
Forsiden
Mariager–Handest Veteranjernbanes Scandiaskinne-
bus HBS Sm 210 kørte den 30. oktober et bestilt særtog 
for en gruppe enthusiaster. Her ses skinnebussen på 
udturen fra Handest til Mariager, kort før ankomst til 
Lunddalen trinbræt. Foto: Asger Christiansen.
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Energikrise & kollektiv trafik
Der hersker ingen tvivl om, at coronapandemien de seneste år 
har kostet passagerer i den kollektive trafik. Ruslands invasion i 
Ukraine i februar, og deraf øget efterspørgsel på gas og olie fra 
andre lande, har resulteret i høje brændstofpriser på såvel gas, 
benzin, dieselolie som elektricitet. 
 Især de regionale trafikselskaber, der står for den lokale tog- og 
buskørsel, har mærket det på den hårde måde: Vigende billetind-
tægter og stigende brændselspriser. En energikrise, der leder 
tankerne tilbage på 1973 med bilfrie søndage og færre togafgange. 
 Energikrisen påvirker i høj grad den kollektive trafik, da omkost-
ninger til el og brændstof fylder betydeligt i driftsregnskabet. 
Af samme grund bevilligede regeringen før Folketingsvalget 
et ekstraordinært tilskud på 140 mio. kr. til dækning af højere 
energipriser, oven i de 125 mio. kr. i det ekstraordinære Covid-19 
tilskud. Men tilskuddet rækker ikke særlig langt, alene landets 
største trafikselskab Movia – som står for lokaltog- og bustrafik-
ken på Sjælland og Lolland-Falster – forventer en ekstraregning 
på 366 mio. kr. i 2022.  Samme tendens opleves også hos DSB, 
der på årets første ni måneder har fået øget omkostningerne til 
energi med 307 mio. kr. 
 Allerede nu arbejder alle landets trafikselskaber med en række 
besparelsestiltag, for at få enderne til at nå hinanden. Bl.a. vil 
billetpriserne stige omkring 4-5% til januar. Movia har desuden 
fået regnet ud, at ved at nedlægge 41 buslinjer og reducere 
afgange på yderligere 33, vil der kunne spares 172 mio. kr. Kon-
sekvensen er 7 mio. færre passagerer, altså omkring 4 % af alle 
de kunder, Movia havde, før COVID-19 hærgede.  
 I en artikel i netmediet Altinget den 2. november foreslår de 
to lektorer fra Aalborg Universitet, Harry Lahrmann og Niels 
Melchior Jensen at nedlægge størstedelen af landets lokalbaner, 
for at tøjle de stigende omkostninger i den kollektive trafik. 
Løsningen er små busser og samkørsel i egne biler i de tyndt 
befolkede områder, lyder opfordringen. Kun i Hovedstadsom-
rådet og mellem de fire største byer, giver det mening at køre 
tog. Resten må klares med busser ifølge de to lektorer, så vi 
kan få mest kollektiv trafik for pengene. De to lektorer foreslår 
endda: „Vi må i gang med endnu en omgang nedlæggelse af 
jernbaner, som den der foregik i slutningen af 1960’erne“!
 DJK mener naturligvis, det er den helt forkerte vej at gå. 
Som forening har DJK om nogen oplevet jernbanemassakren i 
1960’erne og i 1970’erne og de smertelige tab, der fulgte med i 
kølvandet. Vi har været vidne til, at mange tidligere stationsbyer 
efterfølgende er sygnet hen og mere eller mindre koblet af det 
offentlige trafiktilbud, da busruter tog over og senere forsvandt 
i besparelser.
 Heldigvis er der hverken politisk eller folkelig opbakning til en 
sådan mission. Det så vi for et par år siden, hvor daværende 
transportminister Benny Engelbrecht (S) foreslog omlægning af 
lokalbanen på Stevns til BRT-busdrift (ekspresbusser i egen tracé). 
Forslaget faldt til jorden med et brag, og gav en masse politisk 
modvind, fordi Stevns dermed ville få en dårligere betjening.
 Men energikrisen er realitet, og der skal handles. Nu og her 
er der behov for at holde hånden under den kollektive trafik, 
så energikrisen ikke udvikler sig til en decideret krise for den 
kollektive trafik. For vi har simpelthen ikke råd til at koble flere 
landsdele af jernbanenettet i det lange løb.  
 I mellemtiden skal vi få undersøgt grundigt, hvordan vi får 
den bedste kollektive trafik for pengene. Hvordan vi gør den 
attraktiv og sammenhængende, uanset om man tager bussen 
eller toget. Og at den naturligvis kommer til at køre på grøn el, 
som vi får rigeligt af, når havvindemølleparker og energiøer 
skyder op de næste ti år.

