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Jernbanenyheder fra BL
Sendt tirsdag 6. juni 2017 til http://john-nissen.dk/banesiden/

Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

I denne indholdsfortegnelse er anført alle kapitler og de fleste overskrifter. Der er ud for overskrifterne
angivet på hvilken side, kapitlet begynder. Ved at læse sidetallet på næste kapitel kan der dannes et
indtryk af kapitlets omfang. Står der intet under et kapitel, bringes der intet. Rækkefølgen er kronologisk
i hvert kapitel og dækker hovedsagelig perioden i uge 8

mandag 20. februar 2017 – søndag 26. februar 2017

1 INDHOLDSFORTEGNELSE

4 DEN DAGLIGE DRIFT (VEST)
Litra MR kører på Thybanen

4 DEN DAGLIGE DRIFT (ØST)
Næ-lkf skriver om dagens forløb

5 PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATØRER
På vej ud til Den Nye Bane

5 KØREPLANER
Der er fra d. 27-02-2017 til d. 02-03-2017 sporarbejde mellem Aarhus og Skjern
Tog 5472 fra Bjerringbro til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 19:19, kører i øjeblikket
Tog 5481 fra Bjerringbro til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 19:55, kører i øjeblikket
Tog 5472 fra Ulstrup til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 19:19, kører i øjeblikket
Tog 5484 mellem Rødkærsbro og Langå, afgang kl. 21:19, er aflyst
Tog 5489 mellem Langå og Rødkærsbro, afgang kl. 21:28, er aflyst
Tog 5488 mellem Skive og Bjerringbro, afgang kl. 21:43, er aflyst
Tog 5492 mellem Struer og Aarhus H, afgang kl. 22:20, er aflyst
Tog 5493 mellem Aarhus H og Struer, afgang kl. 21:54, er aflyst
Tog 5497 mellem Aarhus H og Viborg, afgang kl. 23:29 er aflyst
Tog 5105 fra Esbjerg til Skjern, planlagt ankomst til Skjern kl. 06:51, kører i øjeblikket
Tog 5411 mellem Rødkærsbro og Viborg, afgang kl. 06:50 er aflyst
Tog 5412 mellem Viborg og Rødkærsbro, afgang kl. 07:08 er aflyst
Tog 5007 fra Esbjerg til Tønder, planlagt ankomst til Tønder kl. 07:36, kører i øjeblikket
Tog 5407 fra Aarhus H til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 07:38, kører i øjeblikket
Tog 5014 fra Tønder til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 08:03, kører i øjeblikket
Tog 5445 fra Aarhus H til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 13:55, holder i øjeblikket stille
Tog 5451 fra Viborg til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 14:06, holder i øjeblikket stille
Tog 5451 mellem Viborg og Struer, afgang kl. 14:06, er aflyst
Tog 5454 mellem Struer og Viborg, afgang kl. 14:20, er aflyst
Tog 5445 mellem Skive og Struer, afgang kl. 13:28, er aflyst
Vi beklager, at der i den tidligere udsendte besked var en fejl
Tog 5457 mellem Viborg og Struer, afgang kl. 15:06, er aflyst
Tog 5460 mellem Struer og Viborg, afgang kl. 15:20, er aflyst
Tog 5470 mellem Viborg og Aarhus H, afgang kl. 17:38, er aflyst
Tog 5171 mellem Aarhus H og Viborg, afgang kl. 16:25, er aflyst
Tog 5466 mellem Struer og Skive, afgang kl. 16:20, er aflyst
Tog 5460 fra Viborg til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 17:19, kører i øjeblikket
Tog 5109 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 06:26, er aflyst
Tog 107 mellem Varde og Nr. Nebel, er aflyst
Tog 108 mellem Nørre Nebel og Varde, er aflyst, afgang fra Nørre Nebel kl. 7:44
Tog 5122 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 08:37, er aflyst
OPDATERING. Tog 107 mellem Varde og Nørre Nebel, afgang kl. 6:45
OPDATERING. Tog 108 mellem Nørre Nebel og Varde, afgang kl. 7:44
Tog 5027 fra Esbjerg til Tønder, planlagt ankomst til Tønder kl. 13:23, kører i øjeblikket
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Tog 5738 fra Ribe til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 13:49, kører i øjeblikket
Tog 5738 fra Gredstedbro til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 13:49, kører i øjeblikket
Tog 5155 fra Esbjerg til Nr. Nebel, afgang kl. 13:53, er i øjeblikket ca. 15 min. forsinket
Tog 5481 mellem Rødkærsbro og Viborg, afgang kl. 18:49, er aflyst
Vi beklager, at der i den tidligere udsendte besked var en fejl
Tog 5476 mellem Rødkærsbro og Viborg, afgang kl. 19:08, er aflyst
Tog 5302 mellem Herning og Aarhus H, afgang kl. 05:13, er aflyst
Tog 5410 mellem Struer og Aarhus H, afgang kl. 05.50, kører i dag d. 23.02.2017
Tog 5317 mellem Aarhus H og Herning, afgang kl. 07:00, er aflyst
Tog 5363 mellem Aarhus H og Herning, afgang kl. 15:00, kører i dag d. 23-02-2017
Tog 5374 mellem Herning og Aarhus H, afgang kl. 17:07, kører i dag d. 23-02-2017
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5100
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5110
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5116
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5122
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5109
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5121
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5127
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5004
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5020
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5013
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5001
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5010
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5117
Rettelse: Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5010
Rettelse: Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5001
Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5100
Tog 5001 mellem Esbjerg og Tønder, afgang kl. 05:00, er aflyst
Tog 5010 mellem Tønder og Esbjerg, afgang kl. 05:58, er aflyst
Lidt færre tog primært på Sjælland, men også på Fyn og i Jylland her til morgen
Tog 5109 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 06:26, er aflyst
Tog 5110 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 06:25, er aflyst
Tog 5116 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 07:29, er aflyst
Tog 5013 mellem Esbjerg og Ribe, afgang kl. 07:15, er aflyst
Tog 5112 fra Skjern til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 07:08, kører i øjeblikket
Tog 5020 mellem Ribe og Esbjerg, afgang kl. 08:10, er aflyst
Tog 5117 afgang 07.30 og 5121 afgang 08.11 mellem Esbjerg og Varde, er aflyst
Tog 5122 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 08:37, er aflyst
Tog 5127 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 08:56, er aflyst
Få overblik over togtrafikken
Tog 5676 fra Skanderborg til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 20:35, kører
Tog 5274 fra Vemb til Skjern, planlagt ankomst til Skjern kl. 21:12, kører i øjeblikket

12 TRÆKKRAFT
EA venter på ommaling i Ar

12 GODSVOGNE
Godsvogne i Kj

PERSONVOGNE
TOGSÆT
S-TOG

12 METRO
To perrontage bygges i Ar til Ar Letbane

FÆRGER
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VETERANMATERIEL OSV.
SPECIALKØRETØJER
SKROTBUNKEN

13 FASTE ANLÆG
“Rettelse til La” nr. 35
“Rettelse til La” nr. 38
Sne giver færre tog fredag morgen
Ekspropriation Femern Bælt – danske jernbaneanlæg
Udgravning mellem spor 1 og mdt Vg
Nedlagte usikrede ovk på Thybanen

