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Trafi kpolitisk

Ny transportminister

Syv uger skulle der til efter Folke-
tingsvalget den 1. november 2022, 
før der kunne dannes regering 
bestående af Socialdemokratiet, 
Venstre og Moderaterne, og der-
med udpeges ministre. Thomas 
Danielsen (V) kunne således den 
15. december 2022 overtage pos-
ten som transportminister efter 
Trine Bramsen (S), og skal fremover 
navigere intentionerne fra Infra-
strukturplan 2035 igennem en ny 
regeringsperiode, hvor de statslige 
midler prioriteres ganske anderle-
des end i den tidligere regering.

Thomas Nolsøe Danielsen (V) er 
født 24. juni 1983 i Fjerritslev, og 
uddannet lastvognsmekaniker og 
bankrådgiver. Han blev folketings-
medlem for Venstre i Vestjyllands 
Storkreds fra 15. september 2011, 

og har bestridt adskillige ordfører-
poster indtil nu.

Nye ansigter i 
Transportudvalget

Transportudvalget (TRU)s sammen-
sætning blev som følge af valget og 
dannelse af den ny S-V-M regering 
også markant ændret i sammen-
sætningen. Udvalget tæller i alt 29 
medlemmer, og ledes af formanden 
Rasmus Prehn (S).

Går man listen igennem af udvalgs-
medlemmer, så tæller den ikke 
mindre end tolv nyvalgte medlem-
mer til Folketinget, som alle skal til 
at lære udvalgsjobbet og tilhørende 
arbejdsmetoder fra bunden. Yngste 
medlem af udvalget er Christina 
Sade Olumeko fra Alternativet (født 
1996) og ældste er Jette Gottlieb fra 
Enhedslisten (1948). Der sidder dog 
også et par garvede politikere med 
ved bordet, som har en fortid inden 
for feltet: Hans Christian Schmidt 
(V) transportminister i 2010-2011, 

Jørgen G
ade

Kort før jul blev folketingsmedlem Thomas Danielsen fra Venstre udpeget til at være Transportminister i den nye S-V-M-regering. Der gik da heller ikke mange 
timer, førend baglandet i Nordvestjylland mindede ham om, at der var nok at tage fat på: fl ere direkte tog til hovedstaden, forbedring af den kollektive trafi k, 
sikre buslinjers eksistens, udbygning af vejnettet og genåbning af fl yforbindelsen fra Midtjyllands Lufthavn i Karup til Københavns Lufthavn.
Og det er en ikke ubetydelig opgave, der venter, for det kniber gevaldigt med at få passagererne tilbage i den kollektive trafi k efter coronapandemien. Mange 
har investeret i bil de seneste år, og antallet af familier med fl ere biler er i hastig vækst. Ifølge Danmarks Statistiks seneste analyse er denne vækst især sket i 
landkommunerne, hvor f.eks. Ringkøbing-Skjern kommune er gået fra 18 % i 2011 til 26 % i 2021. Samtidig lukkes busruter, mens billetpriserne må sættes 
op for at få økonomien til at hænge sammen i trafi kselskaberne. Om der stadig vil være råd til at køre lokaltog i landkommunerne, er i sidste ende en politisk 
prioritering, som Transportministeren også må forholde sig til. Her gør Arriva Desiro 3069 ophold i Hvidbjerg den 21. november 2022, den første driftsdag 
på Thybanen efter godt seks måneders lukning pga. sporarbejde på Oddesundbroen.

M
arie H

ald/Folketinget

transport- og bygningsminister 
2015-2016 og Trine Bramsen (S), 
som var transportminister og mini-
ster for ligestilling i 2022.

Det nye udvalg får i øvrigt rigeligt 
at se til, for efter en lang pause 
i udvalgsarbejdet som følge af 
valg og regeringsdannelse, har en 
del sager, bilag, henvendelser fra 
borgere og ønsker om foretræde 
hobet sig op.

