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Sæby banen Køreplan af 3. oktober 1948 

(16,17 HVERDAGE 

14,00 ~{12 
c4,20L 

7,44 9,06 11,55 19.33 23, 12 Ank. fra Hjørring Afg. til 9,28 12,45 14,25 17,41 22,15 
Expr. Expr. L: Expr. Expr. Expr. Expr. ('7,15L Expr. 
6,20 7,46 I0,40 11,57 14, 18 17,06 19,19 22,56 Rander3 . 7,53 9,25 12,30 14,15 17,2J 21,05 23,17 

7,48 10,40 13,45 16,40 l~,45 22,35 n Fjerritslev " 8,10 11, 10 15,00 17,18 23,21 
7,59 10,50 12,05 13,20 16,54 22,45 Hvalpsund " 8,05 12,37 14,35 17,35 23,25 
7,40 10,40 13,30 16,55 19,20 22,25 " Hadsund " 8,05 11,05 14,30 17,15 23,15 

til Asna fra Asaa 
6,30 8,15 10,55 12,15 14,30 17,24 19,48 23,17 Afg. Aalborg Ank. 7,39 9,15 12,20 13,40 15,50 16,59 20,38 22,30 
8,37 9,57 14,11 16,41 19,04 21,45}== 0,55 Ank. Sæby Afg. 6,00 ={7' 17 9,55 11 ,59 15,03 18,10 20,49 
9,00 10,13 14,2~ 17,05 19,20 22,00 a:i " Frederikshavn " - a:i 7,00 9,30 11 ,45 14,50 17,40 20 35 

9,44 11,54 Llo,03 17,22 19,00 - Afg. Frederikshavn DSB Ank. - 8 49 12,34 16,52 19,51 

SØN· OG HELLIGDAGE 
Expr. L.: Expr. c4,20L Expr. 

7,44 9,06 11 ,55 14,00 17,12 20,42 22,32 Ank. fra Hjørring Afg. ti l - 9,28 1245 14,25 18,12 19,35 21,25 23,10 
Expr. (14.04 Exor. Expr. c7,15L Expr. 
6.20 7,46 11,57 l4,18L 11,q9 20,55 22,56 Renders n 7,53 9,25 12,30 14, 15 17,23 19,50 2 1,05 23,30 

7,34 10,40 13,45 17,00 rn,45 22,50 " Fjerrirslev n 8,05 9,33 14,30 17,18 20,05 23,21 
7,25 10,55 13,53 16,54 19,28 23.05 n Hvalpsund 8,05 9,35 12,37 14,50 18,35 20,25 23,15 
7,40 10,40 13,40 17,05 20,30 23,00 n Hadsund 

" 8,00 9,40 12,10 14,25 18,10 21.00 23,20 

6,40 8,00 ~,40 12,30 14,40 18,00 21,10 23,17 Afg. Aalborg Ank. 7,.•9 9, 15 12,05 14,04 16,45 19,10 20,48 22,45 = 8,23 9.40 11 ,51 14, 12 16,4,:, 19,44 23,2 1 0,55 Ank. Sæby Afg. 6.00 ={7' 17 10,24 11 ,50 15,04 17,05 18,18 20,59 ... 
8 ,40 9,56 12,1 5 14,30 20,00 23,44 Frederikshavn . - a:i 7,00 10.10 11,30 14,50 18,00 20,45 5" 

" in 
9,42 11 ,54 14,00 16,03 20,15 - Afg. Frederikshavn DSB Ank. - 9,22 12,34 16,52 20. ~s 



Fje•·•·itslevbanen Køreplan af 3 . oktober 1948 

16,17 HVERDAGE 
14,00 ( \·./, 12 

Expr. (14,20L Expr. **) 
7,44 11,5,"i 19,33 23,12 Ank, rra Hjørring Afg. til 9,28 11,00 14,25 17,4 1 19,35 22, 15 

Expr. L.: (1 6,32 Expr. (17 ,15L Expr. 
6 20 7,46 10,40 11,57 14,18 17,06 • )19,19 22,50 Randers 7,53 11,15 14, 15 17,23 19,50 21,05 23,17 

7,39 ~). 15 12,20 13,40 16,59 22,30 li Sæby • 8,15 10,55 14,30 17,24 19,48 23,17 
7,59 i0,50 12,05 13,20 16,54 22,45 " Hvalpsund • 8,05 12.37 14 35 17,35 20,03 23,25 
7,40 10,40 13,30 16,55 19,20 22,25 " Hadsund 8,05 I 1,05 14,30 17,15 19,40 23,15 -

*) •> • l •> ., • l ., • l . ) 
6,40 8, 10 

*) 
I 1,10 12,40 15,00 17,18 20,05 23,2 1 Arg. Aalborg Ank. 7,48 10,40 13,45 16,40 19,45 20,50 22,35 

8,52 9,23 12,23 14,25 17,00 18,31 2 1,18 0 ,35 Ank. Fjerritslev Afg. 6,30 9,27 12,27 15,00 18,32 18,42 21,22 

