
grænsekontrol i Padborg – et af de 
elementer, som køreplanen for 2016 
ikke havde indarbejdet, fordi det 
på det tidspunkt køreplanen blev 
fastlagt, ikke var aktuelt. På samme 
måde giver køreplanen også meget 
bedre betingelser for de tog, der 
påvirkes af ID-kontrol i Kastrup. 
Det forventes især at give en positiv 
effekt på Kystbanen, der også har 
været hårdt ramt i 2016.

”Vi har også lagt mere nøjagtige 
data omkring togenes bremseevner 
og holdetider ind i vores køreplan-
lægningssystem,” siger Jacob Bech 
Nicolaisen, som også peger på, at 
samarbejdet mellem DSB og Bane-
danmark har været meget tæt i for-
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K17: En forbedret K16
Den 11. december træder køreplanen for 2017 
i kraft. Data fra 2016 er blevet analyseret, og 
mange tiltag gennemført for at sikre en mere 
robust køreplan. Men grundlæggende er kør
selsmønsteret det samme som K16. 

AF KATRINE BEKKER BAUER
ktb@bane.dk

”Kunderettidigheden har som 
bekendt været utilfredsstillende 
for DSB's fjern- og regionaltog 

i hele 2016. Det er der mange årsa-
ger til, men vi må erkende, at køre-
planen ikke har givet tilstrækkelige 
forudsætninger for, at kollegerne i 

driften har kunnet afvikle trafikken 
med tilfredsstillende rettidighed. Vi  
tror dog stadig på de grundlæg-
gende principper i K16,” siger Jacob 
Bech Nicolaisen, chef for Kapaci-
tetsplanlægning.

Ekstra tid
For at øge robustheden har den nye 
køreplan fået lagt ekstra tid ind til 

bindelse med planlægningen af K17. 
Køreplanlæggere fra DSB flyttede 
i sommers fysisk ind i Trafiktårnet 
Øst for at sidde sammen med køre-
planlæggere i Banedanmark under 
processen.

”Der var brug for at justere på 
den køreplan, der lå på tegnebræt-
tet. Og der blev virkelig knoklet 
igennem fra begge sider,” fortæller 
Jacob Bech Nicolaisen.

Stram men realistisk
K16 var en stram køreplan, erkender 
Jacob Bech Nicolaisen.

”Men grundprincipperne i K16 har 
virkelig mange fordele for mange  
passagerer. Nu har vi lagt ekstra tid 

ind, der hvor vi har fundet ud af, at  
det er nødvendigt. Men vi skal per -
forme godt på alle parametre, og alle  
skal gøre deres bedste for at sikre så 
god en afvikling som muligt,” siger 
Jacob Bech Nicolaisen.

november, hvor vi øver i arbejds-
værktøjet og i at finde de rigtige 
disponeringsplaner frem,” fortæller 
Steen Keldby Nielsen, der er tog-
leder i Driftscenter Danmark.

Disponeringsplaner i DIS
Det nye er, at disponeringsplanerne, 
som er de planer, der  fastlægger 
hvordan trafikken skal køre i 
uordens situationer, nu findes i DIS 
(Drift- og Informationssystem), og 

DcDK i træningslejr
I Driftscenter Danmark træner man at finde 
disponerings planerne frem – så man er klar  
til K17.
AF KATRINE BEKKER BAUER
ktb@bane.dk

Togledere fra Banedanmark 
og driftsledere fra DSB, som 
sidder i Driftscenter Danmark, 

er gået i træningslejr. Emnet er dis-
poneringsplaner og et nyt arbejds-
værktøj, hvor man via et interaktivt 
danmarkskort kan finde planerne 
og andre disponeringsværktøjer.

”Vi kører træningsdage i løbet af 

det er den nye måde at tilgå dispo-
neringsplanerne, der trænes i.

”Ind til nu har det været ret 
omstændeligt at finde disponerings-
planerne frem, når det brændte på. 
Nu ligger de tilgængelige i DIS, så 
vi hurtigt kan finde dem,” forklarer 
Steen Keldby Nielsen.

Træningsdagene består dels af 
klasseundervisning, dels af praktiske 
øvelser.

”Vi har i alt tre hold igennem 
op til K17,” fortæller Steen Keldby 
Nielsen.