15 UDLAND
Lyntog skal køre under vandet

16 DIVERSE
Togfører afværger katastrofe
Arriva om vaks lokomotivfører: – Det kunne være gået helt galt
Sikkerhedsnyt
Århusiansk togfører afværgede katastrofe: Har aldrig set noget lignende

19 BILAG
Fortegnelse over forkortelser, Overkørsler, Færdselstavler
Vehicle Keeper Marking Register – VKM, Togekspeditionssteder
Stednavneforkortelser i Jylland, omkring Struer, på Fyn
Stednavneforkortelser på Sjælland, Lolland-Falster, omkring København, omkring Næstved

Jernbanenyheder
Overrubrikker sat med Arial 12 pkt.
Underrubrikker sat med Arial 10 pkt.
Brødtekst sat med Arial 10 pkt.
Figurtekster sat med Arial 9 pkt.
Fodnoter sat med Arial 9 pkt.
Tekstbehandling Corel® WordPerfect® 8 konverteret til Adobe® Acrobat® Reader® DC
Må citeres med tydelig kildeangivelse

Søgemuligheder i Adobe Acrobat Reader DC
For let at kunne finde og læse en tekst brug søgemaskinen eller Søg efter ved at taste Ctrl+F.
I feltet Find indtastes de(t) ønskede ord, der søges efter. Klik på Næste for til at blive ledt dertil.
Ikke altid kan søgefunktionen finde overskriften, idet den kan være ændret lidt.
Der kan også vælges avanceret søgning Shift+Ctrl+F Søg, hvor søgekriterierne kan justeres.
Åbn et pdf-dokument for at få en visning af lige sider til venstre og ulige til højre:
Vis, Vis/skjul , Navigationsruder , fjern  foran  Bogmærker, F4 eller klik på  i det grå, venstre panel.
Vis, Vis/skjul , fjern  foran Fanen Værktøjslinjer Shift+F4 eller klik på  i det grå, højre panel.
Vis, Sidevisning , sæt  ved Vis forside i tosidevisning. I Værktøjslinjer F8 klik på . Blad til side 2-3.
Kontroller opdatering med Hjælp, Søg efter opdateringer ... eller lad det ske automatisk under Rediger
indstillinger ..., Indstillinger, Opdateringsprogram eller med genvejstasterne Ctrl+K.
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DEN DAGLIGE DRIFT (VEST)
Fr 24/2 2017

Litra MR kører på Thybanen
Kl. 13.56 er der en krydsning i Bn.

I spor 1 holder det første tog RA: AT AR 2044. Det havde ankomst 13.52½ (+½)
I spor 2 ankommer det andet tog: DSB MR 4045+45. Det standser 13.56½-57 (1/±0).

Det hele er belyst af solen  !
(BL)

DEN DAGLIGE DRIFT (ØST)
Lø 25/2 2017

Næ-lkf skriver om dagens forløb
Næ
Denne lørdag mødte jeg 14:38 og skulle afløse på RØ 68253 (DSB MQ sæt 13 Rg-Næ) klokken 15:03.
Toget ankom i spor 3, og ved spor 2 stod vel 30-40 passagerer og ventede på regionaltoget sydpå 15:12.
Toget 14:12 var nemlig blevet aflyst, og på skiltene på perronen stod, at 16:12 også var aflyst. Som
ottende og foreløbig sidste weekend var ”Store Syd” omledt via Lille Syd, men signalproblemer ved
Ol havde stoppet trafikken helt.

Da jeg skulle have rangertogvej fra spor 3 ud over sporskifte 27 og op til afgang i spor 4, spurgte jeg
samtidig FC Nf til toget 15:12.

– Jo, det ville ikke komme, men 16:12 ville komme, men da det var omlagt over Rg, hed det ikke
772237 men 992237, og 772237 var aflyst, og det var det man kunne læse på togviserskiltene på
perronen!

Det er ikke let at rejse med DSB, og endnu sværere bliver det af, at alle højttalerudkald sker centralt
fra København, FC Nf kan f.eks. ikke længere kalde ud og fortælle, at 15:12 ikke kommer, men at 16:12
kommer på trods af det, der stod på skiltene. Så jeg kan godt forstå, passagererne var sure!

De omledte tog sydpå standsede i Bo (hvor ”Ringstedtogene” vendte) og Rg, mens de nordgående
tog kørte uden stop Næ-Ro, og i hvert fald i enkelte tilfælde kørte gennem spor 6 i Rg.

– Hvorfor aflyste man ikke de lokale tog med MQ mellem Næ og Rg, og lod de omledte regionaltoge
standse i Gz og Rg …?

Næ-Rg
Jeg afgik nogenlunde til tiden med RØ 68244 (Næ-Rg).

Ved AM 1085 efter Gz fik jeg Stop og ryk frem (s.o.r.f.), ret sjældent man får det på et AM-signal,
men netop på denne AM havde jeg det også for et par uger siden. Efter s.o.r.f. på et AM-signal er
maksimal hastighed 60 km/t., og jeg beklagede den langsomme kørsel over for passagererne, og at
det ikke kun var i Ol, signalerne drillede.

Ind i Rg på s.o.r.f.
Da vi har læsset passagererne af, fortæller tgf, vi havde fire passagerer med frikort til første klasse. Den
ene af dem var Henning Hyllested (EL), der er medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget. Hvem
de andre var, kunne jeg ikke se, men jeg håber da, de fik et indtryk af det kaos, passagererne oplevede
…

I Rg stod bl.a. ARAIL kran 80 86 9803 160-2 og kranarmsvognen 40 86 9501 219-0. Den store
Spitzke kran Kirow KRC 810 T 99 80 9419 009-2 ”Oskar” arbejde i østenden af stationen. Man er i færd
med at opsætte mastefundamenter i venstre spor fra Rg mod Gz cirka en kilometer ud. Sikkert for at
godstog østfra kan komme ind på pladsen i Rg; jeg formoder, de skal rangere ud i dette spor og så
trykke ind på pladsen – og omvendt, hvis de skal fortsætte mod vest.

Rg-Næ
Ved den første bro efter Rg, der fører Havrebjergvej over Sydbanen, er der ryddet bevoksning på
begge sider, og der stod en del entreprenørmaskiner ved siden af. Nedrivningsarbejdet af denne ikke
renoverede bro skal begynde i marts 2017.