9,26 12,27 15,10 18,35 21,25 Afg. Fjerrits lev Ank. 9,20 12,20 14.35 18,27 2 1,20 
10,40 13,40 16,55 19,45 22.40 Ank. Thisted Afg. 8,05 11,05 12,55 17,17 20,10 

*) personførende posttog. •) Ekspres. 
SØN- 00 HELLIGDAGE 

**) Expr. (16,17 Expr. (' 4,20L Expr. 
7,44 9,06 11,55 14,00 17,12L 19,33 2.!,32 Ank. rra Hjørring Afg. til 9,28 11 ,00 14,25 18, 12 1g,35 21,25 23,10 

(14,04 Expr. Expr. ( 17,tSL 
7,46 11,57 14,ISL 17,06 19,19 22,56 " Randers • 7,53 11,15 14,15 17,23 19,50 21,05 23,30 
7,39 9, 15 12,05 14,04 16,45 19,10 22,45 Sæby . 8,00 12,30 14,40 18,00 21,10 23,17 
7,25 10,55 13,53 16,54 19,28 23,05 tt Hvalpsund " 8,05 12,37_ 14,50 18,35 20,25 23,15 
7,40 10,40 13,40 17,05 23,00 • Hadsund " 8,00 12,10 14,25 18,10 21,00 23,20 

8,05 9,33 11 ,10 14,30 17,18 20,05 23,21 Afg. Aalborg Ank. 7,34 10,40 13,45 17,00 19,45 20,54 22,50 
9,18 11,20 12,23 15,43 18,31 21,18 0 .35 Ank. Fjerritslev Arg. 6, 15 9,22 12,29 15,55 18,32 19,00 2 1,35 

9,25 12,27 15,48 21,31 Arg, Fjerritslev Ank. 9,W 12,20 15,15 18,27 21,30 
10,40 13,40 17,03 22,48 Ank. Thisted Afg. 8,05 11,05 14,00 17,17 19,50 

**) Nr. Sundby. 
De med • ) mærkede tog gennemføres mellem Aalborg og Thisted og omvendt. 



HTalpsundbanen Køreplan af 3. oktober 1948 

HVERDAGE (17,23 
Expr. Expr. Expr. Expr. 

14,15 ~{15 
Expr. 

6,20 7,46 11,57 14,18 16,32 19,19 22,56 Ank. fra Randers Afg. til 7,53 9,25 12,30 21,05 23,17 

7,44 11 ,55 14,00 16,17 19,33 23,12 n Hjorring 9,28 
(1 4,20L 

12,45 14,25 17,41 22,15 0,40(bil) 
7,39 12,20 13,40 16,59 22 30 " Sæby " 8,1 5 !0,55 12,15 14,30 17,24 23,17 
7,48 10,40 13,45 16,40 19,45 22,35 " Fjerritslev " 8,10 11,IO 15,00 17,18 23,21 
7,40 H),40 13,30 16,55 19,20 22,25 Hadsund n 8,05 11,05 14,30 17,15 23,15 ---- - - . 

6,52 8,05 12,37 14,3.:: 17,35 20,03 23,25 Afg. Aalborg Ank. 7,59 10,50 12,05 13,20 16,54 20,18 22,45 
8,16 9,06 13,51 16,09 18,55 21,22 0,42 Ank. Aars Afg. 6,20 9,28 10,50 11,47 15,30 18,56 21,23 

--
9,05 9,43 14,30 16,55 19,42 22,08 1,24 Ank. Hvalpsund Afg. 5,30 8,45 10,10 11 ,00 14,45 18,08 20,35 

13,03 15,58 21,14 Ank. Skive Arg. 7,20 11,49 16,25 
11 ,42 17.49 20,28 Ank. Nykøbing M. Afg. 7,00 10,53 14,32 

(14,04 SØN- OG HELLIGDAGE 
11 ,57 T.i:.18 

Expr. Expr. c7,15L 
7,46 17,49 19,19 22,56 Ank. fra Randers Afg. til 7,53 12,30 14,15 17,23 19,5') 23,30 

Expr. L.: c4,20L Expr. 
7,44 9,06 11,55 14,00 17,12 19,33 22,32 " Hjørring 7,30 12,45 14,25 18,12 19,35 23,10 
7,39 9, 15 12,00 14,04 16,45 19,10 22,45 " Sæby " 8,00 12,30 14,40 18,00 21,10 23,17 
7,34 l0,40 13,45 17,00 19,45 22,50 " Fjerritslev " 8,05 11,10 14,30 17,18 20,05 23,21 
7,40 l0,40 13,40 17,05 20,30 23,00 " Hadsund " ROO 12,10 14,25 18,10 21,00 23,20 

8,05 9,35 12,37 14,50 18,35 20,25 23,15 Afg. Aalborg Ank. 7,25 10,55 13,53 16,54 19,28 21 ,20 23,05 
9,1 4 11,07 13,58 16,16 19,48 21,46 0,35 Ank. Aars Afg. 5,59 9,34 12,27 15,36 17,59 l9,54 21,47 

9,53 12,01 14,45 17,00 20,36 22,35 1,20 Ank. Hvalpsund Afg. 5,15 8,50 11,40 14,55 17, 12 19,00 21,00 

13,03 15,58 23,38 Ank. Skive Afg. 7,20 10,10 19,10 
11,42 15,21 22,59 Ank. Nykøbing M. Afg. 7,00 8,03 17,00 



.. 