Læs også ”En arbejdsuge med 
Steen Keldby Nielsen” på bagsiden 
af baneavisen.

DcDK: I Driftscenter Danmark forbereder man sig på køreplanskift.  
Foto: Peter Elmholt

FORBEDRINGER MED K17:
•  Realistiske  forudsætninger 

omkring bremseevne og 
passager udveksling

•  Bedre robusthed omkring 
 kobling mellem tog i Fredericia

•  Tid til ID- og grænsekontrol 
indarbejdet

•  Stop på Langeskov Station

Vi elsker Kystbanen
Der var både klaps og kærlighed til Kystbanen 
ved et offentligt møde, som Fredensborg 
Kommune havde inviteret til en torsdag aften  
i november.

AF LISBETH LIGAARD
lbl@bane.dk

Henved 50 borgere stred sig 
vej gennem regnen for at 
deltage i det, som Fredens-

borg Kommune kaldte en Kystbane-
konference, på rådhuset i Kokkedal.

Konferencen gik ud på, som der 
stod i aviserne op til, at nu måtte 

Banedanmark og DSB gøre rede for 
de mange forsinkelser, og hvad vi 
havde tænkt os at gøre ved dem.

Lært af Østfyn
Fra Banedanmark var det Jens 
Ole Kaslund, projektdirektør for 
Ringsted-Femern Banen og Anlæg 
Øst samt trafikdirektør Peter Svend-

sen, der tog bolden op, efterfulgt af 
Anders Egehus, som er driftsdirektør 
i DSB.

”Vi har lært af erfaringerne fra 
Østfyn, hvor planerne var for ambi-
tiøse,” forklarede Jens Ole Kaslund. 
”Derfor arbejder vi koncentreret med 
sporfornyelsen i den nordlige del i 
seks uger hen over sommerferien i 
2017 og venter med den sydlige del 
og de øvrige arbejder til året efter.  
Det giver meget større robusthed i 
planen”. 

Tilhørerne var øjensynlig tilfredse 
med den redegørelse, som ikke fik 
mange spørgsmål med på vejen. Det 
var helt klart den daglige drift med 

forhold som forsinkelser, overflødige 
førsteklassesvogne, manglende plads 
og fejl på tog, der var i fokus. 

Signalprogram
”Hvad skal vi bruge Tog Til Tiden 
til i 2023 til, når det er nu, vi har 
behovet?,” spurgte en tilhører med 
reference til Signalprogrammets 
udrulning på Kystbanen.

”Der er lang tid til 2023,” måtte 
Peter Svendsen vedgå. 

”Vejen til den digitale jernbane 
er en meget stor manøvre, men til 
gengæld vil vi være sluppet af med 
børnesygdommene i Signalprogram-
met, når vi når til Kystbanen. Indtil 

da arbejder vi alle sideløbende på at 
sikre større stabilitet og rettidighed 
på Kystbanen”.

Kærlighed
På trods af kritiske bemærkninger 
fra publikum og fra pendlertals-
mand Michael Randropp, var der 
også stor kærlighed til Kystbanen at 
spore. ”Jeg elsker Kystbanen,” som 
en tilhører ligefrem sagde.

Næste år står Banedanmark og 
DSB efter al sandsynlighed igen på 
podiet i Fredensborg Kommune, 
som har planer om, at konferencen 
skal være en årligt tilbagevendende 
begivenhed.
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Banedanmarks plan for 
anlægsarbejder revideret
På grund af Signal
programmets for
sinkelse og ændrede 
udrulningsplaner har 
Banedanmark  kigget 
på, hvad der ellers 
ligger i støbeskeen af 
projekter frem mod 
2026, og hvordan 
 forsinkelsen indvir
ker på dem. Særligt 
Elektrificerings
programmet bliver 
påvirket.
AF KATRINE BEKKER BAUER
ktb@bane.dk

De kommende år byder på en 
række projekter på jernba-
nen: Elektrificering, hastig-

hedsopgraderinger, nyt signalsystem 
og fornyelsesprojekter. Men efter det 
er blevet kendt, at Signalprogram-
met har måttet ændre udrulnings-
planerne, og at programmet bliver 
op mod et år forsinket på S-banen 
og to år på fjernbanen, har Bane-
danmark måtte revidere de øvrige 
planer frem mod 2026.

