
JERNBANETRAFIKKEN I NORDJYLLAND
FLE RE  O G  BE DRE  TO G  FO R S AMME  P E NG E .
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HURTIG BAGGRUND.

• En Nordjysk vision.

• Gode forudsætninger 

• Kontrakt januar 2015

• Nordjyderne overtager ansvar og udførelse.

Ved køreplanændringer planlægges fra Københavnsenden

Lang fjerntrafikdrift giver bindinger på materiel og 

personaleudnyttelse

Enkeltsporet bane med dårlige krydsningsmuligheder.

Forsinkelser på fjerntog akkumuleres frem til Nordjylland



OP TIL OVERTAGELSEN…..

• Køreplanlægning, indtægtsfordeling, rejseregler

kundeinformation, Presse, økonomi …..

• Indkøb af 13 nye tog 

• Anlæg af perroner i Hirtshals 

og ny krydsningsstation

• Ansættelse og uddannelse af nyt personale 



Overtagelse søndag d. 6. august



STYRKET TOGNETTET

+ 30 % 

2
0

2
0

-2
0

2
1



ERFARINGER FRA DE FØRSTE MÅNEDER

• Før start: Problemer med DSB salgssystem

• Dag 0 – Tognedbrud med fyldt dobbelttog (affjedring)

• Dag 2 – Spærring af Sindal pga. sikringsproblemer i 

eftermiddagsmyldretiden og mere end 5 timer frem.

• Uge 2 – Tognedbrud med dobbelttog i morgenmyldretiden på 

enkeltsporet strækning (affjedring). Bugsering retur til Brønderslev.

• Aflysninger i Frederikshavn pga. Banedanmarks stramme disponeringsregler. (stram køreplan?)

• Store problemer med at sikre god kommunikation til vores passagerer.

• Større driftsopgave end først antaget, når en unormal situation opstår. Sammenhæng i tjenester, stammeløb og 2 

togtyper. 

• Værste uge – 3 dage med signalproblemer og aflysninger og 1 personpåkørsel midt i morgenmyldretiden.

• Mange planlagte aflysninger pga. Banedanmark arbejder 

• Uanset – så har vi en høj grad af rettidighed, og ikke mindst en meget hurtig tilbagevending til en normalsituation.

• Operatør-rettidighed (op til 2:59) på over 97% – og den er stigende!

• Ellers kørt helt uden problemer!

• 15 % flere passagerer Hjørring Aalborg  - 10 % flere i alt. 



Opfyldelse af visionen.

Trin 1 Trin 2 Trin 3

Markant flere afgange Køreplanen indeholder ca. 25% mere 
kørsel ifht den overtagne kørselsmængde

Køreplanen indeholder ca. 65 % mere 
kørsel ifht den overtagne kørselsmængde

Køreplanen indeholder ca. 80% mere kørsel ifht den 
overtagne kørselsmængde

Bedre togmateriel Nye tog indsættes inden etape 1 Nye tog indsættes inden etape 1 Nye tog indsættes inden etape 1

Sammenhængende regionalt net 
med et minimum af togskifte for 
passagererne.

Færre skifter i Frederikshavn,

Flere i Aalborg Nærbane og Fjerntog 

Færre skifter i Frederikshavn og Hjørring,

Aalborg, 
Flere Fjerntog, 
Færre Nærbane

Færre skifter i Frederikshavn og Hjørring,

Aalborg, 
Flere Fjerntog, 
Endnu færre Nærbane

Fast struktur med faste minuttal Videreførelse af DSB køreplan Fast struktur, afbrudt af DSB Lyntog i 
spredt mønster

Fast struktur, med DSB i egne kanaler.

Bedre regularitet Afhænger af rettidighed på DSB fjerntog. 
Men ikke så meget som nu 

Afhænger af rettidighed på DSB fjerntog. 
Men ikke så meget som nu

Næsten uafhængig af DSB forsinkelser

Udbygget og optimeret net af 
stationer.

Ikke køretid i planen til nye stationer 
mellem Skørping og Hjørring. Mulighed for 
Hjørring Øst

Ikke køretid i planen til nye stationer 
mellem Skørping og Hjørring. Mulighed 
for Hjørring Øst

Ikke køretid i planen til nye stationer mellem Skørping 
og Hjørring. 

Mulighed for Hjørring Øst

Bedre sammenhæng med den 
øvrige kollektive trafik 

Forventes. Afhænger af projekt med NT og 
kommunerne, incl. økonomi til tilpasning

Forventes. Afhænger af projekt med NT 
og kommunerne, incl. økonomi til 
tilpasning

Forventes. Afhænger af projekt med NT og 
kommunerne, incl. økonomi til tilpasning

Kortere rejsetider Lidt kortere, men begrænses af gammelt 
signalsystem

Kortere, men begrænses af langsomme 
DSB tog 

Kortere

Udbygget infrastruktur Udbygning afventer nyt signalsystem Udbygning afventer nyt signalsystem Gradvis udbygning af infrastruktur

Aalborg Nærbane forlænget til 
Hjørring

Nærbane syd og nord for Aalborg, men 
ikke mulighed for sammenhæng uden 
skifte 

Nærbane med halvtimesdrift Skørping –
Hjørring, undtaget når DSB kører Lyntog. 

Nærbane med halvtimesdrift  Skørping – Hjørring.



Region Nordjylland

Regional Udvikling

Mobilitetskontoret 

J.Mogensen@RN.dk

+45 2941 8499

JENS MOGENSEN
Specialkonsulent

TAK FOR I DAG