Mere information om Transportud-
valgets medlemmer kan fi ndes på 
www.ft.dk under Udvalg.

Ansvar for Danmark

Således lyder titlen på regerings-
grundlaget, som den nye regering 
fremlagde den 15. december 
2022, og det skal være den po-
litiske ledetråd i den kommende 
regeringsperiode. Og lad det være 
sagt med det samme, det er ikke 
transportområdet, der får fokus 
i grundlaget, snarere tværtimod. 

Thomas Danielsen (V) 
blev den 15. december 
2022 udnævnt til Trans-
portminister.
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Lokalbaner

Nye tider ved
Midtjyske Jernbaner

Midtjyske Jernbaner (MJBA) bli-
ver i 2024-25 den første danske 
togoperatør, der udskifter die-
seltogene med nye miljøvenlige 

batteritog. Anskaffelsen af togene 
fra Siemens Mobility bliver fulgt 
tæt af MJBA’s bestyrelse, ledelse 
og medarbejdere, da projektet kan 
danne grundlag for batteritogsdrift 
på andre regionale strækninger.

Der er dog lang vej endnu, inden 
togene kan køre på Lemvigbanen og 
strækningen Holstebro–Skjern. To-
gene skal bygges, testes, prøvekøres, 

infrastrukturen omstilles til de nye 
tog og personale uddannes til både 
kørsel og vedligeholdelse af togene 
m.m., så man er klar til generations-
skiftet, når de første to togsæt leveres 
i sommeren 2024. De resterende fem 
togsæt leveres i foråret 2025.

I forbindelse med anskaffelsen af 
de nye tog står Siemens for uddan-
nelse af lokomotivførerinstruktører 
og efteruddannelse af mekanikere. 
Siemens vil endvidere have medar-
bejdere på værkstedet i Lemvig i de 
første to år (garantiperioden), mens 
MJBA har forpligtet sig til at købe 
reservedele hos Siemens i fem år.

Inden jul skulle man bl.a. beslutte 
sig for både et udvendigt og ind-
vendigt design af togene, se Jern-
banen 5/2022, s. 18. For ikke blot 
at tage beslutning ud fra tegninger 
og billeder om endelig indretning, 
farver og stof til sæderne m.m. tog 
bestyrelsen, ledelsen og nogle med-
arbejdere på studietur til Siemens 
fabrik i Krefeld, hvor man kunne se 
bygningen af batteritog samt se den 
første færdige Mireo Plus B. Læs om 
studieturen på side 49-51.

Efter at have set et færdigt tog, blev 
det sidste vedrørende togenes ind-
vendige interiør besluttet, og med 
den aftalte indretning får togene 
127 siddepladser. Batteritogenes 
ydre design er også omtrent på 
plads, men designet på togene of-
fentliggøres først senere.

Lørdag 21. januar gennemførte Midtjyske Jernbaner sit årlige ølsmagningsarrangement, med særtog, der i år kørte 
til Ulfborg, hvor der var ølsmagning på produkter fra Warwik Bryghus på Ulfborg Gæstgivergaard. Særtoget, der 
blev fremført med MQ 4111 „Fjorden“, er netop ankommet til Ulfborg. Der var mulighed for at stige på toget ved 
alle stationer på Lemvigbanen, da toget fra Lemvig kørte via Thyborøn og Vemb til Ulfborg. På hjemturen kørtes 
der også via Thyborøn til Lemvig.

MJBA MQ 4114 „Vin-
den“ på vej over Storåen 
mod Skjern i nærmest 
forårsvejr, selv om da-
toen var 21. januar.

John Lykholt
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I 1978 blev sikkerhedstjenesten på landsta-
tionerne mellem Roskilde og Køge udført 
på stort set samme måde, som den var blevet 
i de foregående 75 år. Der var ingen fjernsty-
ring og intet linjeblokanlæg. Togfølgen blev 
sikret med telefoniske af- og tilbagemeldin-
ger. Telefonen havde i 1958 afløst telegrafen 
ved disse meldinger.