Tommy O. Jensen

Lederen
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Jan Lundstrøm

Lørdag den 11. december 2021 tog DSB officielt afsked litra ME. Her følger anden del af historien om litra ME i statens tjeneste gennem 40 år. På billedet ses ME 1508 på i 
forsyningen på Maskindepot Godsbanegården den 8. juli 2008.

De italienskbyggede IC2’ere, som DSB tog afsked med for flere år siden, får nu et 
nyt liv i Rumænien hos Astra Trans Carpatic. MP 5718 ses her i Busteni den 30. 
september på vej mod Braşov.

M
atias Lohm

ann-Quiñones

60
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Jan LundstrømInfrastruktur

Netredegørelse 2024

Den 5. oktober offentliggjorde 
Banedanmark høringsudgaven for 
Netredegørelsen 2024, der gælder 
for perioden 10. december 2023 til 
og med den 14. december 2024. 
Netredegørelsen kan betragtes som 
Banedanmarks produktkatalog og 
indeholder blandt andet: 

• Betingelser for adgang til Bane-
danmarks infrastruktur.

• Beskrivelse af infrastrukturen.
• Beskrivelse af kapacitetstilde-

lingsprocessen.
• Beskrivelse af Banedanmarks 

ydelser samt afgifter for benyt-
telse af infrastrukturen.

Det, der måske er mest interessant 
for dette blads læsere, er bilagsma-
terialet, hvor der er et større antal 
kort og stamdata for det statslige 
jernbanenet, f.eks. bilag 3.3F der 
viser „Hastighed på Banedan-
marks jernbanenet“. Bilag 3.5A 
og 3.5B Kapacitetsrestriktioner i 
K24 henholdsvis K25 er også værd 
at kigge igennem – her vil man 
konstatere, at trængslerne på det 
statslige jernbanenet bestemt ikke 
er ovre. Totalspærring af stræknin-

ger og stationer fi ndes i stort antal 
på helligdage og i sommerferien.

Netredegørelsen er udarbejdet på 
baggrund af gældende jernbane-
lovgivning og kan fi ndes på www.
bane.dk under fanen „Jernbane-
virksomhed“.

Køge Nord

Opgraderingen af den snart fi re år 
gamle strækning Vigerslev–Køge 
Nord–Ringsted (TIB-strækning 6) 
er i fuld gang, således at den fra 
foråret 2023 kan leve op til de 
funktionskrav, den var tiltænkt fra 
starten. Dvs. mulighed for at køre 
mod Køge via spor 3 og 7 på Køge 
Nord station ad forbindelsesbanen 
til Lille Syd, og senere på året brug 
af vigesporene i Køge Nord og 
Lellinge, samt de otte transversaler 
(sporforbindelser mellem hovedspo-
rene), der fi ndes undervejs. I den 
forbindelse er fl ere af sporskifterne 
blevet udskiftet med dele fra de fi re 
sporskifter fra Møllebækken (se Jern-
banen 5/2022 s.5). Som følge heraf 
har strækningen været helt lukket i 
fl ere weekender, hvor trafi kken blev 
omlagt via Roskilde, og Køge Nord 
blev betjent med togbusser. 

