
www.danskjernbaneklub.dk under fanen „Bladet 
Jernbanen og medier“

Der skal herfra ønskes tillykke med de første 20 års 
metrodrift.

Steffen Nørgaard

Københavns Metro fylder 20 år

Den 19. oktober er det 20 år siden, at København tog metroen i brug og sendte sit første metrotog med 
passagerer i drift. Dermed var første skridt taget til, at København fik et effektivt højklassificeret 
kollektivt transportsystem.

Tom
m

y O
. Jensen

Tom
m

y O
. Jensen

Siden åbningen i 
2002 har bydelen 
Ørestad udviklet sig 
fra bare marker og 
enge til en køben-
havnsk bydel med 
ca. 20.000 indbyg-
gere og et stort antal 
virksomheder. Om-
drejningspunktet er 
stadig metrolinjen 
mod Vestamager, 
og de fire stationer 
den betjener under-
vejs. Her har me-
trotogsæt 21 netop 
forladt Bella Center 
metrostation i ret-
ning mod Ørestad 
station. Foto den 2. 
maj.

I  de s idste uger 
op til åbningen af 
metroen, kørtes en 
række testture med 
inviterede passage-
rer, for at prøve en 
række funktioner af 
under realistiske vil-
kår. Desuden blev 
passagerflowet nær-
studeret på Kongens 
Nytorv station, når 
to tog samtidig skul-
le tømmes for passa-
gerer. Her venter et 
fyldt metrotogsæt 13 
på afgang fra Vesta-
mager station den 
10. oktober 2002. 
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