
  

Årets 1´udflugt i HK Rådighedsløns- og Servicemedlemsforeningen … 
 

En dag i driftens og folkestyrets tegn…..  

Kære alle  

Det er med kort varsel lykkes Foreningen at lave en rigtig spændende udflugt, der indeholder hele 

2 af steder, som vore medlemmer har ønsket  – Det nye Driftscenter og Folketinget inkl. 

rundvisning med tidl. minister …. Endvidere venter også en god  buffetfrokost med drikkevarer… 

det bliver en god, hyggelig og travl dag……. 

Dato: 17 marts 2016 

Program for denne spændende dag….: 

Afgang Århus kl 06.15 ICL 14 – ankomst via KH 09.14 til Dybbølsbros station( uha det er tidligt ) 

9.30 Mødetid på Dybbølsbro station ved opgangen. Fælles gang til Det nye Driftscenter ( i daglig 

tale Køkkenrullen ). Det rummer drift og styring af trafikken på skinner ( BaneDK ) og landevej ( 

Vejdirektoratet )  sten Niebuhrs Gade 49 

9.45  Møder vi vores specielguide er Hr. John Løvenskjold Nielsen ( Kredsformand for 

Chef/Lederkredsen ) og til daglig ansat i BaneDK. 



 

John Løvenskjold Nielsen 

Rundvisning  

Trafiktårnet Øst, som tårner sig op på det gamle baneterræn over for Fisketorvet på Kalvebod 

Brygge i København, bliver et centralt knudepunkt for fremtidens trafikstyring af bane- og 

vejtrafik. 

 

Styring af fremtidens togtrafik 

Fra det centrale kontroltårn kommer Banedanmark til at overvåge og styre fremtidens togtrafik på 

den københavnske S-bane og fjernbane øst for Lillebælt. I takt med, at det eksisterende 

signalsystem erstattes af nye signalsystemer på både fjernbanen og S-banen, kommer Trafiktårnet 

Øst til at spille en kernerolle i fremtidens trafikstyring af togtrafikken, som bliver mere 

automatiseret med de nye signalsystemer.   

 

"Trafiktårnet Øst er en synlig milepæl i arbejdet med fremtidens jernbane. Med ibrugtagningen af 

kontroltårnet sker der et generationsskifte i måden at styre togtrafikken på. Vi går fra 

relæbaserede systemer til moderne, computerbaserede signalsystemer, der sikrer mere rettidig og 

stabil togdrift. Når udskiftningen af alle signaler er fuldt indfaset med udgangen af 2021, kommer 

det til at betyde markant færre forsinkelser, kortere rejsetid og mulighed for flere tog til gavn for 

passagererne," siger Jesper Hansen, administrerende direktør i Banedanmark. 

 

Trafikstyringen flytter gradvist ind i Trafiktårnet Øst i takt med, at de nye signalsystemer bliver 

rullet ud på S-banen og fjernbanen øst for Lillebælt. Allerede fra andet halvår 2016 overgår 

styringen af hele S-banen til kontroltårnet, mens trafikstyringen på fjernbanen gradvist flytter ind 

fra andet halvår 2017 og frem til 2021, i takt med at det nye signalsystem er klar til brug på de 

forskellige strækninger.  

 

Når de nye signalsystemer er endelig udrullet på fjernbanen og S-banen bliver fjernstyringen af 

togtrafikken reduceret fra de nuværende 13 fjernstyrings- og kommandoposter på fjernbanen til 

to centraler - Trafiktårnet Øst i København og Trafiktårnet Vest i Fredericia 

 

 



11.15 Afgang til sydlandsk restaurant  ( Fisketorvet ) hvor den store frokostbuffet  inkl drikkevarer 

venter.  

  

13.00 Afgang til Folketinget.  

Det er med kort varsel lykkes os at få adgang til en rundvisning. Dette kan ske når en af 

Folketingets medlemmer foretager og står for rundvisningen. Vi har fået Tidl. Transportminister ( 

Socd. ) Magnus Heunicke til at inviterer os og guide os rundt i Folkestyret ( 1 time ). 

  

Magnus Heunicke (S)  

13.45 ( senest ) SKAL  vi være ved indgangen og klar til sikkerhedskontrol.    

14.00 Rundvisning starter 

15.00 Slut på en dejlig dag ….  

Pris O kr  

Alt dette får du : 

*Guidet tur  gennem Driftscentret med Specialguide 

*Lækker Buffetfrokost på sydlandsk restaurant på Fisketorvet 

*Drikkevarer 2 genstande efter eget valg  

*Indgang og rundvisning ved Tidl. Minister Magnus  Heunicke  

       *En hyggelig dag med dine kollegaer 



Tilmelding : Senest 04 marts via mail til Søren   sorenandersenHK@gmail.com  

Deltagerantal : Desværre MAX 25 personer.  Først til Mølle…..   

Deltagere: Alle medlemmer på Rådighedsløn kan deltage. Er du Servicemedlem skal du være 

registreret hos os ( gratis ) og være medlem af HK Trafik/Jernbane for at deltage…    

Spørgsmål : Søren på ovennævnte mail eller på telefon 4276 2435 ( vores HK direkte telefon ) 

Partiske oplysninger : Både Driftscenter og særligt Folketinget er om fattet af meget sikkerhed. 

Tag for en sikkerheds skyld biled-legitimation med ( Pas kørekort o.l. )  

De nævnte tidspunkter( særlig Folketinget ) skal vi overholde….  

Vi glæder os til at byde dig velkommen på årets 1´udflugt …. 

Bestyrelsen  

Ulla – Erik – Carsten – Kate og Søren    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