B
o L

indhardtsen

En bevæget morgen på Sydbanen
Nogle dage går det hele efter planen, og togene kører til tiden. Dem er der heldigvis flest af. 
Og så er der de dage, hvor det hele driller. Her er historien om en af  de sidste.

Af Ole Edvard Mogensen

My 1119 fremførte den 16. februar 1983 tog 5146, som her ses mellem Holme-Olstrup og Næstved. 
Sådan var de fleste tog på strækningen Roskilde–Næstved også oprangeret i 1978.

B
o L

indhardtsen

Gadstrup station den 22. maj 1982. Særtog 6435 med Mo 1846 afventer krydsning i spor 1. 

Skematisk sporplan for Roskilde–Køge 
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I Havdrup og Lille-Skensved var der me-
kaniske sikringsanlæg med trådtræk til 
betjening af  sporskifter og armsignaler. 
Stationens afgangstilladelse blev givet med 
afgangsstokken.

Gadstrup station havde i 1952 fået et relæ-
sikringsanlæg med daglyssignaler og elek-
triske sporskiftedrev. Anlægget var i 1962 i 
forbindelse med etableringen af  sidesporet 
til Finérværket blevet suppleret med udkør-
selssignaler i retning mod Roskilde.

Indtil 1961 havde stationerne været togfølge-
station om dagen, og betjent af  en stations-
passer om natten. Det var nødvendigt med 
personale til at rulle bommene ned og stille 
signal for toget. Der var kun en kort pause fra 
aften/nattevagten ekspederede posttoget ved 
tretiden, og indtil morgenvagten ekspederede 
godstoget ved godt firetiden.

Ubetjent ordning indføres

I 1961 blev sikringsanlæggene på de tre 
landstationer udbygget med en ubetjent 
ordning, og de manuelt betjente bomme 
blev erstattet af  advarselssignalanlæg.

Efter ubetjent-ordningen var blevet indført, 
var stationernes betjening som togfølgesta-
tion blevet reduceret til det absolut nød-
vendige. I vinterkøreplanen 1977/78 skulle 
Havdrup efter planen være togfølgestation 
fra kl. 6.10 til kl. 10.55. Det var af  hensyn til 
krydsninger og kørsel med lokalgodstogene, 
som blev fremført af  Mh’eren fra Roskilde.

Gadstrup station skulle normalt være tog-
følgestation fra kl. 7.19 til kl. 9.35. Det var 
af  hensyn til krydsninger og kørsel med 
lokalgodstogene. Der var ofte vogne til 
Finérværket, som havde eget sidespor. Som 
den eneste af  de tre landstationer var Gad-
strup også betjent som togfølgestation et 
par timer om eftermiddagen, hvor Mh’eren 
fra Roskilde igen kom med et lokalgodstog. 
Desuden var der et par krydsninger.

Lille-Skensved var normalt kun togfølge-
station fra kl. 8.08 til kl. 9.04. Det var af  
hensyn til lokalgodstoget, som ofte havde 
vogne til eller fra Foderstofforretningen og 
Pektinfabrikken.

I 1978 var der godt gang i udbygningen af  
S-banen fra Hundige til Køge. Det betød 
mange anlægsarbejder på den nye Køge 
station samt brobygning, der hvor S-banen 

krydser Sydbanen. Konsekvensen heraf  
var, at der var mange sporspærringer 
mellem Lille-Skensved og Køge. Ofte var 
stationen togfølgestation i alle dagtimer. I 
perioder var der også sporspærringer om 
natten. Så blev der udsat en egentlig nat-
tevagt, som typisk gik fra kl. 22 til 6. Om 
natten var der fred til at arbejde i sporet. 
Arbejdet blev kun afbrudt af  posttoget, 
tog 9505, som var i Køge ved tretiden 
samt morgengodstoget, tog 9509, der 
kom klokken fem.