”Alle elementer er dybt afhæn-
gige af hinanden. Ændrer vi et sted 
i planen, skal vi gentænke tingene 
en gang til,” forklarer økonomi- og 
planlægningsdirektør Peter Jonas-
son.

Signal før elektrificering
De helt overordnede principperne i 
den reviderede plan er: Fornyelse, 
forberedende arbejder til elektri-

ficering og eventuelle hastigheds-
opgraderinger skal udføres, inden 
Signalprogrammet bliver udrullet 
på en strækning. Signalprogrammet 
skal til gengæld på banen, inden der 
kan elektrificeres. Derudover skal 
spor-grundlaget i alle projekter ligge 
fast 2 ½ år, inden Signalprogram-
met kommer på strækningen.

”Det giver mest mening – ikke 
mindst økonomisk - at vi ruller det 
nye signalsystem ud, inden vi elek-
trificerer. Ellers skal vi immunisere 
de eksisterende sikringsanlæg,” 

forklarer Peter Jonasson. Det bety-
der, at Elektrificeringsprogrammets 
tidsplan skal tilrettes efter Signal-
programmets nye plan. 

Høj aktivitet i Jylland
I forhold til fornyelsesprojekterne 
er det særligt Øst- og Nordjylland, 
der står for tur blandt andet med 
betydelige fornyelses- og elektri-
ficeringsprojekter samt eventuelt 
hastighedsopgraderinger på stræk-
ningen Fredericia-Aalborg inklusiv 
evt. kapacitetsudvidelse af Aarhus H.

”De mange samtidige arbejder 
giver en betydelig kompleksitet og 
dermed en markant risikoprofil i 
forhold til gennemførelsen af Sig-
nalprogrammet, særligt i Østjyl-
land,” siger Peter Jonasson.

For at sikre robusthed når det nye 
signalsystem skal testes på Hobro-
Frederikshavn, har Banedanmark 
valgt at udskyde en række arbejder 
fra 2019 til 2020. Det drejer sig om 
fornyelse, hastighedsopgradering og 
forberedende arbejder til elektrifice-
ring på strækningen Hobro-Aalborg 
(Lindholm) samt den nye bane til 
Aalborg Lufthavn og Kapacitetsud-
videlsen Vendsyssel. 

”Så kan signalsystemet installeres 
og testes uden samtidige arbejder 
i forbindelse med andre projekter,” 
siger Peter Jonasson. 

Fyn – Sjælland
På hovedstrækningen henover Fyn 
og Sjælland skal der i 2019 og 2020 
udføres omfattende fornyelsesarbej-
der. Men det har ikke været muligt 

at finde plads til fornyelse af stræk-
ningen Roskilde - Ringsted, der 
ellers trænger.

”Så her skal der gennemføres 
levetidsforlængende vedligehold 
på strækningen, frem til den kan 
fornyes i forventeligt 2024-2025,” 
siger Peter Jonasson.

Hastighedsopgraderinger på 
strækningen Holbæk og Kalundborg 

kan først 
udføres 
efter 2023, 
når signal-
systemet er 
færdigud-
rullet på 
Sjælland/
Fyn. Også 
fornyel-
ses- og 

hastighedsopgraderingsprojekter på 
strækninger i Midt- og Vestjylland 
udskydes til efter 2023. Det samme 
kan komme på tale i Vest- og Søn-
derjylland.

NY PLAN. Banedanmark har kigget projekt-planen igennem igen og justeret 
den i forhold til de ændrede udrulningsplaner for Signalprogrammet.  
Foto: Robert Attermann

DEN REVIDEREDE ANLÆGSPLAN 
Anlægsplanen indeholder:
•  Fornyelses- og hastighedsopgraderingsprojekter frem til og med 2020
•  Installation af signalsystem frem til og med 2023
•  Elektrificering til og med 2026 

Den økonomiske ramme til fornyelse efter 2020 er endnu ikke fastlagt, og 
anlægsplanen indeholder derfor ikke fornyelses- og eventuelle hastigheds-
opgraderingsprojekter herefter. 