Også broen ved Vst skal rives ned i marts 2017; her var der også ryddet bevoksning, og der har stået
”eksproprieringsflag” i flere måneder oppe ved vejen.
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Jeg er ikke bekendt med, om sporet spærres på Sydbanen, men de næste to weekender er Lille Syd
spærret, dels for prøvekørsel af det nye signalsystem mellem Ro og Lw (med DSB MR sæt 21), dels for
bronedrivning. Desværre har jeg ikke kunnet finde information om hvilke(n) bro(er), der skal rives ned.
(JSL via BL)

PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATØRER
Sø 26/2 2017

På vej ud til Den Nye Bane
CFLCD 1807 + 1805 på vej ud til Den Nye Bane i Rg En god times tid senere er vognene hægtet af og
maskinerne har løbet om, så ved Ky ses her 1805 + 1807 på vej til Kjn
(JSL via BL)

KØREPLANER
Ma 20/2 2017

Der er fra d. 27-02-2017 til d. 02-03-2017 sporarbejde mellem Aarhus og Skjern. Der er derfor ændringer
i køreplanen i tidsrummet 23:00 til 01:00. Se mere på www.arriva.dk

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:05:51

Tog 5472 fra Bjerringbro til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 19:19, kører i øjeblikket med ca.
30 minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes fejl på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre.
Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:06:01

Tog 5481 fra Bjerringbro til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 19:55, kører i øjeblikket med ca. 20
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes fejl på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh.
Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:06:12

Tog 5472 fra Ulstrup til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 19:19, kører i øjeblikket med ca. 50
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes fejl på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh.
Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:06:22

Tog 5484 mellem Rødkærsbro og Langå, afgang kl. 21:19, er aflyst. Der indsættes taxa fra Viborg Taxa.
Aflysningen skyldes bil på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:06.34

Tog 5489 mellem Langå og Rødkærsbro, afgang kl. 21:28, er aflyst. Der indsættes taxa fra Karins Taxa
ca. kl. 22.00. Aflysningen skyldes bil på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:06:44

Tog 5488 mellem Skive og Bjerringbro, afgang kl. 21:43, er aflyst. Der indsættes taxa fra Skive Taxa.
Aflysningen skyldes bil på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:06:54

Tog 5492 mellem Struer og Aarhus H, afgang kl. 22:20, er aflyst. Der indsættes taxa fra Struer taxa.
Aflysningen skyldes bil på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:07:53

Tog 5493 mellem Aarhus H og Struer, afgang kl. 21:54, er aflyst. Der indsættes taxa fra Århus Taxa.
Aflysningen skyldes bil på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 22:23:28

Tog 5497 mellem Aarhus H og Viborg, afgang kl. 23:29, er aflyst. Der indsættes bus, som køres af PP
Busser. Aflysningen skyldes bil på sporet. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 20. februar 2017 23:16:04
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Læs avisartikler i kapitlet DIVERSE om krydsningen på fri bane cirka i km 24,8 mellem tog RA 5472 (Str-
Ar) og bil mellem Rk (Rødkærsbro) og Bj (Bjerringbro).
(BL)

Ti 21/2 2017
Tog 5105 fra Esbjerg til Skjern, planlagt ankomst til Skjern kl. 06:51, kører i øjeblikket med ca. 13
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes materielle forhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre.
Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 06:11:24

Tog 5411 mellem Rødkærsbro og Viborg, afgang kl. 06:50, er aflyst. Vi henviser til næste afgang.
Aflysningen skyldes sporproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 06:21:45

Tog 5412 mellem Viborg og Rødkærsbro, afgang kl. 07:08, er aflyst. Vi henviser til næste afgang.
Aflysningen skyldes sporproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 06:24:05

Tog 5007 fra Esbjerg til Tønder, planlagt ankomst til Tønder kl. 07:36, kører i øjeblikket med ca. 15
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes sporproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre.
Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 06:31:46

Tog 5407 fra Aarhus H til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 07:38, kører i øjeblikket med ca. 10
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes sporproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre.
Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 07:17:01

Tog 5014 fra Tønder til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 08:03, kører i øjeblikket med ca. 23
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes sporproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre.
Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 07:40:11

Tog 5445 fra Aarhus H til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 13:55, holder i øjeblikket stille i Vinderup
på grund af problemer med fjernstyringen. Vi vender tilbage med mere information, så snart vi ved,
hvornår toget kører igen. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 13:59:19

Tog 5451 fra Viborg til Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 14:06, holder i øjeblikket stille i Viborg på
grund af fjernstyringsproblemer. Vi vender tilbage med mere information, så snart vi ved, hvornår toget
kører igen. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 14:10:49

Tog 5451 mellem Viborg og Struer, afgang kl. 14:06, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 14:17:13

Tog 5454 mellem Struer og Viborg, afgang kl. 14:20, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 14:18:19

Tog 5445 mellem Skive og Struer, afgang kl. 13:28, er aflyst. Der indsættes taxa fra Skive Taxa.
Aflysningen skyldes problemer med fjernstyringen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 14:33:22

Vi beklager, at der i den tidligere udsendte besked var en fejl. Tog 5454 mellem Struer og Viborg, er
aflyst. Der indsætter bus fra Venø Busser. Bussen kører fra Struer ca. kl.14.55. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 14:47:20
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Tog 5457 mellem Viborg og Struer, afgang kl. 15:06, er aflyst. Der indsættes bus fra Mønsted turistfart.
Bussen kører fra Viborg kl. 15:40. Aflysningen skyldes fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener,
dette kan medføre. Mvh Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 15:10:34

Tog 5460 mellem Struer og Viborg, afgang kl. 15:20, er aflyst. Der indsættes bus fra Venøbussen.
Bussen kører fra Struer kl. 15:45. Aflysningen skyldes fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener, dette
kan medføre. Mvh Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 15:30:52

Tog 5470 mellem Viborg og Aarhus H, afgang kl. 17:38, er aflyst. Vi henviser til næste afgang.
Aflysningen skyldes afledte virkninger af fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener, dette kan
medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 16:05:24

Tog 5171 mellem Aarhus H og Viborg, afgang kl. 16:25, er aflyst. Vi henviser til næste afgang.
Aflysningen skyldes afledte virkninger af fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener, dette kan
medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 16:07:36

Tog 5466 mellem Struer og Skive, afgang kl. 16:20, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes problemer med fjernstyring. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 16:08:02

Tog 5460 fra Viborg til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 17:19, kører i øjeblikket med ca. 20
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes afledte virkninger af problemer med fjernstyringen. Vi
beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 21. februar 2017 16:49:36
(BL)

On 22/2 2017
Tog 5109 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 06:26, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes materielforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 06:37:12

Tog 107 mellem Varde og Nr. Nebel er aflyst. Vi forsøger i øjeblikket at finde alternativ befordring og
vender tilbage, så snart der er nyt. Mvh Arriva

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 06:44:56

Tog 108 mellem Nørre Nebel og Varde er aflyst, afgang fra Nørre Nebel kl. 7:44. Vi forsøger i øjeblikket
at finde alternativ befordring og vender tilbage, så snart der er nyt. Mvh Arriva

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 06:49:18

Tog 5122 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 08:37, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes afledte virkninger af materielforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 06:51:25

OPDATERING. Tog 107 mellem Varde og Nørre Nebel, afgang kl. 6:45. Grundet aflysning indsættes bus
fra Arriva Bus. Bussen kører fra Varde ca. kl. 7:15. Mvh. Arriva

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 06:54:40

OPDATERING. Tog 108 mellem Nørre Nebel og Varde, afgang kl. 7:44. Grundet aflysning indsættes bus
fra Folmann Busser. Bussen kører fra Nørre Nebel ca. kl. 7:50. Mvh. Arriva