Dadsu11dbanen Køreplan af 3. oktober 1948 

HVERDAGE 
Expr. Expr. (14,20L Expr. 

7,44 9,06 14,00 16,17 19,33 23,12 Ank. fra Hj0rring Afg. til 9,28 11,00 14 ,25 17,41 19,35 
Expr. Expr. L.: Expr. (17,15L 
6,20 7,46 10,40 14,18 17,06 19,19 22,56 n Randers " 7,53 11,15 14,15 17,23 19,50 23, 17 

7.48 10,40 13,45 16,40 22,35 " Fjerritslev " 8,10 11,10 15,00 17,18 23,21 
7,39 9,15 13,40 16,59 22,30 ,, Sæby " 8,15 10,55 14,30 17,24 19,48 23,17 
7,59 10,50 13,20 16,54 22,45 " Hvalpsund " 8,05 12,37 14,35 17,35 20,03 23,25 
•) •> •> •> ., • ) •> •l 

6,30 8,05 11,05 14 ,30 17,15 19,40 23,15 Afg. Aalbor2 Ank . 7,40 10,40 13,00 13,30 16,55 19,20 22,25 
8,10 9,19 12,25 16,20 18,23 20,59 0,35 Ank. Hadsund Afg. 6,15 9,20 10 50 12,05 15,15 18,05 21,00 

9,2fl 12,30 18,24 21,00 Åfl,(, Hadsund Ank. 9,15 12,00 14,55 17,55 20,45 
10,20 13,30 19,24 22,00 Ank. Randers prlvb. Afg. 8,15 10,55 13,50 16,50 19,40 

(16,17 SØN- 00 HELLIGDAGE 
Expr. 

14,00 1t;2 
Expr. Expr. c4,20L 

7,44 9,06 11,55 20,42 22,32 Ank. fra Hj0rrlng Afg. til 9,28 11,00 14,25 18,12 2 1,25 23,10 

7,46 
(14,04 

11,57 14,l8L 17,49 20,55 22,56 " Randers " 7,53 11 ,15 
c7,15L Expr. 

14,15 17,23 2 1,05 23,30 
7,34 10,40 13,45 17,00 19,45 22,50 " Fjerritslev 

" 
8,05 11,10 14,30 17,18 2-'l,20 

7,39 9,15 12,05 14,04 16,45 20,48 22,45 . Sæby " 8,00 12,30 14,40 18,00 21 ,10 23, 15 
7,25 10,55 13,53 16,54 19,28 23,05 Hvalpsund " 8,C 5 12,37 14,50 18,35 23, 15 

•> •> • l •> •>- .,~ - -., •) 
8,00 9,40 12,10 14,25 18,10 21,00 23,20 Afg . Aa lborg Ank. 7,40 10,40 13,40 17,05 20,30 22,00 23,00 
9,19 11,40 13,24 15,45 19,30 2~,13 0,40 Ank. Hadsund Afg.. . 6,15 9,20 12,15 15,55 19,15 20,00 21,55 

9,20 13,25 16,30 19,31 22,15 Afg. Hadsund Ank. 9,15 12.00 14,50 19,14 21,54 
10.20 14,25 17,50 20,36 23,15 Ank. Randers privb. Afg. 8,15 10,55 13,30 18,15 20,55 

De med •) mærkede tog genn emrøres over strækningen Aalborg-Hadsund-Randers og omvendt, 



Sæb:11baneu Sommerkøreplanen 1948 

(16,17 HVERDAGE 

7,44 11,01 14,00 T.:/,12 20,42 Ank. fra Hjørring Afg. til 9,28 I 1,00 14,20 16,25 19,35 22,15 
L.: L.: 

7,46 10,40 14,l f! 16,47 21 ,06 " Randers • 7,53 I 1,15 14, 15 !7,15 19,48 21,05 
7,32 10,52 14,02 17,30 20,31 • Hvalpsund " 8,05 12,10 15 05 18,12 22, 10 
7,43 10,47 13,48 16,53 ~0,21 • Hadsund 9,15 12,40 14,35 18,00 22,20 
7,28 10,45 13,46 16,47 22,00 • Fjerritslev 8.00 12,40 15, 15 17.1 8 19,40 22,10 