Projekter til forberedelse – med opstart efter 2023:
•  Ny bane over Vestfyn  
•  Ny bro ved Vejle Fjord
•  Ny bane Hovedgaard - Hasselager
•  Ny bane til Billund

Se hele anlægsplanen på baneinfo.

Elektrificeringsprogrammets tidsplan 
20182026
Den nye tidsplan 
i Elektrificerings
program met afspejler 
Signal  programmets 
nye tidsplan og 
trækker på de tidlige 
erfaringer fra Esbjerg
Lunderskov.
AF TINA NØRGAARD ANDERSEN
tnoa@bane.dk

På alle strækninger, der skal 
elektrificeres, vil det nye sig-
nal system blive udrullet først. 

Derfor er Elektrificeringsprogram-
mets tidsplan tilrettelagt efter Sig-
nalprogrammets nye tidsplan. Der 
er samtidig taget hensyn til, at alt 
sporarbejde skal ligge før signal-
systemets udrulning. Derfor kom-

mer elektrificeringen som rosinen i 
pølseenden i rækken af arbejder på 
strækningerne.

Som perler på en snor
Den nye tidsplan for Elektrifice-
ringsprogrammet (EP) lever stadig 
op til ønsket om at opnå et jævnt 
udrulningsforløb. Forberedelses-
arbejderne og den efterfølgende 
elektrificering kommer til at ligge 
som ’perler på en snor’, som det har 
været tanken fra programmets start.

De mange forberedende arbejder 
som bro- og vejarbejder, rydning 
af bevoksning og lignende, udfø-
res fra 2018-21. I forbindelse med 
forberedelsesarbejderne opgraderes 
hastigheden på de strækninger, hvor 
det er besluttet.

Selve elektrificeringen starter 
i 2019 med Køge Nord-Næstved, 
hvor det forventes at ibrugtage el-
tog fra andet kvartal i 2020. I 2021 

elektrificeres Roskilde-Kalundborg, 
hvor DSB ønsker at tage el-tog i 
brug til køreplansskiftet december 
2021. Herefter elektrificeres de jyske 
strækninger mellem 2023-26. Den 

skrå bane Vejle-Struer er ikke spe-
cifikt fastlagt, men både de forbere-
dende arbejder og elektrificeringen 
planlægges til efter 2023. Der sker 
for at minimere risikoen for yder-
ligere forsinkelse af Signalprogram-
met.

De første strækninger
Elektrificeringen af Esbjerg-Lunder-
skov er i gang og afsluttes i foråret 
2017. EP har således høstet de før-
ste erfaringer med både design og 
udførelse, hvilket kommer de øvrige 
strækninger til gode, startende med 

Den nye bane København-Ringsted, 
som elektrificeres i 2017.

”Som de fleste ved, er alle elektri-
ficeringsprojekter samlet i Elektri-
ficeringsprogrammet EP, så læring 
og erfaringer fra ethvert projekt 
kan overføres til de næste. Den nye 
 tidsplan for EP trækker således på 
erfaringer fra Esbjerg-Lunderskov, 
så EP fremover får en endnu mere 
effektiv planlægning og udførelse 
af kommende strækninger,” siger 
projektchef Klaus Bergman og fort-
sætter: 

”Samtidig bliver EP i øjeblikket 
forankret endnu stærkere i Bane-
danmark med flere Banedanmark-
ansatte i programmet samt et tæt 
samarbejde med Teknik og de øvrige 
områder.”

Den nye tidsplan er udarbejdet 
under forudsætning af politisk 
beslutning af EP, som det kendes i 
dag.

NY EP-TIDSPLAN.  
Projektchef Klaus Bergman:  
”Vi går nu i dialog med entre pre-
nøren om konsekvenserne af den 
ændrede tidsplan.” 
Foto: Jesper Blæsild

”Alle elementer er 
dybt afhængige af 
hinanden. Ændrer vi 
et sted i planen, skal 
vi gentænke tingene 
en gang til.”
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Ét Teknik er helt på plads 
i det nye år
Ét samlet Teknik har 
været undervejs, siden 
Produktion og Teknisk 
Drift i foråret blev 
slået sammen. Nu er 
det samlede puslespil 
ved at være på plads.

AF PIA VANNACCI ELNIF
pvel@bane.dk

Mandag den 21. november 
har områdecheferne i Tek-
nik været rundt i landet og 

præsentere den nye organisation for 
medarbejderne. Den nye organise-
ring træder i kraft 1. januar 2017.

