En attraktiv jernbane
– nu og i fremtiden
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Vi forbinder
danskerne
I Banedanmark sørger vi for, at der
kan køre tog i Danmark

V

i arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og til tiden. Vi
styrer og overvåger togtrafikken, hvor mere
end 3000 tog hver dag kører på den over 2000
kilometer statslige jernbane i Danmark.
Vi sørger for, at passagererne bliver informeret om
togtrafikken på mere end 300 stationer rundt om på
fjernbanen. Vi opdaterer passagererne om dagens
40.000 afgange og ankomster. Og når trafikken ikke
kører helt efter planen, er det vores opgave sammen med operatørerne at give klar information om
mulige alternativer.
Vi vedligeholder og fornyer jernbanen. Og samtidig
med at vi arbejder for en pålidelig togdrift i dag, er
vi i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov.
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En pålidelig
togrejse
Effektiv vedligeholdelse er fundamentet
for en god togrejse

V

i vil levere en sikker og pålidelig jernbane,
hvor togene kører til tiden, og hvor passagererne får en god trafikinformation.

Fundamentet for en pålidelig togrejse er også en
jernbane, der er godt vedligeholdt, så den kan klare
belastningen fra de 170 millioner passagerer og 15
millioner tons gods, der hvert år anvender jernbanen. Derfor arbejder vi året rundt på at vedligeholde alle jernbanens mange vitale dele. Vi fornyer
spor, efterser overkørsler, smører sporskifter, renser
skærver, udskifter skinnestykker og tjekker signaler
og køreledninger. Vi sørger også for, at banen holdes
fri for bevoksning og ukrudt. Alt sammen for at
togtrafikken kan afvikles planmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Vores arbejde planlægges efter, at togdriften
påvirkes mindst muligt, og at vi generer færrest
mulige passagerer. Derfor arbejder vi også om
natten og i ferieperioder.
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170 mio. passagerer og
15 mio. tons gods om året

mere end 40.000 afgange
og ankomster hver dag
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1 mio.
tog årligt

på 2132 km jernbane og

5500 hektar land
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Fremtidens
jernbane
I de kommende år udbygger vi jernbanen
med mere kapacitet og ny teknologi

S

amtidig med at vi arbejder for en pålidelig
togrejse for passagererne i dag,
arbejder vi også for, at jernbanen bliver så
attraktiv, at endnu flere vælger togrejsen til.
Derfor er vi i fuld gang med en lang række store
projekter, hvor vi fornyer og udbygger jernbanen
med ny kapacitet og teknologi, så der bliver plads
til endnu flere tog. Vi er blandt andet i gang med
at bygge en ny jernbane mellem København og
Ringsted, vi udskifter signalerne på hele jernbanen,
og vi bygger landdelen af jernbaneanlægget til den
nye Femern Bælt-forbindelse.
De mange projekter vil give mulighed for flere
togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser
på de mange jernbanestrækninger på tværs af
Danmark. Projekterne afspejler også visionen om en
fordobling af gods- og passagertrafikken i 2030.
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Fremtidens
virksomhed
Vores medarbejdere er med til
at skabe fremtidens jernbane

H

os Banedanmark er over 2000 medarbejdere beskæftigede med at løfte de mange
opgaver, der er med til at sikre passagererne
en pålidelig togrejse i dag og en attraktiv jernbane
i fremtiden. Vores medarbejdere arbejder i hele
landet, både i kommandoposter og fjernstyringscentraler, i sporet og på vores tre store lokationer i
København og Fredericia.
Vi tror på, at vi bedst realiserer fremtidens jernbane
ved, at alle vores dygtige medarbejdere aktivt involverer sig i at skabe de resultater, der skal være med
til at løfte de mange udfordringer.
I Banedanmark er der mulighed for at arbejde med
mange forskellige slags projekter og opgaver.
Uanset om man styrer trafikken, er fagspecialist
eller baneingeniør, er man med til at løse en opgave, som berører mange menneskers hverdag, og som
har stor betydning for hele det danske samfund.
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Læs mere
På vores hjemmeside kan du altid finde
information om togtrafikken her og nu. Her kan
du også læse mere om Banedanmark og vores
mange projekter rundt om på jernbanen.
Banedanmark har ansvaret for hele det statslige
jernbanenet og er en statsvirksomhed under
Transportministeriet.
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