Fra Asaa 
7,51 11,35 15,00 18,10 22,30 Afg. Aalborg Ank. 7,48 10,2~ 13,42 16,08 17,39 20,46 
9,55 13,43 17,07 20,36 0,3:'> Ank. Sæby Afg. 5, 12 8,05 11,23 15,30 18,22 

10,19 14,08 17,30 21,04 0,56 • Frederikshavn " 4,45 7,45 10,55 15, 10 18,00 
L.: 

10,25 16,03 19,00 2 1,32 Arg. Frederikshavn DSB Ank. 8, 12 8,49 15,02 17,35 

SØN- OG HELLIGDAGE 
L.: L.: 

7,44 9,06 14,00 17, 12 20,42 Ank. fra Hjørring Arg. til 9,28 11,00 14,20 21,25 
7,46 14,08 17,49 20,54 Randers . 9,2~ 11 , 15 14,15 21,05 

8,1 1 13,41 20,35 Hval psund 9,33 14,40 22.35 
7,45 13,40 21,46 " Hadsund • 9,15 14,30 23,05 

8,17 13,47 20,07 " Fjerritslev • 9,20 14,37 22,35 

8,05 9,40 14,30 18,05 22,20 Afg. Aalborg An k. 8,30 10,28 IJ ,40 20,48 0, 16 
10,2.'i 12,24 16,40 20,25 0,55 Ank. Sæby Afg. fl, 11 8,01 11 ,26 18,05 21,53 = •. -10,45 12,50 17,07 20,50 1,20 Ank. Frederikshavn Afg. 5,50 7,40 t 1,05 17,40 21,28 = -- -- q 
11 ,27 14,00 17,14 21,45 Afg. Frederikshavn DSB Ank. 9,31 17,35 20,38 -'' 



FjerritsleTbanen Sommerkøreplanen 1948 
HVERDAGE 

7,44 12,29 1J,57 17,12 19,33 20,42 Ank. fra Hjørring Afg. til 9,28 11 ,00 14,20 17,02 22, 15-

7.46 11,57 14,18 16,59 19, 19 21,06 Randers 7,53 11 ,15 14,15 17.15 21,05 23,17 

7,32 10,52 14,02 17,30 20,31 " Hvalpsund 8,05 12,10 15,05 1~, 12 22,10 
*) 

7,48 10,24 13,42 16,08 17,39 20,46 Sæby " 7,51 11,35 15,00 18,10 22,30 

7,43 10,47 13,48 16,53 20,21 Hadsund " 9,15 12,40 14,35 18,00 22.20 
*) fra Ørsø 

8,00 12,40 15,15 17,18 19,40 22,10 Afg. Aalborg Ank. 7,28 10,45 13,46 16,47 20,21 22,00 

9,56 14,29 17,15 18,45 2 1,30 0,10 Ank. Fjerritslev Afg. 5,40 8,45 11 ,55 15,00 18.15 20,15 

11,55 17,00 20,40 Ank. Thisted Afg. 7,00 10,00 12,50 16,15 18,25 

SØN- OG HELLIGDAGE 
7,44 9,06 13,57 17,12 22,32 Ank. fra Hjørring Afg. ti l 9,28 11,00 14,20 21,25 23,10 

7,46 14,18 17,49 20,54 " Randers • 9,25 I 1,15 14,15 21,05 23,30 

8,11 13,41 20,35 ·" Hvalpsund " 9,33 14,40 22,35 

s,:m 13,40 20,48 n Sæby • 9,40 14,30 22,20 

7,45 10.30 13,40 21,46 Hadsund . 9, 15 14,30 23,05 

8.00 9,20 14,37 18,30 22 ,:35 Afg. Aalborg Ank. 8,17 10,45 13,47 20,07 22,46 

9,20 11 ,15 ltl,20 20,26 0,35 Ank. Fjerritslev Afg. 6,30 8,50 12,00 18, 10 20,45 

11 ,10 13,25 18,15 21,45 Ank. Thisted Afg. 7,15 10,05 16,20 18,35 



Hwalpsundbanen 
HVERDAGE 

Sommerkøreplanen 1948 

6,30 7,44 11,01 13,57 17,12 20,42 Ank. fra Hjørring Afg. !il 9,28 l 1,00 14,20 17,35 22,15 
d,20 7,46 I l,57 14,18 16,59 2 1,06 • Randers 

" 
7,53 11,15 14,15 19,48 21,05 

7,43 !0,47 13,48 16,53 20,21 Hadsund n 9,15 12,40 14,35 18,00 22,20 
7,48 10,24 13,42 17,39 20,46 " Sæby n 7,51 11 ,35 15,00 18,10 22,30 
7,28 10.45 13,46 16,47 22,00 " Fjerritslev " 8,00 12,40 15, 15 19,40 22,10 

6,52 8,05 12,10 15,05 18,12 22, 10 Afg. Aalborg Ank. 7,32 10,05 10,52 14 02 17,30 20,31 
8,00 9,45 13,46 16,42 19,47 23,35 Ank. Aars Afg. 5,45 8,26 9,46 12,22 15,55 18,53 