”Det er vigtigt for os at vise, hvad 
ét Teknik betyder. Derfor har jeg 
sammen med mine områdechefer 
været rundt og tegne de store linjer 
i blandt andet Rødekro, Herning, 
Roskilde og Aalborg,” fortæller tek-
nisk direktør Søren Boysen.

Teknik har samtidig med præsen-
tationen af den endelige organise-
ring indsendt den officielle indstil-
ling om sikkerhedsgodkendelse af 
organisationen.

”Det har været et stort arbejde at 
få den fremtidige organisering på 
plads i forhold til den professionelle 
vedligeholdelsesorganisation, vi 
gerne vil være,” siger Søren Boysen.

Entydigt ansvar
Den skelnen, der før var mellem 
bestiller og udfører, eksisterer ikke 
længere rent organisatorisk, og 

områderne er derfor organiseret 
inden for de forskellige fag.

”Vi samler de faglige kompetencer 
for at sikre stærke faglige miljøer, 
udnytte synergier og opnå de mest 
smidige processer og arbejdsgange,” 
siger Søren Boysen.

Inden for de enkelte fag er ansva-
ret for drift og vedligehold samlet, 
og dermed kan man indenfor faget 
sikre en optimal udnyttelse af res-
sourcerne i forhold til de opgaver, 
der skal udføres. Samtidigt er der en 
entydig placering af systemansvaret, 
hvilket blandt andet skal gøre det 
nemmere for resten af Banedanmark 
at finde den rigtige indgang til Tek-
nik.

Godkendelse på vej
”Oprindeligt regnede vi med, at den 
proces kunne være færdig, så vi 
kunne overgå til den nye organisa-
tion pr. 1. december. Vi har imidler-
tid besluttet at udskyde overgangen 
til den 1. januar 2017,” forklarer 
Søren Boysen, der uddyber:

”Det giver os mulighed for at få 
de sidste detaljer på plads samtidigt 
med, at det vil give os bedre tid til 
at tale den nye organisation igen-
nem med alle medarbejdere.”

Læs mere og se organisations-
diagrammer på baneinfo

Hemmeligheden bag Banedanmarks GISsucces

AF KATRINE BEKKER BAUER
ktb@bane.dk

Banedanmark vandt for nylig 
”the Special Achievement 
in GIS Award”, der bliver 

uddelt af en af verdens største GIS-
leverandører, ESRI. Også sidste år 
blev vi hædret med en pris, nemlig 
”Årets fyrtårn”, der uddeles af ESRI 
Brugerklub, der er en sammenslut-
ning af professionelle brugere af 
GIS.

Men hvad er det, vi kan med GIS 
i Banedanmark? Peter Weiss fra It 
Digital Jernbane arbejder til dagligt 
med at udvikle GIS-applikationer til 
forskellige formål i Banedanmark. 
Han forklarer:

”Vi har de senere år opdateret 
vores GIS-platform og kan derfor 
ret nemt tilbyde web-applikationer 
internt i Banedanmark, som er 

skræddersyet til enkelte brugeres 
behov”.

Det betyder, at GIS-værktøjet er 
blevet langt mere tilgængeligt for 
mange forskellige medarbejdergrup-
per i Banedanmark.

”Netop den større tilgængelighed 
er en af begrundelserne for, at vi har 
vundet prisen i år,” fortæller Peter 
Weiss.

Forst bruger det
En af de tilfredse brugere er geo-
grafisk fagansvarlig i Forst, Steffen 
Ebert. Forst bruger blandt andet en 
GIS online-applikation, som kan 
indstilles til Banedanmark-speci-
fikke formål. Blandt andet bruger 
han applikationen til at registrere 
såkaldte ”el-træer” – altså træer, 
der skal fjernes i forbindelse med at 
strækninger skal elektrificeres, f.eks. 
på Lille Syd. 

Banedanmark har for nylig modtaget endnu 
en fornem GISpris  denne gang ”the Special 
Achievement in GIS Award”. Men hvad er 
det, vi kan med GIS (Geografisk Informations 
System) i Banedanmark?