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 07:17:32

Tog 5027 fra Esbjerg til Tønder, planlagt ankomst til Tønder kl. 13:23, kører i øjeblikket med ca. 12
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes afledte virkninger af materielle forhold. Vi beklager de gener,
dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 13:17:42
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Tog 5738 fra Ribe til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 13:49, kører i øjeblikket med ca. 12
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes materielle forhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre.
Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 13:18:01

Tog 5738 fra Gredstedbro til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 13:49, kører i øjeblikket med ca.
17 minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes materielproblemer. Vi beklager de gener, dette kan
medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 13:48:10

Tog 5155 fra Esbjerg til Nr. Nebel, afgang kl. 13:53, er i øjeblikket ca. 15 min. forsinket. Forsinkelsen
skyldes afledte virkninger af materielproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva
Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 14:07:24

Tog 5481 mellem Rødkærsbro og Viborg, afgang kl. 18:49, er aflyst. Vi henviser til næste afgang.
Aflysningen skyldes Storm. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 18:44:51

Vi beklager, at der i den tidligere udsendte besked var en fejl. Der er indsat en bus fra Mortens Busser
mellem Rødkærsbro og Viborg. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 19:12:57

Tog 5476 mellem Rødkærsbro og Viborg, afgang kl. 19:08, er aflyst. Der indsættes bus, som køres af
Mortens Busser. Aflysningen skyldes Storm. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 22. februar 2017 19:20:17
(BL)

To 23/2 2017
Tog 5302 mellem Herning og Aarhus H, afgang kl. 05:13, er aflyst. Vi henviser til næste afgang.
Aflysningen skyldes personaleforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 05:16:01

Tog 5410 mellem Struer og Aarhus H, afgang kl. 05.50, kører i dag d. 23.02.2017 kun med et enkelt
togsæt. Dette skyldes mangel på materiel. Der indsættes bus mellem Langå og Aarhus H. Vi beklager
de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 05:58:14

Tog 5317 mellem Aarhus H og Herning, afgang kl. 07:00, er aflyst. Vi henviser til næste afgang.
Aflysningen skyldes personaleforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 06:32:34

Tog 5363 mellem Aarhus H og Herning, afgang kl. 15:00, kører i dag d. 23-02-2017 kun med et enkelt
togsæt. Dette skyldes mangel på materiel. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 14:06:35

Tog 5374 mellem Herning og Aarhus H, afgang kl. 17:07, kører i dag d. 23-02-2017 kun med et enkelt
togsæt. Dette skyldes mangel på materiel. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 16:46:58

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5100 mellem Varde og Esbjerg, afgang
kl. 04:56, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:03:39

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5110 mellem Varde og Esbjerg, afgang
kl. 06:25, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:05:45
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Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5116 mellem Varde og Esbjerg, afgang
kl. 07:29, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:07:56

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5122 mellem Varde og Esbjerg, afgang
kl. 08:37, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:10:09

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5109 mellem Esbjerg og Varde, afgang
kl. 06:26, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:13:35

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5121 mellem Esbjerg og Varde, afgang
kl. 08:11, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:15:36

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5127 mellem Esbjerg og Varde, afgang
kl. 08:56, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:19:43

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5004 mellem Ribe og Esbjerg, afgang
kl. 05:47, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:21:52

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5020 mellem Ribe og Esbjerg, afgang
kl. 08:10, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:28:29

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5013 mellem Esbjerg og Ribe, afgang
kl. 07:15, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:31:05

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5001 mellem Esbjerg og Ribe, afgang
kl. 05:00, bliver aflyst. Vi vil forsøge at indsætte bus, hvis det bliver aktuelt. Vi beklager de gener, dette
kan medføre. Mvh Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:38:47

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5010 mellem Ribe og Esbjerg, afgang
kl. 06:50, bliver aflyst. Vi vil forsøge at indsætte bus, hvis det bliver aktuelt. Vi beklager de gener, dette
kan medføre. Mvh Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:42:04

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5117 mellem Esbjerg og Varde, afgang
kl. 07:30, bliver aflyst. Vi vil forsøge at indsætte bus, hvis det bliver aktuelt. Vi beklager de gener, dette
kan medføre. Mvh Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:44:44

Rettelse: Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5010 mellem Tønder og
Esbjerg, afgang kl. 05:58, bliver aflyst. Vi vil forsøge at indsætte bus, hvis det bliver aktuelt. Vi beklager
de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:57:02
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Rettelse: Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5001 mellem Esbjerg og
Tønder, afgang kl. 05:00, bliver aflyst. Vi vil forsøge at indsætte bus, hvis det bliver aktuelt. Vi beklager
de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 17:58:44

Grundet vejrvarsling forventer vi i morgen den 24-02-2017, at tog 5100 mellem Varde og Esbjerg, afgang
kl. 04:56, bliver aflyst. Vi henviser til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 23. februar 2017 18:00:52
(BL)

Fr 24/2 2017
Tog 5001 mellem Esbjerg og Tønder, afgang kl. 05:00, er aflyst. Der indsættes bus, som køres af Arriva
bus. Aflysningen skyldes vejrforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 04:01:13

Tog 5010 mellem Tønder og Esbjerg, afgang kl. 05:58, er aflyst. Der indsættes bus, som køres af De Blå
Busser. Aflysningen skyldes vejrforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 005:01:28

Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafikken >

Lidt færre tog primært på Sjælland, men også på Fyn og i
Jylland her til morgen

DMI har varslet snevejr og derfor kører vi færre tog her til morgen flere steder i landet, primært på
Sjælland. Dette gør vi, for at minimere eventuelle forsinkelser på de øvrige tog.
Vi har sørget for, at Rejseplanen er opdateret. Togene, der ikke kører, er markeret som aflyst – De
øvrige tog kører som planlagt.
Vi kører med lidt færre tog på følgende strækninger:

Kystbanen
Myldretidstogene kører ikke om morgenen

Østerport-Ringsted
Færre regionaltog mellem de to stationer

København H – Nykøbing F/Rødby F
Enkelte aflysninger

København H – Holbæk-Kalundborg
Tre myldretidstog fra Kalundborg kører ikke
To myldretidstog mellem Holbæk og København kører ikke

Svendborgbanen
Vi kører lidt færre tog mellem Svendborg og Odense

Aarhus-Fredericia
Tre regionaltog kører ikke mellem de to stationer

Lidt færre tog primært på Sjælland, men også på Fyn og i Jylland her til morgen Læs mere

Hele landet
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Vi forventer at køre helt efter planen igen omkring kl. 10 fredag formiddag.

Rejsetidsgaranti
Du kan læse mere om vores Rejsetidsgaranti, hvis du bliver forsinket.

Arriva kører også med nogle ændringer på deres tog.
Kilde: http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/snevejr/

fredag 24. februar 2017 05:45

Tog 5109 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 06:26, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 06:02:41

Tog 5110 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 06:25, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 06:04:02

Tog 5116 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 07:29, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 06:09:10

Tog 5013 mellem Esbjerg og Ribe, afgang kl. 07:15, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 06:14:27

Tog 5112 fra Skjern til Esbjerg, planlagt ankomst til Esbjerg kl. 07:08, kører i øjeblikket med ca. 14
minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes signalproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre.
Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 06:30:46

Tog 5020 mellem Ribe og Esbjerg, afgang kl. 08:10, er aflyst. Der indsættes bus, som køres af Clausens
Busser. Aflysningen skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 06:59:58

Tog 5117 afgang 07.30 og 5121 afgang 08.11 mellem Esbjerg og Varde, er aflyst. Der indsættes bus
til afgangen kl. 08.11, som køres af De Blå Busser. Aflysningen skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de
gener, dette kan med medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 07:07:13

Tog 5122 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 08:37, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 07:16:27

Tog 5127 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 08:56, er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes vejrvarslingen. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 24. februar 2017 08:05:42

Forside Trafikinfo Akutte driftsforstyrrelser

Få overblik over togtrafikken
Her kan du se driftsforstyrrelser på Arrivas afgange.