Det er fortsat planen, at det nuvæ-
rende og midlertidige blokanlæg 
kan nedlægges fra starten af april 
og erstattes med fuld ETCS-funkti-

onalitet pr. 11. april 2023. Samtidig 
vil strækningshastigheden kunne 
øges fra nuværende 180 km/t til 
foreløbigt 200 km/t. I praksis bliver 
det dog ikke aktuelt for danske pas-
sagertog, da hverken IC3 eller IR4 
er godkendt til mere end 180 km/t. 

Elektrifi cering 
Fredericia–Aarhus

Banedanmarks entreprenør EPAS 
(Aarsleff Rail og Siemens) er godt i 
gang med at ramme fundamenter, 
rejse master og trække køretråd på 
strækningen Fredericia–Aarhus. 
Ved udgangen af november var 
der hængt køretråd op på det meste 
af strækningen mellem Fredericia 
og til og med indkørslen på Vejle 
station. I Vejle var alle master og 
portaler rejst, og forstrækningsleder 
og jordtråd var trukket. 

Mellem Vejle og Skanderborg 
er der rejst master på en stor del 
af strækningen, men endnu ikke 
ophængt køretrådsophæng, truk-
ket jordtråd og forstærkningsleder. 
Næsten alle fundamenter er sat, 
kun enkelte steder, hvor der er 
andet anlægsarbejde i gang, f.eks. 
bygning af broer, er der „huller“ i 
rækken af fundamenter. 

Arbejdet mellem Skanderborg og 
Aarhus ventes indledt i januar 
2023, hvor der skal sættes funda-

I weekenden 12.-13. 
november udskiftede 
Banedanmark det sid-
ste af de tre sporskifter 
på Køge Nord, der er 
nødvendige for at kunne 
køre fra Ølby til spor 
3 og 7 på Køge Nord. 
Billedet  fra den 12. 
november viser arbejdet 
i „Trompeten“, broen 
under motorvejen hvor 
sporet fra Ølby deler sig 
mod spor 3 og 7.
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Den 1. oktober 2022 var det 50 år siden, at den første 
del af Køgebugtbanen blev taget i brug, og dermed 
påbegyndte DSB en vigtig udvidelse af S-togsnettet i 
byudviklingsområderne uden for København.

Første etape var åbningen af Dybbølsbro–Vallensbæk 
den 1. oktober 1972, efterfulgt af Vallensbæk–Hun-
dige 26. september 1976, og forlængelsen videre til 
Solrød Strand den 30. september 1979. Sidste etape 
på denne linje var Solrød Strand–Køge, der åbnede 
25. september 1983.

Etableringen af S-togsnettet var egentlig en omdan-
nelse af lokal/regionalbaner til elektrisk drift befaret 
med S-tog, så med etableringen af Køgebugtbanen 
var det første gang, at der var tale om en helt nybyg-
get banestrækning. 

Af helt nye banestrækninger er der siden kun blevet 
bygget forbindelsesbanen til Farumbanen mellem 
Svanemøllen og Emdrup. Alle andre udvidelser af 
nettet er alene forlængelser og omlægning af allerede 
eksisterende baner til S-banedrift. 

Køgebugtbanen fylder 50 år

Prøvekørsel med 2. generations S-tog på Køgebugtbanen mellem Ellebjerg og Sjælør den 15. september 
1971. Stedet er idag ombygget til ukendelighed, og stationen Ellebjerg, som anes i baggrunden, er erstattet 
af stationen Ny Ellebjerg, eller København Syd som den skifter navn til om nogle år.

Efter 2. Verdenskrig var der 
ellers mange planer om dels 
en tunnelbane fra Nørrebro til 
Amager, dels som en Citytun-
nel og dels som en ny bane fra 
Jægersborg til Lundtofte (Lund-
toftebanen). Citytunnellen blev 
siden til en del af metroen, og 
en pæn bid af banen til Lund-
tofte er nu ved at blive en del af 
Hovedstadens Letbane. 