Via app’en på iPad’en kan 
forst-medarbejderne registrere ”el-
træerne” både i forhold til placering 
på et kort, men også hvad det er for 
et slags træ. Og knytte billeder op 
træer og buske.

”I gamle dage - altså for et år 
siden - ville man være gået ud 
i sporet med en papirudskrift af 
strækningen, der fyldte en meter 
eller mere, og så tegne ind, hvilke 

træer, der skulle fjernes. Og så hjem 
og registrere det på kontoret,” siger 
Steffen Ebert.

Nu bruger Forst GIS-app’en på 
deres iPads og registrerer direkte, 
hvilke træer der er tale om. 

”Og hjemme på kontoret kan jeg 
behandle oplysningerne ekstra med 
informationer om for eksempel 
matrikelnumre,” fortæller Steffen 
Ebert.

Samarbejde på tværs
Peter Weiss giver det gode samar-
bejde i Banedanmark en stor del 
af æren, for at GIS-værktøjerne er 
 blevet så stor en succes.

”Der er et godt samarbejde mel-
lem de forskellige enheder i Bane-
danmark. Særligt mellem Banedata 
i Teknik, der sidder med dataen, 
Anlægsudvikling og It Digital Jern-
bane, der hjælper med den tekniske 
understøttelse. Vi supplerer hinan-
den rigtigt godt, og kan derfor til-
byde de gode løsninger til brugerne 
i Banedanmark,” siger Peter Weiss.

GIS-APP. GFS’er Steffen Ebert fra Forst med sin iPad, der er et vigtigt 
værktøj i registreringsarbejdet, blandt andet af træer, der skal eksproprieres 
i forbindelse med elektrificering af Lille Syd. Foto: Christoffer Regild

NY ORGANISERING AF TEKNIK
Den nye organisering af Teknik betyder et opgør med 
den lidt kunstige bestiller- og udførerrolle, der tidligere 
var imellem Teknisk Drift og Produktion. Alle områder 
bliver organiseret inden for fag:

Her kan du se, hvad områderne hedder, og hvem der er ansvarlige for dem:
-  Asset management: Randi Skogstad
-  Landsdækkende kampagner & materiel: Kenneth Lau Rentius
-  Spor Vest: Tom Birk Larsen
-  Spor Øst: Steen Per Kristensen (fungerende)
-  Sikring: Christian Munksgaard (fungerende)
-  Forst, Arealer, Broer & Bygninger: Mads Thostrup (fungerende)
-  Strøm & Signal: Søren Boysen (fungerende)

Hvad er GIS?
GIS står for Geografisk Informa-
tions System. 

I Banedanmark er GIS fælles-
nævner for en software-platform, 
hvor det geografiske kort er 
omdrejningspunktet.

GIS bruges både til informa-
tions søgning, datakontrol, data-
indsamling og analyser af Bane-
danmarks infrastruktur.

Læs mere på baneinfo om GIS.

PRÆSENTATION. 
Det nye Teknik blev 

præsenteret på 
medarbejdermøder 
rundt om i landet 

mandag.  
Foto: Banedanmark
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Ballast 
AF LARS ANDERSEN

KONKURRENCE
I sidste nummer spurgte vi til, 
hvilken station på S-togsnettet, 
der har havudsigt. Det var der lidt 
forskellige holdninger til – mange 
mente Nordhavn, hvilket heller 
ikke er helt forkert, mens nogle 
var inde på Karlslunde. Det rigtige 
svar er faktisk Karlslunde Station. 
For Nordhavn er ikke en station, i 
 teknisk forstand, men et trinbræt. 
Ja, den var lidt tricky. Vinderen er 
sikringstekniker Lars Ryberg i Tek-
nik, der kan vente sig en præmie.

Denne gang skal vi over i filmens 
verden: I en Hitchcock-film fra 
1951 mødes to mænd på et tog. 
Begge mænd har en person, de 
gerne vil skille sig af med, og for 
at snyde fjenden aftaler de at 
bytte mord. Hvad hedder 
filmen på engelsk? 
Send dit bud til 
konkurrence@bane.dk 
senest den 
1. december.