Kilde: https://arriva.dk/trafikinfo/akutte-driftsforstyrrelser, fredag 24. februar 2017 16:10
(BL)

Lø 25/2 2017
Tog 5676 fra Skanderborg til Aarhus H, planlagt ankomst til Aarhus H kl. 20:35, kører i øjeblikket med
ca. 10 minutters forsinkelse. Forsinkelsen skyldes signalproblemer. Vi beklager de gener, dette kan
medføre. Mvh. Arriva Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, lørdag 25. februar 2017 20:31:54
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Tog 5274 fra Vemb til Skjern, planlagt ankomst til Skjern kl. 21:12, kører i øjeblikket med ca. 15 minutters
forsinkelse. Forsinkelsen skyldes signalproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva
Tog

Kilde: Arriva Tog, sms, lørdag 25. februar 2017 20:42:49
(BL)

TRÆKKRAFT
Sø 26/2 2017

EA venter på ommaling i Ar
Torsdag 9. februar 2017 holdt der en DSB AE (r/s) foran hallen tæt ved Forsyningen, hvor den ventede
på at komme ind i hallen for at få en omlakering. I dag holder den stadig i venteposition samme sted.

– Hvilket lokomotivnummer har maskinen?
(BL)

GODSVOGNE
Lø 25/2 2017 – sø 26/2 2017

Godsvogne i Kj
Her i weekenden holder der en DB Habins347 (ex DSB Habins-y) med en Habbi(ll)ns af AAE-type i begge
ender på det nye læssespor på Kj station. Samme sted står også en DB Roos-t.

Forsøgsoverkørslen ved Ølm (Ølsemagle) er nu helt fjernet.
(JSL via BL)

PERSONVOGNE
TOGSÆT
S-TOG

METRO
To 23/2 2017

To perrontage bygges i Ar til Ar Letbane
Taget fra stationsbygningen hen over spor 0 og spor 1 og over taget mellem spor 2 og spor 7 er fjernet.
De  mursten ser ud til at være sandblæste, i hvert meget rene end facaden på posthuset ud mod
sporene. En ny perron er anlagt mellem spor 0 og spor 2. Der rager to støtter op til fem kommende
bænke. Det bliver T-formede tage.

Ø for bygningen hen over sporene, S for det tidligere posthus, ligger der metalplader  over spor
0 og spor 1.

På Østre Plads, ud for tidligere Post 6, arbejder i kran i sporet med at flytte genstande. Et par  rør
ligger  tilfældigt på pladsen.

Ved ovk 01 ligger der skinner i begge spor, og dobbeltsporet fortsætter hen under , hvor ovk
03 er en gangbro lavet af træ.

Dokk1
Lige uden for den nedlagte stationsgrænse – det slukkede I-signal er fjernet – er arbejdet med at
genopføre trinbrættet Eu (Europlads) som Dokk1 så småt gået i gang. Oppe fra terrassen på ,
ses dobbeltsporet forsvinde i højrekurven bag den nedlagte toldbod. I det ene spor ligger fire store og
to små, røde plastrør, måske til at trække kabler i?

På hver side, hvor perronkanterne skal være, ligger der  til (andre) kabler. Der er rejst to mørkegrå
skabe, der kunne være til billetautomater, hvis de ikke kommer i bybusserne som nu.

Mdt Ar Letbane
I vendesløjfen V for remisen ses der kl. 13.02 en  lastbilforvogn, der kunne være nr. 72, med en
trækstang hen til en hvid 5-deltsporvogn.
(BL)

FÆRGER
VETERANMATERIEL OSV.
SPECIALKØRETØJER
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SKROTBUNKEN

FASTE ANLÆG
Ti 21/2 2017

“Rettelse til La” nr. 35
“Rettelse til La” nr. 33 ophæves straks.
32. Lg-Str

Kilde: “Rettelse til La” nr. 35 tirsdag 21. februar 2017

“Rettelse til La” nr. 38
“Rettelse til La” nr. 34 ophæves straks.
32. Lg-Str

Kilde: “Rettelse til La” nr. 38 tirsdag 21. februar 2017

Desværre blev “Rettelse til La” nr. 33 og 34 ikke set, men de må helt sikkert dreje sig om banestykket
omkring km 24,8-25,0, hvor en 29-årig mand fra Grønhøj var kørt ned fra Vindelsbækvej på sporet og
kom til at krydse et østkørende Arrivatog! Læs herom i kapitlet DIVERSE.
(BL)

To 23/2 2017

På baggrund af de seneste prognoser fra DMI har Banedanmark i samarbejde med togoperatørerne
truffet beslutning om at reducere antallet af tog på dele af fjernbanen fra tidligt fredag morgen og indtil
ca. kl. 10.

De færre tog sker som en forberedelse til at sikre færre forsinkelser og yderligere aflysninger på grund
af det varslede snevejr. Det giver passagererne mulighed for at planlægge eller ændre deres rejseplaner
allerede i dag.

"Vi følger vejrsituationen tæt, og skulle det vise sig, at snemængderne allerede fra i aften giver
forsinkelser eller aflysninger, bliver dette meldt hurtigst muligt ud," siger Søren Boysen, teknisk direktør
i Banedanmark.

Skulle mængden af sne være så omfattende, at det bliver nødvendigt at reducere yderligere i
trafikken fra fredag morgen, vil Banedanmark i samarbejde med togoperatørerne melde ud om dette så
hurtigt som muligt.

I yderste nødstilfælde kan det være nødvendigt at indstille driften i dele af landet.
Passagererne opfordres til at tage af sted i god tid og holde sig orienteret på Rejseplanen eller

togselskabernes hjemmesider.
Banedanmark har 45 mand klar i hele landet til at fjerne sne fra perronerne og sporskifterne og kan

indkalde ekstra mandskab, hvis det skulle være nødvendigt.

Trafikafvikling fredag
Der vil køre fjern- og regionaltog i hele landet, dog med aflysninger på flere strækninger frem mod kl. 10.

S-banen forventes at køre normal drift.
Hold dig opdateret på Rejseplanen, dsb.dk og arriva.dk
Kilde: http://www.bane.dk/visNyhed.asp?artikelID=25845, torsdag 23. februar 2017

(BL)

Forside > Presse > Pressemeddelelser > Sne giver færre tog fredag morgen

Sne giver færre tog fredag morgen
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Bekendtgørelse

EKSPROPRIATION
Femern Bælt – danske jernbaneanlæg

Udskiftning af bro over jernbanen for Lov Landevej

Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem
Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. Projektet vedrører udskiftning af den
vejbærende bro for Lov Landevej i Næstved Kommune.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende
fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 23 opførte ejendomme i
Næstved Kommune.