O
le E

dvard M
ogensen

B
o L

indhardtsen
D

SB
/A

rkiv G
eorg Schm

idt

Mo 1846 med særtog 6435 pas-
serer den 22. maj 1982 det syd-
lige indkørselssignal i Havdrup, 
som viser „Kør igennem“, da 
stationen var ubetjent. 

Signal „Stationen ubetjent“ i 
Lille-Skensved i februar 1978. 
Til venstre ses tre spændeværker.
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DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

På turen besøgte gruppen også DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, 
Werk Neumünster, da man forventer, at DB på sigt vil blive invol-
veret i større vedligeholdelsesopgaver på MJBA’s batteritog, når 
den 2-årige garantiperiode med Siemens udløber.

På DB’s værksted i Neumünster vedligeholdes komponenter til 
jernbanekøretøjer og fortages store eftersyn på eltogsæt, motor-
vogne og personvogne. Foruden DB er kunderne regionale og 
internationale togoperatører, bl.a. CFL, agilis og SBB. DB’s værk-
sted forventer også at vedligeholde batteritog fra 2023/2024, og 
derfor er værkstedet en mulighed for vedligehold og revision af 
komponenter fra MJBA’s batteritog.

Ny teknologi vinder også frem på jernbanernes værksteder, og i 
Neumünster benytter man sig i stigende grad af 3D-printere til frem-
stilling af reservedele, og det har stor indfl ydelse på den samlede 
tidsplan for et projekt. Dertil kommer, at det er mere bæredygtigt at 
producere reservedelene on-site i stedet for at få dem transporteret 
andetsteds fra. Værkstedet i Neumünster har 3D-printere, der kan 
printe bl.a. luftgitre og andre plastikkomponenter. 

Besøget hos Siemens Mobility i Krefeld

Besøget på hos Siemens Mobility startede med en præsentation af fa-
brikken, der blev etableret i 1898 som Waggon-Fabrik AG Uerdingen. 

Af Ole-Chr. Munk Plum

De nye batteritog, Mireo Plus B, til Midtjyske Jernbaner (MJBA) leveres af Siemens Mobility, og i da-
gene 16.-18. november 2022 var en gruppe fra MJBA bestående af bestyrelse, ledelse og medarbejdere 
på besøg hos Siemens i Tyskland. Her så de fabrikken, hvor togene skal fremstilles, fi k lejlighed til 
at prøvekøre tog på fabrikkens egen testbane og spørge ind til detaljerne og udformningen af de syv 
batteritog samt få viden om de opgaver, som MJBA skal løse i forbindelse med leveringen i 2024-25.

Mens vi venter 
på batteritogene...

På fabrikken produceres i dag tog på fem forskellige platforme: 
Desiro High Capacity, Desiro Mainline, ICE 4, Velaro og Mireo. 
En platform har en levetid på ca. 15-20 år, og efter produktion er 
togene typisk i drift i ca. 30 år, hvorfor det er vigtigt, at kvaliteten 
er i orden, og at det er muligt at få reservedele. Siemens Mobility 
arbejder p.t. med 15 forskellige togprojekter, herunder produktion 
af el- og brinttog, der understøtter den grønne omstilling.

Produktionen af de første batteri- og brinttog er i gang på Mireo-
platformen, og Midtjyske Jernbaners batteritog er standardtog af 
typen Mireo Plus B. 

De syv tog til MJBA bliver den tredje serie af batteritog fra Siemens 
Mobility efter to større serier på henholdsvis 27 stk. til Schienenfahr-
zeuge Baden-Württemberg (SFBW) og 31 stk. til Niederbarnimer 

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH,
Werk Neumünster:

Grundlagt:  1861
Samlet areal:  104.829 m2

Antal medarbejdere:  Ca. 560
Kerneprodukt:  Vedligehold af tog, lokomotiver og  
 komponenter, bogier, powerpacks,  
 trykluftanlæg og klimaanlæg.
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I Jernbanens leder i december 2022 citeres vort indlæg 
i Altinget fra november 2022. I indlægget pegede vi 
på, at den økonomiske situation er meget alvorlig for 
den kollektive trafik og fremfører, at det bør analyse-
res, hvordan vi får mest kollektiv trafik for pengene, 
herunder at også jernbanerne bør inddrages i disse 
overvejelser. 