8,39 10,42 14,33 17,38 20,42 0,20 Ank. Hvalpsund Afg. 4,45 7,.30 9,07 11,30 15, 10 18,00 

12,19 16,59 20,45 Ank. Skive Afg. 7,52 12,1 9 16,59 
12, 18 15,30 19,39 " Nykøbing M. li 7,53 12,18 15,30 

SØN- OG HELLIGDAGE 
6,30 9,06 13,57 17,12 22,32 Ank. fra Hjørring Afg. til 9,28 11,00 14,20 21,25 0,40 
6,20 7,46 14,18 17,49 20,54 . Randers n 9,25 1 l ,15 14,15 21,05 23,30 

7,45 13,40 21,46 • Hadsund . 9,15 14,30 23,05 
8,30 13,40 20,48 n Sæby n 9,40 14,30 22,20 
8, 17 13,47 20,07 " Fjerritslev n 9,20 14,37 22,35 

6,52 9,33 14,40 18,42 22,35 Afg. Aalborg An k. 8,11 I0,5 1 13,41 20,35 2-3,19 
8,00 11,07 16,22 20,14 0,05 Ank. Aars Afg. 6,31 9.42 12,02 18,55 21,32 

8,39 11,59 17,1 2 21,00 0,52 Ank. Hvalpsund Afg. 5,40 9,05 11 ,03 18,00 20,40 

12,18 15,30 23,10 Ank. Skive Afg. 7,52 19,39 
10,42 14,32 22,10 • Nykøbing M. 7,53 8,51 18,08 



Hadsund banen Sommerkøreplanen 1948 

HVERDAGE 

6,30 9,06 12,29 13,57 17,12 20,42 Ank. fra Hjørring Afg. til 9,28 11 ,00 14,20 17,02 22,15 

6,20 7,46 11 ,57 14,18 16,59 21,06 . Randers 7,53 11,15 14,15 17,15 21,05 

7,32 10,52 14,02 17,30 20,31 Hvalpsund " 8,05 12,IO 15,05 18,12 22,10 

7,48 10,24 13,42 17,39 20,46 n Sæby • 7,51 11,35 15,00 18,10 22,30 

7,28 10,45 13,45 16,47 22.00 I) Fjerritslev " 8,00 12,40 15,15 17,18 22,10 

7,00 9,15 12,40 14,35 18,00 22,20 Mg. Aalborg Ank. 7,43 10,00 10,47 13,48 16,53 20,21 . 
8,44 11 ,18 14,30 16,42 20,02 0,12 Ank Hadsund Afg. 5,40 8,05 9,25 11,50 15,00 18,10 

8,50 12,15 15,15 17,50 20,30 Afg. til Randers privb. Ank. fra 7,05 8,40 11,35 14,55 17,35 

SØN- OG HELLIGDAGE 

9,06 13,57 19,33 22,32 Ank. fra Hjørring Af/!. til 9,28 11,00 14,20 23,10 0,40 

7,46 14,18 19, 19 22,56 Randers " 7,53 l 1,15 14,15 23,30 5,34 

8,11 13,41 20,35 Hvalpsund n 9,33 14,40 22,35 

8,30 13,40 20,48 Sæby 8,05 14,30 22,20 

8,17 13,47 22,46 Fjerritslev n 8,00 14 ,37 2235 

~1, 15 14,30 19,45 23,05 Afg. Aalborg Ank. 7,45 10,30 13 40 21,46 0,38 

11 ,18 16,20 21,47 1,15 Ank. Hadsund Afg. 5.50 8,30 11,40 19,30 22,40 

I l ,50 16,30 22,45 Arg. til Randers privb. Ank. rra ,25 11,35 19,20 22,30 



Bilag 6 

Inst1•11ks :for trafikinspektøren. 

§ 1. 
Trafikinspektørens foresatte er direktøren. Selv er han foresat for 

hele det ved trafikafd elingen beskæftigede personale, såvel sta tions-
som log- og rutebilpersonale. 

§ 2. 
Trafikinspektøren h ar an svaret for en økonomi k og forsvarlig drift 

af trafikafdelingen, og det påhviler ham iøvrigt at have opmærksomhe-
den henvendt på enhver sag, der kan være af betydning for banerne i 
almindelighed og for det rej sende publikums tarv, og i så henseende 
overfor direktøren fremsætte fors lag om formålstj enfige ændringer i 
det bestående. 

Trafikinspektøren er derhos an svarlig for, at de for banerne gæl-
dende love, reglementer, forskrifte r , etc. nøje overholdes inden for 
hans område. 

§ 3. 
Trafikinspektcdfen fø re r det umiddelbare tilsyn med trafiktjenesten 

p· banerne hvorved b an særl ig skal tag hensyn til alt, hvad der ved-
rører sik kerhedstjene ten. 