Torsdag d. 23. februar 2017

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Landevejen 33, Lov, 4700 Næstved. Ekspropriationen
vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov …
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.00 på ejendommen Landevejen 8A, Lov, 4700 Næstved. Ekspropriatio-
nen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov …
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 på ejendommen Hovedgaden 30,1., Lov, 4700 Næstved.
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov …
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.15 på ejendommen Landevejen 31, Lov, 4700 Næstved. Ekspropriatio-
nen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov …
Forretningen fortsætter ca. kl. 12.00 på ejendommen Lovvej 30, Lov, 4700 Næstved. Ekspropriationen
vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov …
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.15 på ejendommen Landevejen 6, Lov, 4700 Næstved. Ekspropriationen
vedrører de ejendomme, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. …

Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde.
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne

bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.
Fortegnelse nr. 23 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Næstved Kommune,

Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.
Kilde: KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER PÅ ØERNE
http://www.komoe.dk/uploads/4/9/7/4/49746391/bekendtgørelse_til_ekspropriationsforretning_den
_23._februar_2017_i_næstved_kommune.pdf

Fredag 20. januar 2017

Bekendtgørelse

EKSPROPRIATION
Femern Bælt – danske jernbaneanlæg

Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem
Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende
fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte fortegnelse nr. 29 opførte ejendom i
Vordingborg Kommune.
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Sporplan over Vg, hvor der er tegnet armsignaler og MFVJ, der blev nedlagt for godstrafik torsdag 31.
marts 1966. Sporplanen blev rettet januar 1944.

Torsdag d. 23. februar 2017

Forretningen begynder kl. 15.00 på ejendommen Årsleffsgade 4, 4760 Vordingborg. Ekspropriationen
vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 29 under lb. nr. …

Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde.
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne
bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Fortegnelse nr. 29 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Vordingborg Kommune,
Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Kilde: KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER PÅ ØERNE
http://www.komoe.dk/uploads/4/9/7/4/49746391/bekendtgørelse_til_ekspropriationsforretning_den
_23._februar_2017_i_vordingborg_kommune.pdf

fredag 20. januar 2017
(BL)

Udgravning mellem spor 1 og mdt Vg
En  gravemaskine på larvefødder arbejder nede i bunden af den flere meter dybe udgravning, der er
lavet mellem hegnet til spor 1 og administrationsbygningen på mdt Vg med blå presenning på taget.
Foran bygningen ligger en dynge grus, der er næsten lige så høj. En spunsvæg må skulle være
vestsiden af den kommende Banevejen, der kommer til at ligge hen over lkm’s have og den nedlagte
læssevej med flere spor. Der eksisterede hele otte spor, hvoraf fire endte i en sporstopper med en
grusdynge, to ved Toldvæsenets bygning og et ved Jysk Andels-Foderstofforretning, hvor Viborg
Svømmehal nu ligger, og det sidste ved en enderampe ved Banegårds Allé med en vogndrejeskive
foran.

(BL)
Fr 24/2 2017

Nedlagte usikrede ovk på Thybanen
I det flotte solskinsvejr  er det let at se, hvor langt ENT er kommet med at nedlægge de usikrede ovk
mellem Bn og Ti, hvor planerne herfor blev præsenteret på et borgermøde på Hotel Thinggaard i Ur
mandag 1. februar 2010 og i Kulturhuset i Ri (Sjørring) tirsdag 2. februar 2010.

Ovk Km Hvor? Bemærkning fra år februar 2017 & februar 2010
Ovk 171 54,527 Hæ-Sne Nedlagt. Jordfordeling 20.000 kroner. Kvægtunnel 2,3 million kroner.
Ovk 178 55,822 Hæ-Sne Nedlagt. Jordfordeling, hvis ovk 179 også nedlægges.
Ovk 191 57,928 Hæ-Sne Nedlagt. Vejadgang via parallelvej til Stenbjergvej eller ovk 185.
Ovk 193 58,105 Hæ-Sne Nedlagt. Vejadgang via parallelvej til Stenbjergvej eller ovk 185.
Ovk 208 61,480 Sne-Ri Er nedlagt, vejen set spærret søndag 17. juli 2016.
Ovk 211 62,056 Sne-Ri Er nedlagt, og dæmningerne på Mosevej er fjernede. Vejen set spærret

søndag 17. juli 2016.
Ovk 218 63,669 Sne-Ri Set nedlagt tirsdag 16. februar 2016.
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Ovk 219 63,914 Sne-Ri Set nedlagt tirsdag 16. februar 2016.
Ovk 220 Sne-Ri Nedlagt. En ny vej til ovk 218-221 ses onsdag 23. marts 2016.
Ovk 221 Sne-Ri Nedlagt. De tre første koster 300.000 kroner. En bro 5 millioner kroner.
Ovk 231 65,874 Sne-Ri Nedlagt. Hvis adgang via ovk 227 og 232, jordfordeling.
Ovk 232 66,213 Sne-Ri Nedlagt. Ny adgangsvej forbi ovk 233 til Kumlvej.
Ovk 233 66,666 Sne-Ri Nedlagt. En ny vej til ovk 232-233 ses onsdag 23. marts 2016.
Ovk 249 69,777 Ri-Ti Nedlagt. Tidligere adgangsvej til Tilstedgård. Hvis anden adgangsvej

etableres til bygningslodden. 1100 m grusvej koster ca. 1,3 million kroner.
Ovk 251 70,256 Ri-Ti Nedlagt. Minimum 450 m ny adgangsvej (ca. 0,5 million kroner).
Ovk 254 70,661 Ri-Ti Nedlagt. 500 m ny grusvej og opgradering af 900 m eksisterende grusvej

andrager i alt ca. 1 million kroner.
Ovk 258 71,274 Ri-Ti Nedlagt. Adgangsvej til Silstrupvej ved ovk 256. Pris ca. 100.000 kroner.
(BL)

UDLAND
To 23/2 2017

Lyntog skal køre under vandet
TRANSPORT. Det første spa-
destik til Indiens nye undervand-
stog er taget. Tunnelen, der skal
gå fra byen Mumbai til Ahma
dabad, bliver syv kilometer lang
og skal lægge skinner til 21 et
nyt tog af typen Shinkansen, de

såkaldte højhastighedstog, der
kan nå hastigheder på 400 kilo-
meter i timen. Toglinjen, der
forventes at stå klar i år 2023,
kommer med et prisskilt på om-
trent 100 milliarder kroner, skri-
ver India Times. AS

Kilde: , VEST, Feed, torsdag 23. februar 2017, side 12mx metroxpress
(BL)

DIVERSE
Ti 21/2 2017

Togfører afværger katastrofe
Trafik
Kort før klokken 18.30 i går var det et spørgsmål om få meter, før et tog ville være stødt
sammen med en bil, som holdt på skinnerne. Togfører handlede hurtigt. Se kortet nederst.