For et par år siden var der også 
tale om at forlænge Farumbanen 
fra Farum til f.eks. Allerød, for 
at opnå bedre forbindelse til 
det kommende supersygehus 
ved Favrholm syd for Hillerød, 
men idéen synes at være gået 
i sig selv igen. Der er således i 
dag ikke planer om nye S-baner, 
selvom det alvorligt burde over-
vejes at bygge en aflastnings-
bane til Boulevardbanen som 
f.eks. www.ekspresgruppen.dk 
har foreslået.

Peer Kurland

G
unnar W

. Christensen

4. generations S-tog 
(SA-togsæt 91) gør 
et kort ophold på 
Ishøj station den 21. 
september 2022. 
Stationen blev åb-
net, da Køgebugtba-
nen blev forlænget 
til Hundige i 1976.

Af Steffen Nørgaard
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Det var først i 1917 at Reykjavik fik en havn. Indtil da 
havde skibene ankret op i bugten. Men uden en rigtig 
havn, så ville Reykjaviks udvikling gå for langsomt. Der-
for besluttede man at få bygget en egentlig havn. Det var 
den danske entreprenør N.C. Monberg som fik opgaven 
og byggede den første etape af  havnen i årene 1913 til 
1917. Den officielle indvielse var 16. november 1917.

Havnen blev derefter udbygget i perioden 1920 til 1922 
og 1925 til 1928 af  islandske entreprenører.

I dag kan man se to lokomotiver fra byggeriet, men 
N.C. Monberg kan have haft flere lokomotiver med 
til Island. De to lokomotiver der blev tilbage, hedder 
Minør og Pionér. Minør er det lokomotiv, der om 
sommeren kan ses udstillet på havnen. Pionér er me-
get bedre bevaret og står i en fin hal på frilandsmuseet 
Árbær ved Reykjavik. Begge lokomotiver har været 
aktive i forbindelse med udbygningen af  havnen. Man 
transporterede store mængder grus og klippe frem til 
havnen fra området Öskjuhlíð, som er et område sydøst 

Þjóðm
injasafns Íslands/M

agnus O
lafsson

Lokomotivet Minør på havnen i Reykjavik i 2021. Længde 4,9 m, højde 3 m, vægt 15 t, sporvidde 900 mm, bygget i 1892 af  Jung & Staimer OHG. Jung & Staimer 
OHG blev grundlagt i 1885. Firmaet var fra 1913 kendt som Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH. Fabrikken byggede lokomotiver frem til 1976 og minelokomotiver 
fortrinsvis til Polen frem til 1987. I 1993 lukkede fabrikken officielt. Foto den 4. juli 2021.

Lokomotivet Pionér på havnen i Reykjavik.

Da man byggede Reykjavik Havn
Hvis man besøger Reykjavik i sommerhalvåret og går en tur ved havnen, 
så møder man et lille grønt smalspors lokomotiv opstillet på en kort stump spor.

Svend Poulsen

Af Svend Poulsen
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Siden starten af 2022 har man fra Overdrevsvejen syd for Hil-
lerød kunnet se aktivitet på byggepladsen til Favrholm station, da 
entreprenørfirmaet Zøllner A/S begyndte anlægget af stationens 
vestlige forplads mellem Overdrevsvejen og Frederiksværkbanen. 
Aarsleff Rail A/S, der i januar vandt udbuddet på anlægget af 
selve stationen hos de to bygherrer, Banedanmark og Lokaltog, 
fik etableret sig med en skurby ved Favrholm, og de omfattende 
anlægsarbejder begyndte.

Med „Første spadestik“ 11. maj blev starten på anlægget af af Favr-
holm station markeret, se Jernbanen 3/2022, s. 21-22. Når stationen 
står klar i 2023, vil den betjene det kommende regionshospital Nyt 
Hospital Nordsjælland og give den kollektive transport mellem 
København og Nordsjælland et markant løft. 