En arbejdsuge med 
Steen Keldby Nielsen

FORTALT TIL KATRINE BEKKER BAUER

DcDK. Togleder Steen Keldby Nielsen på arbejde i Driftscenter Danmark. Foto: Peter Elmholt

STEEN KELDBY NIELSEN
Steen Keldby Nielsen arbejder som en ud af 18 togledere i Driftscenter 
Danmark ved Københavns Hovedbanegård. I øjeblikket er han blandt 
andet involveret i at arrangere træning i et nyt arbejdsværktøj, der skal 
gøre det lettere at finde disponeringsplanerne og andre disponerings-
værktøjer frem. Steen har været ansat i Banedanmark siden 1982: 
I RFC Roskilde siden 1986, og i DcDK siden '96. Her arbejder han med 
trafikstyring og administrative opgaver.

MANDAG  
Jeg holder morgenmøde vedrørende 
disponeringsplaner ved store spor-
arbejder i K17. Herefter er der møde 
om en ny præsentation af online-
regularitetsdata til Driftscenter 
Danmark (DcDK), som skal vises på 
storskærme i Driftscenter Danmark.

Om eftermiddagen får jeg besøg 
af fotografen som skal tage billeder 
af DcDK til brug i baneavisen. Efter-
middagen slutter med et møde om 
aktivitetsbudget 2017 for DcDK.

Baneavisen er Banedanmarks medarbej-
deravis og udkommer hver 14. dag.

Ring eller skriv til redaktionen, hvis du har 
idéer eller forslag til artikler eller historier 
til avisen.
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EN ARBEJDSUGE MED…
Der er over 2200 medarbejdere i Banedanmark. Nogle arbejder ude i sporet, nogle 
i  trafikken, andre sidder bag et skrivebord. Fælles er, at alle kolleger arbejder for at 
sikre en attraktiv togrejse og skabe fremtidens jernbane. I denne serie følger vi en 
Bane danmark-kollega og får  indblik i de opgaver, der præger en almindelig arbejds-
uge. 

Har du en idé til en person eller et område, der bør være med i serien, så send en 
mail til baneavis@bane.dk

Togleder Steen Keldby 
 Nielsen var ”togleder 
Gods” onsdag i sidste 
uge. Mens de andre 
dage gik med møder 
og undervisning i et 
nyt arbejdsværktøj for 
de øvrige togledere i 
Driftscenter  Danmark.

JUBILÆER
40 ÅR

8. DECEMBER 2016
Trafikinspektør
Bjarne Sieker
Produktion Vest, Nord & Midt. Spor Koord Ab

25 ÅR

1. DECEMBER 2016
Sektionschef
Annette Justesen Bech
A&F, Styring & Udvikling

Projektchef
Hanne Egeris Svendsen
A&F, Spor Vest

24. DECEMBER 2016
Trafikinspektør
Jens Helmig
Trafikstyring, S-bane DC H1

af et interaktivt danmarkskort til at 
fremvise af disponeringsplaner og 
andre trafikdisponeringsværktøjer.

ONSDAG  
I dag har jeg drift-tur i Driftscenter 
Danmark – jeg er "togleder Gods" 
fra kl. 7 til kl. 19.

MANDAG. Skærmene er et primært arbejdsredskab i DcDK. Foto: Peter Elmholt

MANDAG. Togtrafikken overvåges i Driftscenter Danmark. Foto: Peter Elmholt

TORSDAG  
I dag har vi undervisningsdag, som 
afholdes på Scandic i Lyngby fra kl. 
8 til kl. 16. Der bliver undervist i et 
nyt arbejdsredskab til brug for dis-
ponenterne i Driftscenter Danmark 
- det interaktive danmarkskort, hvor 
man let finder den disponeringsplan 
o.a., som der er brug for i driftssi-
tuationen. 

bytte mord. Hvad hedder 
filmen på engelsk? 
Send dit bud til 
konkurrence@bane.dk 

FREDAG  
Jeg deltager som medarbejderrepræ-
sentant til samtaler med ansøgere 
til teamlederstillingen i Driftscenter 
Danmark. Dagens program starter 
kl. 8 og slutter først klokken 18.

TIRSDAG  
Vi begynder med formiddagsmøde/
workshop om disponeringsplaner 
ved store sporarbejder i K17. Heref-
ter er der forberedelse af undervis-
ningsdage for togledere og drifts-
ledere i DcDK – undervisningen 
handler om en ny brugerflade i form 