Kilde: tifts Folkeblad, tirsdag 21. februar 2017 kl. 9.25
AF: KRISTIAN WESENBERG ANDERSEN
http://viborg-folkeblad.dk/viborg/Togfoerer-afvaerger-katastrofe/artikel/312841

LÆS OGSÅ:
Arriva om vaks lokomotivfører: – Det kunne være gået helt galt.

Arriva om vaks lokomotivfører: – Det kunne være gået helt galt
Tog
Spektakulært og aldrig set før. Sådan beskriver Arrivas sikkerhedschef mandagens episode,
hvor en bil kørte rundt på togskinnerne uden for Rødkærsbro.
(BL)

 On 22/2 2017

Sikkerhedsnyt

Kære alle

Der har gennem den sidste tid regnet og blæst rigtig meget. Det betyder, at træerne står i blød bund og
kan vælte selv ved mindre vindstød.
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I dag er der udsendt sms til alt driftspersonale, at det blæser meget, og der er udsendt stormvarsel
fra DMI. Personalet og primært lokomotivførerne skal derfor være opmærksomme ved områder med
bevoksning og blød bund.

Lokomotivføreren har altid if. SR, ansvaret for,
! at hastigheden afpasses efter vejrliget og skinnernes beskaffenhed.
! holde udkig og være opmærksom på banes tilstand og togets kørsel.

Væltede træer er farlige både for lokomotivføreren, passagernes og materiellets sikkerhed. I værste fald
kan toget afspore med alvorlige personskader til følge.

Erfaringsmæssigt er det svært at følge, hvor (i hvilket område af tandet) og særligt, hvornår træerne
vælter, hvilket giver en ekstra udfordring for beredskabet at tage de rigtige forholdsregler.

Lokomotivføreren er derfor den eneste i situationen, der kan varetage sin egen, passagernes
materiellets sikkerhed.

Det opfordres derfor efter situationen at
! nedsætte hastigheden i områder med bevoksning og blød bund (ofte tæt på søer og

vandhuller) ved brug af lokomotivførerens strækningskendskab.
! underrette FC om udsatte steder (træer som hænger ind over banen) og væltede træer.
! ikke køre forbi væltede træer med mindre lokomotivføreren er 100 % sikker på toget er sporfrit.
! foreslå at returnere til udgangsstationen eller melde toget nedbrudt, såfremt BDK vil opretholde

kørslen på en strækning med væltede træer.

Situationen følges altid tæt af Arriva beredskab, DC og sikkerhedsvagten, hvorefter råd og vejledning
kan hentes her.

Med venlig hilsen
Produktionschef
Trafikchef og Sikkerhedschef

Kilde: Arriva Tog A/S, onsdag 22. februar 2017
(BL)

LÆS OGSÅ: »Togfører afværger katastrofe

Lokomotivføreren fortsatte
Togets fører åbner sit vindue og tager kontakt til bilisten, som beder om hjælp til at få skubbet sin bil
tilbage på skinnerne, så han kan komme uden om toget. Det synes lokomotivføreren ikke, er en god idé,
så han lukker vinduet og kontakter Banedanmarks fjernstyringscentral i Viborg. Herfra bliver der ringet
til politiet, som overtager sagen derfra.
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Kilde: tifts Folkeblad, onsdag 22. februar 2017 kl. 6.17. AF: ESKIL LYNGSØE POULSEN
http://viborg-folkeblad.dk/viborg/Arriva-om-vaks-lokomotivfoerer-Det-kunne-vaere-gaaet-helt-
galt/artikel/312904
(BL)
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BILAG

Fortegnelse over forkortelser
I tjenestetelegrammer, i anden intern korrespondance, i instruktionsstof, i personaleregistering, ved
udfyldning af blanketter til internt brug (f. eks. regninger og fripas) kan, når det skønnes hensigtsmæssigt,
anvendes nedennævnte forkortelser:

Stillingsforkortelser (forkortelse – stilling)
bam banemester
bfm baneformand
bing baneingeniør
bm bådsmand
bmt banemontør
boc baneområdechef
brbtj brobetjent
brfg brofoged

cing civilingeniør

doc driftsområdechef
dtbtj depotbetjent
dtfm depotformand

elf elektrofører

gdr generaldirektør

hvk håndværker

ing ingeniør

jba jernbanearbejder
jdek jernbanedetektiv
jur jurist

ksmt kørestrømsmontør
ktas kontorassistent
lacf lastbilchauffør
linsp landinspektør
lkas lokomotivassistent
lkf lokomotivfører
lki lokomotivinstruktør
lkm lokomotivmester

mat matros
mm maskinmester

oass overassistent
oing overingeniør
opt overportør

phm pakhusmester
presch pressechef
pt portør

rgfm rangerformand
rgm rangermester
rmfm remiseformand
rucf rutebilchauffør

sek sekretær
sik sikringsmester
simt sikringsmontør
sing sikringsingeniør
skf skibsfører
sning signalingeniør
stfs stationsforstander
stl stationsleder
stm stationsmester
stmd styrmand
svm svejsemester

tas trafikassistent
tbtj togbetjent
teksp trafikekspedient
tek tg teknisk tegner
tem telemester
tgf togfører
tgi toginstruktør
tgr togrevisor
tinsp trafikinspektør
tktl trafikkontrollør

vkm værkmester
vm vognmester
vopsm vognopsynsmand

Kilde: Danske Statsbaner, Ordresamlingen serie A, Organisations- og personaleforhold, Bilag XVI,
torsdag 1. april 1976, udtog.

Betegnelser for  for vejfarende ved jernbaner kan ses på
http://login.koreklar.dk/faerdselstavler.pdf

Overkørsler
Det hedder en overkørsel, jævnfør:

Sikkerhedsreglement af 1975 (SR)
§ 11 Automatisk sikrede overkørsler, side 97-15.

Kilde: http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=6338

Færdselsloven, LBK nr. 1055 af 9. november 2012
§ 5 Færdsel over jernbanespor m.v.
Kilde: http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143400#Kap8

Færdselstavler
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Issue/Nummer: 83/2017 Date/Datum: 01.02.2017
Vehicle Keeper Marking Register – VKM

