

DANMARK

gjørende

Jernbanen er til tider
sin egen værste fjende

F

or 23 mia. kroner kan vi få meget jernbane. Og hvad har vi fået?
Et nyt signalsystem (ERTMS, på S-banen benævnt CBTC). Fået
og fået er nu så meget sagt, vi får et nyt signalsystem, hvor den
fulde effekt slår igennem om 7 år – eller måske senere?
Indførelsen af ERTMS/CBTC er ikke uden problemer. Erfaringerne fra de nordiske lande i forbindelse med implementeringen er lidt
forskellige, men peger i samme retning – problemer på problemer.
Det kedelige i denne forbindelse er, at ”point of no return” er passeret
i den danske implementeringsproces. Der er kun plads til lappeløsninger i forbindelse med en afhjælpning af problemerne. De politiske beslutningstagere er fanget i en benlås. Sigtet med ERTMS/CBTC
som k oncept er fremtiden. Systemet indeholder mange oplagte fordele for jernbanen – men implementeringen kunne
godt være bedre.
I beslutningsoplægget til politisk beslutning blev det anført, at det nuværende signalsystem inklusive sikringsanlæg
var modent til udskiftning, og at signalsystemet i sig selv gav anledning til et
uforholdsmæssigt stort antal signalfejl
med forsinkelser til følge. Signalsystemet i hele landet skulle derfor udskiftes.
Herved skulle der kunne opnås en lang
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terminalløsning like i nærheten, på Heimdal og
Heggstadmoen. Vi ba ikke om en ny terminal
lenger sør, på Torgård, til fems-seks milliarder
kroner. Nå kommer det forhåpentligvis en løsning på Heimdal, og det betyr kanskje at vi kan
greie å opprettholde dagens nivå, sier leder for
linjetrafikken i Posten og Bring, Inge Seljeset.
Siste nytt i saken er at den nye terminalen på Heggstadmoen i Trondheim skal være
klar til bruk i juni. Terminalen vil avlaste
Brattøraterminalen og øke kapasiteten i godshåndteringen i Trondheim. Dette skal bedr
konkurransesituasjonen for gods på bane Oslo–
Trondheim som er under press, ikke minst etter at modulvogntog ble tillatt på strekningen.
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Lyhyt yhteenveto suomeksi

Posten ja Bring lähettää 80 prosenttia tavarasta junalla suurten kaupunkien välillä Norjassa. Linjaliikenteen päällikkö Inge Seljset arvelee, että kilpailu junaoperaattoreiden kesken on ollut ratkaiseva lähtökohta,
jotta on voitu pitää yllä korkeaa k uljetusosuutta
rautateillä. – Monet meistä arvostavat rautateiden
tavarakuljetuksia. Meillä on hauskaa töissä joka
päivä. Ja me puhumme asiakkaille junan puolesta.

H

vad har vi fået? Indtil nu og med en tidshorisont på op til 7 år,
før den endelige effekt indtræder, har vi som en konsekvens af
indførelsen af ERTMS/CBTC fået en række tekniske fejl, gener
for passagerer og godstrafik, en væsentlig reduceret kapacitet på den
nye jernbane og væsentligt stigende anlægsomkostninger i forhold til
beslutningsoplægget. Til alt dette kommer, at det er svært gennemskueligt, hvilket materiel med hvilken udrustning der kan køre på hvilke
strækninger hvornår. Og så er der prisen for installering af ERTMS i
godstogslokomotiver. I runde tal svarer prisen alene for ombordudrustningen til prisen for en hel lastbil med tilbehør. Denne fremhævning af
afledte problemer på godsområdet ud fra den betragtning, at de omtalte
problemer ikke synes synlige i debatten omkring ERTMS, i det denne
alene har fokuseret på passagertrafikken.
Nogle af disse problemer skyldes ene og alene, at Danmark i dette
projekt har været ”first mover” på en række vitale områder. Denne attitude har vi før set i Danmark i forbindelse med andre jernbane
projekter, men er det nu også nødvendigt, at Danmark som en lille
jernbanenation skal lægge sig i en førerposition omkring udviklingen af
ikke færdigudviklede teknologier? Svaret giver vel sig selv.

S

ignalprojektet har således givet store udfordringer for passagerne, og flere udfordringer vil komme, før projektet er fuldt implementeret. I en vanskelig konkurrencesituation med faldende
bilafgifter og benzinpriser, har jernbanens renommé fået et ordentligt
hak. Erfaringsmæssigt tager det meget lang tid at genskabe tilliden til
jernbanens pålidelighed og genopbygge det imagetab, jernbanen herved
har fået opbygget.
Oven i alt dette har Signalprojektet haft en imaginær negativ side
effekt. De dårlige erfaringer har således været meget stærkt medvirkende
til, at der hos de politiske beslutningstagere hen ad vejen er dannet en
negativ opfattelse i forbindelse med jernbanens formåen og evne til at
tænke rationelt. Jernbanen er til tider sin egen værste fjende!
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