Det samlede stationsprojekt finansieres af Staten og DSB med 
Banedanmark som bygherre på S-togsdelen, mens Region Ho-
vedstaden finansierer Lokaltogsdelen af stationen, hvor Lokaltog 
A/S er bygherre. Endelig er Hillerød Kommune bygherre for den 
vestlige forplads til stationen.

Med Lokaltogs Basis-Plus-Max-løsning (også kaldt „Forberedt Ven-
desporsløsning, etape I“) etableres der ikke flere spor i forbindelse 

Favrholm station

Elevatortårnet ved Østre Forplads er ved at blive støbt, 4. juli. Østre S-bane 
spor og køreledning er fjernet for at give plads til opbygning af den østlige 
S-togs-perron.

Ny pendlerstation i Nordsjælland

S-tog med SA 8119 på vej mod Hillerød. Det venstre S-bane spor er fjernet for 
at give plads til opbygning af den vestlige S-togsperron, 18. august.

Støttevægge og fundamenter til sporkasserne for de to nye broer for Lokaltog 
er ved at blive sat på plads, 30. august.

Den nye bro til Frederiksværkbanen, der giver adgang til Indre Forplads samt 
elevatortårnet til Lokaltogs perron og til højre ses den nye brokasse til spor 
3, 24. september.

Til venstre ses elevatortårnet til Lokaltogs perron samt den nye bro til spor 3, 
det kommende ekstra spor til Frederiksværkbanen. „Anne“ holder klar til at 
justere de nye spor for Frederiksværkbanen, 7. oktober.
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Asger Bergh/arkiv: Dansk Jernbane-Klub

Et lukket selskab havde bestilt et særtog til 
en skovtur kort før jul, nærmere bestemt 
den 6. december 1981, hos den daværende 
D-maskinegruppe, som i nutidens form 
lever videre som Vestsjællands Veteran-
tog. D-maskinegruppen lånte DSB P 917 
til turen, som gik fra Roskilde til Tureby. 
Selskabet skulle på skovtur, imens blev der 
taget et gruppebillede af stort set hele D-
maskinegruppens arbejdshold i Roskilde.

Fra venstre ses Stationsbestyrer Ove Scheel, 
Togfører Hans-Henrik Nielsen, Bent Nathan-
sen, Asger Varnild, Jacob Stilling, Casper 
Harms, Henrik Seidenfaden, Mogens Lund 
Jensen, Lokomotivfører Poulsen, Jan Trads-
borg, Lokomotivfyrbøder Erik Hellesen, 
Søren Bay, Keld Haandbæk, P. C. Johansen 
og Johnny Küln. Yderst til højre poserer P 917.

Mens gæsterne var i skoven i Tureby, var 
personalet taget på kroen for at spise. Som 
det ses på billedet lå der sne og det var 
ganske koldt, så det var en kold fornøjelse 
at vente på, at fotograf Asger Bergh fik bil-
ledet i kassen.

Som det ses på billedet havde P 917 ikke 
varmeslange på fronten, så vognene kunne 
derfor ikke opvarmes på udturen. Men så 
var det godt, at der kunne varmes op til 
hjemturen.

Dengang havde næppe særlig mange 
drømt om, at Tureby skulle miste sin 
stationsbygning og at banen tilmed også 
skulle elektrificeres. Så af mange årsager 
er billedet et blandt mange interessante og 
historisk vigtige billeder i DJK’s billedarkiv. 

Der er mange billeder, som venter på at 
blive scannet, så de kan gøres tilgængelige. 
Der arbejdes på det, men der er mange 
tusinde negativer og dias, og DJK modtager 
løbende billedsamlinger, så det kræver 
både mandskab og tid.

En lille julehistorie for 41 år siden Af: Niklas Havresøe
og Keld Haandbæk
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