Fahrzeughaltercode Register – VKM

VKM UNIQUE Status

Explanation: Code shown on vehicles Combination for uniqueness check / /

Erklärung: Code an den Fahrzeugen Kombination für Kontrolle der Einmaligkeit / /

VKM UNIQUE Keeper Name/Halter Name/ Country Status www.
ARAIL ARAIL Aarsleff Rail A/S DK aarsleff.com
AT AT Arriva Tog A/S DK arrivatog.dk
CFLCD CFLCD CFL Cargo Danmark ApS DK dansk-jernbane.dk
CONTC CONTC Contec Rail Aps DK contec.dk
CRSA CRSA Contec Rail Safety ApS DK
DAN DAN DSB aarhus Nærbane A/S DK
DBCSC DBCSC DB Cargo Scandinavia DK dbcargo.com/dk
DJM DJM Danmarks Jernbanemuseum DK jernbanemuseet.dk
DSB DSB Danske Statsbaner DK dsb.dk
DSBS DSBS DSB S-tog a/s DK s-tog.dk
ENT ENT Banedanmark DK bane.dk
LB LB Lokalbanen A/S DK lokalbanen.dk
LJ LJ Lollandsbanen DK lollandsbanen.dk
MALUS MALUS Malus Aps DK malus.dk
METRO METRO Metro Service A/S DK metroservice.dk
Mjba MJBA Midtjyske jernbaner A/S DK
MjbaD MJBAD Midtjyske Jernbaner Drift A/S DK
NJJ NJJ Nordjyske Jernbaner DK njba.dk
RCDK RCDK Railcare Danmark A/S DK railcare.se
RDK RDK Railion Denmark DK railion.dk
RSC RSC DB Schenker Rail Scandinavia A/S DK railion.dk
RSEJ RSEJ Railservice DK railservice.dk
RTOG RTOG Regionstog A/S DK regionstog.dk
SBF SBF A/S Storebælt DK storebaelt.dk
SJVT SJVT Sydjyllands Veterantog DK sjvt.dk
STEAM STEAM Rent a Lok Aps DK rentalok.dk
VLB VLB Vestsjællands Lokalbaner A/S DK ohj.dk, vlb.dk
VSVT VSVT Vestjællands Veterantog DK vsvt.dk
VTV VTV Veterantog Vest DK veterantog-vest.dk

Kilde: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx
List of VKMs, Related documents: pdf

in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use

in use
in use
in use
in use
in use
in use
in use

Revoked
Revoked

Togekspeditionssteder
Togekspeditionssted Fællesbetegnelse for stationer og holdesteder.

Station Togekspeditionssted med hovedsignaler og centralsikring. En
station kan deltage i den sikkerhedsmæssige afvikling af
toggangen som togfølgestation, eller den kan være lukket eller
ubetjent.

Holdested Fællesbetegnelse for et togekspeditionssted – sidespor eller
trinbræt – på den fri bane. Deltager ikke i den sikkerhedsmæssi-
ge afvikling af toggangen. Et trinbræt kan ligge helt eller delvist
på en station.

Kilde: Sikkerhedsreglement, Afsnit 10, Definitioner

Stationsgrænsen og rangergrænsen
Grænsen mellem den fri bane og en station benævnes stationsgrænsen. Den er
kendetegnet ved det I- eller VI-signal, der dækker stationen.

Kilde: Sikkerhedsreglement § 2, stk. 1.3.
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En udførlig liste over stednavneforkor-
telser findes på Banesiden under
http://www.john-nissen.dk/banesiden/Forkortelser/fork.php

Stednavneforkortelser i Jylland
Hhs Hirtshals Sgb Skagen
Hj Hjørring Fh Frederikshavn
Lih Lindholm

Ti Thisted Ør Løgstør Ab Aalborg Abø Aalborg Øst
Thb Thyborøn Havn Gy Glyngøre As Aars
Røn Rønland Aat Aalestrup Hb Hobro Mrg Mariager
Lmv Lemvig Sk Skive Fp Fårup Rd Randers

Str Struer Vg Viborg Lg Langå Al Allingaabro
Vem Vemb Ho Holstebro Kp Karup Lb Laurbjerg Rå Ryomgård Gr Grenaa
Rj Ringkøbing Hr Herning Sl Silkeborg År Ar Rbg. Ar Aarhus H

Dæ Videbæk Fu Funder Sd Skanderborg Odd Odder
Sj Skjern Bb Brande Hs Horsens

Nbl Nr. Nebel Gi Grindsted Vj Vejle Fra Fredericia Ranger-
Ox Va Varde Fa Fredericia banegård
Oks- Tl Taulov Gfa Fredericia
bøl- Es Esbjerg Bm Bramming Lk Lunderskov Kd Kolding Godsstation

Rb Ribe Oj Vojens Hab Haderslev Sno Snoghøj
Æk Skærbæk Rq Rødekro Åa Aabenraa
Tdr Tønder Te Tinglev Sdb Sønderborg
Tdgr Landegr. Pa Padborg
Anb Niebüll Fw Flensburg Weiche Flb Flensburg

Stednavneforkortelser
omkring Struer

Bn Bedsted Thy Ny Nykøbing Mors
Ur Hurup Thy Gy Glyngøre

Thb Yd Ydby
Thyborøn Havn Ln Lyngs
Røn Rønland Hw Hvidbjerg
Hbø Harboør Ul Uglev

No Oddesund Nord Sk Skive Hø
Lmv Lemvig Um Humlum Røb Rønbjerg Højslev
Bnt Str Han Vp Vinderup Sm
Bonnet Struer Handbjerg Stoholm
Bmk Hm Hjerm Ra
Bækmarksbro Ravnstrup
Vem Bu Bur Ho Holstebro Vg
Vemb Ts Tvis Viborg
Uf Ulfborg Uu Avlum Kp
Tm Tim Id Vildbjerg Karup
He Hee Ib Skibbild
Rj Ringkøbing Gp Gødstrup Hr Herning

Lm Lem Stu Studsgård Hrm
Sj Bs Td Kæ Kibæk Herning
Skjern Borris Troldhede Messecenter

Stednavnefor-
kortelser på Fyn
Sb Strib

Md Middelfart
Od Odense

 Ac Assens Ng Nyborg
Re Ringe

Få
Faaborg Svg Svendborg
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Stednavneforkortelser på
Sjælland, Lolland-Falster

Tvl Tisvildeleje Gll Gilleleje Helsingborg
Hun Hundested Kgg Kagerup Hg Helsingør Hbg

Nks Nykøbing S Frv Frederiksværk Hi Hillerød
Fs Frederikssund Fm Farum

Kb Kalundborg Hk Holbæk Nær Nærum
Gv Gørlev Tø Tølløse Ro Roskilde Kh København H

Øn Høng Rg Ringsted Kj Køge Kjn Køge Nord
Kø Korsør Sg Slagelse Hrl Hårlev

Da Dalmose Rdg Rødvig
Ss Skælskør Næ Næstved Fxl Fakse Lp.

Vo Vordingborg
Nsk Nakskov Mrb Maribo Nf Nykøbing F

Rf Rødby Færge Ge Gedser
Pu Puttgarden Wü Warnemünde

Stednavneforkortelser omkring København
Hl Hellerup
Sam Svanemøllen

Hgl Helgoland
Kk Østerport

Kn Nørreport
Kh København H

Ro Hh Htå Gl Hif Val Valby Blv Belvedere
Roskilde Hedehusene Høje Taastrup Glostrup Hvidovre Fjern Gb København G

Ig Vigerslev Klv Kalvebod
Kbh. Lufthavn Cph

Kastrup klargøringscenter Kac

Stednavneforkortelser
omkring Næstved

Tø Tølløse Ro Roskilde
Hv Hvalsø Lj Lejre Gt Gadstrup

Vy Viby Sj Hd Havdrup
Bo Borup Lw Lille Skensved

Ky Kværkeby Ølb Ølby Kjn
Rg Ringsted Kj Køge Køge Nord
Vst Vrangstrup Hf Herfølge
Gz Glumsø Th Tureby
Ris Rislev Hz Haslev

Ol Holme-Olstrup
Næn Næstved Nord

Næ Næstved
My Myrup Grusgrav
Lu Lundby

Vo Vordingborg
Mn Masnedø
Oh Orehoved