Han bar den daglige ledelse af og tilsynet med toggangen og rute-
bilkørslen og skal i særdeleshed have s.in opmærksomhed henvendt på 
alle forhold . der kan fremme en præcis og sikker trafik, og stille for-
slag til direktøren om forbedringer til fremme af dette formål. 

Trafikin pektøren har ledelsen af banernes vognfordeling og har 
ansvaret for en god og økonomi ·k udnyttelse af materiellet. 

Trafikinspek tøren forestår og leder udarbejdelsen af forslag til nye 
køreplaner for såvel baner som rutebiler, og skal i betimelig tid ind-
sende det udarbejdede fors lag til direktøren. 

Trafikinspektøren sørger for anordningen af de fornødne særtog, 
arbejdstog, p røvetog m. m., særtog i anledning af højtiderne og som-
mertrafik ell.er anden forventet større trafik anordnes dog af direktø-



ren efter indslilling fra Lra fikinspekløren. Trafikinspektøren forlanger 
den fornødne træ kkekraft, sørger for togenes sammensætning og be-
tjening og påser, at vognene er belyste, rengjorte, opvarmede elle r af-
kølede og desin ficerede. 

Trafikinspektøren bestemm er ligeledes, i hvilket omfang persontog, 
under hen syntagen til de derfor fastsatte regler, kan medføre gods-
og kvægvogne. 

Del påhvi ler tra fikin spektø ren al sørge for, at rutebilerne udnytles 
så effektivt som muligt, herunder at træffe afta le om bilernes even-
tuelle anvendelse til selskabs- eller anden særkørsel i el omfang, der e r 
forenelig t med betj eningen a f de koncessionerede ruter. Han sørger 
for bilernes renholdelse. 

Det påhviler ham til enhver tid at g ive direktøren underretning om 
alle vigtigere dispositioner vedrørende toggangen og rutebilkørslen. 

Trafikinspektøren skal jævnlig, såvel om dagen som o m natten, be-
rejse banerne og bilrutero e og efter se forhold ene såvel i togen e som i 
rutebilerne og på stationerne; han fører tilsyn og kontrol med tog- og 
rutebiltjenesten samt instruerer og vejleder ( i almindelighed mundt-
ligt ) tog- og rutebilpersona let på grundlag af reglementer og andre 
forskrifte r. 

Ligeledes føre r trafikinspektøren tilsyn med s ta tionspersonalets tje-
neste og arbejde samt i det hele med forholdene på stationerne. Han 
påtaler mundtligt - eventuelt indberetter til direktøren - enhver 
mangel ved sta tions- ell er tog- og rutebiltjenesten , som han måtte be-
mærke. Han overvåger, at stationerne overholder sikkerbedsbestem-
melserne og påser, a l stationernes drift e r så økonomisk og effektiv 
som muligt. 

§ 4. 
Ved indtrædende ulykkestilfæ lde under toggangen på linien samt 

ved rutebilkørslen, hvorved rejsende eller det i toget tjenestegørende 
persona le omkommer eller farligt såres, samt ved ulykkestilfæ lde på 
stationerne såvel som ved andre uheld, der er af mere omfattende eller 
a lvorlig beskaffenhed, påhviler det trafikinspektø ren straks a t begive 
sig til uly kkesstedet og - for så vidt ikke andet i det enkelte tilfæ lde 
bestemmes - lede de fornødne undersøge lser. Han skal herved sørge 
for, a t vedkommende baneingeniør, maskiningeniør ell er rutebildrifts-
leder tilka ldes til at deltage i undersøgelsen, såfremt dette kan ske 
uden at s inke sagens behandling. Trafikinspektøren foretager i de 
nævnte tilfæ lde en foreløbig afhøring af personalet, hvis forklaringe t· 
optages til en rapport, hvorved a lle, til hvilket tj enesteområde d e hører, 
er pligtige at afgive forklaring. Trafikinspektøren s undersøgelser skal 
gå så meget i detailler, a t de næ rmere omstændigheder ved indtrufne 



uheld nøje oplyses, bl. a. for al mangler ved anlæg, materiel, instruk-
tioner eller andet, der derigennem måtte opkl ares, snarest kan bli~,e 
afhjulpne. Om alle ulykke ·tilfælde samt større uheld afgive uophol-
delig en foreløbig, i almindelighed telefoni ·k melding til direktøren , 
nærmere indberetning fremsendes, så n arl tid og omsht'ndigheder 
till ader det . 

§ 5. 
Trafikinspektøren indsender årlig til direktøren på dertil he ·t mte 

tider fors lag til hudget ti l trafik- og rutebi lafdelingen . Han skal så 
vidt muligt sørge for, at der ingen ov rskridel ·er af budgetsummerne 
finder sted. 

Trafikinspektøren udfærdiger stationerne , tog- og chaufførpersona-
let tjene tefordeling lister. 

T:rafikin. pektøren e r bemyndiget til at an tage den fo r driften nød-
vendige kstraassistance dog indenfor budgettets rammer; såfremt der 
derudover kræves personale. skal t r afik in spektøren indhente direkt >-
rens samtykke til antagel:e. 