Lederen er selvfølgelig ikke enig med os og fremfø-
rer, at nedlæggelse af jernbaner vil føre til, at mange 
byer sygner hen, ligesom det skete efter de mange 
jernbanenedlæggelser i 1960’erne. At nedlæggelse 
af jernbanerne i 1960’erne er en vigtig faktor i den 
centralisering, der er sket siden 1960’erne er vist histo-
rieforfalskning. Det der skete med den kollektive trafik 
i kølvandet på nedlæggelse af jernbanerne i 1960’erne 
var dannelse af de amtskommunale trafikselskaber, 
hvor hele landet igennem et tæt busnet blev dækket 
af kollektiv trafik – og ikke som i 1960’erne – hvor 

størstedelen af busdriften udførtes af private busvogn-
mænd, der på kommercielle vilkår kørte de steder og 
tidspunkter, hvor busdriften kunne give overskud. 

Vi mener, at bevarelsen af de meget dyre privatbaner, 
hvor en driftstime med tog er over fem gange så dyr 
som en driftstime med bus, kan føre til, at trafiksel-
skaberne er nødt til at skære i driften på de regionale 
busruter. Så er det bare nogle andre byer, der vil sygne 
hen. For nogle år siden ønskede Sydtrafik at nedlægge 
Varde–Nr. Nebel jernbanen. Det blokerede region 
Syddanmark for, fordi det ville reducere regionens 
bloktilskud fra staten. I stedet måtte Sydtrafik reducere 
kraftigt i driften på en række regionale busruter. På den 
måde er der fortsat en jernbane i en af landets tyndest 
befolkede egne, men meget mindre bustrafik i andre 
dele af regionen. 

Den case handler også om, at reglerne for tildeling af 
bloktilskud er helt absurde. Kilometer privatbaneskin-
ner indgår i beregningen, så hvis regionen nedlægger 
en privatbanestrækning, reduceres tilskuddet til den 
konto, der hedder Regional Udvikling, og Regionen 
må ikke i stedet tage penge fra f.eks. sygehusdriften 
og regionen må ikke udskrive skatter.

Vi er klar over, at nedlæggelse af jernbaner er politisk 
op ad bakke, men det bliver til religion, hvis man ikke 
kan inddrage jernbanerne i overvejelserne om den 
fremtidige kollektive trafik. Vi mener i øvrigt også, at Ba-
nedanmarks’s sidebaner bør inddrages i disse analyser.

Harry Lahrmann 
og 

Niels Melchior Jensen

Sydtrafik havde for nogle 
år siden drøftelser om 
Varde–Nørre Nebel ba-
nen burde nedlægges i 
forbindelse med nødven-
dige besparelser på den 
kollektive trafik.

Trafikforskere på Aalborg Universitet mener at der bør laves analyser af, om flere 
banestrækninger bør nedlægges og erstattes af busser. Det er ca. fem gange så dyrt 
at køre tog som det er at køre en bus.

Trafikselskabernes pas-
sagerantal har været vi-
gende de sidste år og 
passagertallene på flere 
tog- og busstrækninger 
er ikke kommet op på ni-
veau som før COVID-19 
ramte landet, og det har 
medført behov for at 
spare på den kollektive 
trafik.
Illustration fra Trafik-
styrelsen med trafiksel-
skabernes trafiktal de 
seneste år.

Det bør undersøges om flere banestrækninger bør 
nedlægges og erstattes af busser

?!Debat
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