Trafik.in pektøren afholder efter b myndigelse af direktøren de for-
ordnede tjenstlige prø ~er ·am t synsprø, er af personale indenfor hans 
område. 

§ 6. 
Trafikinspektøren eller hans medhjælper (transport agent ) fører 

fragtforhandlinger med hanerne kunder, men kan dog ikke afslutte 
nogen fragtaftaler . I. uden diT ktørens samtykke. 

§ 7. 
Trafikins1 ektøren deltager efter bestyrelsens hestemmeiser i dennes 

møder. 
Trafikinspektøren er, s fremt bestyrelsen ikke beslutter andet, di-

rektøren stedfortræder under dennes fra rel c. 

§ 8. 
Trafikinspektøren må ikke uden særlig tilladelse eller ordre være 

borte fra banerne · område. Han må ikk uden bestyrelsen · amtykkc 
p:''rlage sig offentlige el ler private lønnede forretninger. 



Bilag,._ 

Forslag til trafikinspektørordningen. 

Etabl.ering af trafik.inspektørstilling og trafikkontor ved Aalborg 
privatbaner vil betyde en merudgift p~\ ca. 20.000 kr. 

Der have· for tiden .fø lgende personale på Aalborg G station og Aal-
borg G gods -kspedilion: 

STATIONE : 
1 stationsforstander 5. !kl. 
2 overt rafikassistenter 
3 trafikassistenter 
2 kvindelige kontorister 
1 telefonpasser sygelig togbetjent ) 
1 depotarbejder ( ekspedition af frimærkepakker ). 

GODSEK PEDITIO 1E : 
1 godsekspeditør 6. lkl. 
1 trafika istent 
t ansat kontorist 
2 løse kontorister. 

Til det nye trafikkontor påregnes fø lgende personale: 
1 trafikin pektør 3. Ild. 
1 t.rafikkontrolør 
l overtrafik.assistent 
1 trafika sistent 
1 kontorist. 

Da arbejdet på tation kontoret, d r fratages alt arbejde m ed tog-
ledelse, til yn og vognfordeling vedrørende, vil blive betydelig ind-
skrænket , skal man fores lå - også under hensyn til pladsforholden e 
- a t stationen og 1odsek peditionen får fælles kontorer, således at d r 
foretages en udvidelse af den nuværende godsekspedition . Der kan der-
' ed opnås, at arbejdet med stationen · og 0 odsekspeditionens forret-



ninger for en del kan udføres i. fl æng af det tilstedevæ rende personale. 

Der påregne at skulle bruges følgende personale: 
I stati.onsforstander 
1 godsekspeditør 
I o ertrafikassistent 
3 trafika s istenter 
1 fast kontorist 
2 løse kontorister 
1 telefonvagt (som nu ) . 

Det m å blive muligt at spare den depotarbejder, der nu anvendes 
til ekspedition af frimærkepakker. 

Som følge af, at det under hensyn til natrangerarbejdet på Aalborg 
station i forbind else med den tidlige udsendelse af morgengodstogene 
er nødvendigt at opretholde døgndrift for kontorpersonalet, vil en del 
af godsekspeditionens arbejder kunne udføres af den assistent , der har 
nattjeneste, og dermed give mulighed for at arbejdet med frimærke-
pakkeekspediti.onen kan udføres af det p ersona le, der har dagtjeneste. 
I merudgiften er dog set bort fra denne mulige besparelse. 

Ved ledighed bør stillingen som regnskabsførende godsekspeditør 
inddrages og erstattes med en overtrafikassistentstilling, således at 
ledelsen af godsekspeditionen overtages af stationsforstanderen, der 
da formentlig bør oprykkes en lønningsklasse. 

Merudgiften andrager: 
I trafikinspektør 3. )kl. ... ...... . . . ca. 13.500 kr. 
+ rejsediæ ter .. . ... . .. .. . . . ......... . 1.000 ,, (idet nuvæ rende sta-

tionsforstanders rej-
sediæter spares). 

1 trafikkontrolør ... . ...... .. . .. . . .. . . 10.000 ,, 
ca. 24.500 kr. 

der spares en kontorist .. .. .. ..... . . . 4.500 ----Merudgift ... ..... . ... . . . . ... . . . .. . . .. .. . ca . 20.000 kr. 

Der er ved denne beregning ikke taget hensyn til , at der, når trafik-
tj enesten etableres som særlig afdeling, vil blive mindre arbejde på 
hovedkontoret, hvor f. eks. a lt køreplansarbejde og arbejde med tjene-
stetidsforhold på stationerne samt revision af tograpporter nu udføres , 
og der må da kunne spares noget personale på hovedkontoret. 



Bilag 8. 

Detail undersøgelser 
wedrørende stationerne son1D1eren I 948. 

Smbybancn. 

Frederikshavn G. 
Nuværende per sona le : 1 station sforstander, 1 OYerporlør, 2 portø-

rer, 1 ekstraarbejder. 
Den lokale godsmængde 1947/ 48 andrager ca. 13.000 tons. heraf dog 

4000 lons særlige tran sporter, der ikke kommer igen. Transit 5890 tons 
- hovedsagelig til og fra Sæby, hvis gennemgående gods a f takslben-
syn dirigeres over Frederikshavn, uagtet ruten over Aalborg er bety-
delig kortere. 

Personbefordring nedadgående. 
Godsbefordring beslå r for stykgods vedkommende hovedsagelig af 

fisketransporter. Vognladniugsgods består væsentligs t a f transilerende 
vognladningsgods samt lidt lokale forsendelser til og fra h avnehanen. 

Sta tionen har rengøring af personvognsmateriel. 
Stationen betjener 1 bom og signalerer til 5 bomme med ledvogter. 
Godspladsen bruges hovedsagelig kun Lil togstammer, da vognlad-

ningsgodset på.- og a fl æsses ved havn en. 
Slationen ha r s lorl besvær med at få togene igennem Lil og fra Fre-

derikshavn D . S. B., da der på denne s tation er meget indskrænkede 
sporforhold - kun 2 hovedspor. 

Den nye køreplan a f 3. oktober h ar medført m eget s lo re lettelser for 
s ta tionen både arbejdsmæssigt og for tj enestens læ ngde, og under hen-
syn hertil må der kunne spares 1 portø r og l ekstraarbejder. 

Stationens hele betydning e r kun meget ringe og burde, såfremt 
pladsforholdene på Frederikshavn s ta tsbanestation tillod det, ned-
lægges. 

Underst.ed. 
( ekspeditricesta lion ) 

Sæby. 
Personale : 1 stationsfo rstander, 1 overtrafikassis lenl, 1 medhjæ l-

per, 1 elev, 3 portører, 2 ekstraarbejdere. 



BiJlelsa lg stæ rkl nedadgående, da rulebiltrafiken efterhånden tager 
a l personbefor dring mellem Sæby-Aalborg og Sæby~Frederikshavu . 
Nedgangen i an ta l billetter fra Sæby Lil de lo købstæder er mere end 
halveret i det s ids te år. 

Godstrafiken, der er hårdt lncngl af lastbilkonkurrence, e r ligeledes 
nedadgående. Godsmængden andrager 17190 ton s. 

Godsudkørsel, der tidligere omfattede h ele oplandet, find er nu kun 
s ted m ed hestekøretøj i selve byen. Der bør etableres godsudkørsel 
påny i oplandet. 

Havnerangering h a r tidligere vær et udført af t raktor. I de senere 
uu neder har denne rangering fundet sted med godsslæbernes lokomo-
tiver . Denne foranstaltning, der e r m eget dyr, er nu ophørt, efter a l 
traktoren pån y efter kommissionens henstilling er s tationeret i Sæby. 

Der kan antagelig spares en ekstraarbejder. 

Volstrup. 
(ekspeditricesta tion ) 

Hørby. 
Personale: 1 s ta tionsforstan der, 1 trafikassistent, 2 portører, 1 eks-

traarbejder 5 Limer hverdage. 
T ra fiken på s tationen er stæ rkt n edadgående g rundet JJå såvel rute-

bil- som lastbilkonkurrence. bl. a. h a r de af Hjørringbanerne e table-
rede bilruler skadet stationen m eget. 

Gods trafiken 1947/48 a ndrager lokall 1640 ton s og transit 4300 tons. 
Stationen har så godt som ikke vognladningsgods. 

Der er ikke godsudkørsel fra s ta tionen. h vilke t bør etable res om mu-
ligt a f den i Dybvad s ta tionerede lastbil eller eventuelt fra Sæby . 

Ti l tj enestens bestridelse udkræves 1 stationsforsta nder, 1 t rafik-
assistent, 2 portører. Der kan l>pares 1 ekst raarbej der 5 limer h ver-
dage. 

Dybva-0. 
P ersonale: J stations forstander, 1 lrafilrnssis tent, 1 s tationsbe tj ent. 
kontorist, 1 ekstraarbejder 4 limer hverdage. 
Persontrafiken er stærk t i tilbagegang. 
Endvidere er vognladniogs lrafiken nedadgående, medens stykgodse t 

e r konstant. Godstrafiken 1947/ 48 andrager 10340 tons. -eclgangen 
s ky ldes for en stor del svigtende kartoffeltransport. 

Som følge af, a t Dybvad e r den eneste af strækningens s la tioner, der 
har telegrafsta tion, påfører del stationen el ret stort arbejde. 

Der finder udkørsel af gods sted til Dybva d by og til Flauenskjolcl, 
tillige postkørsel til den sidstnæ vnte by. 
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Der køres med banens egen bil og en løst antaget cha uffør, men det 
økonomiske resultat er ikke godt og giver un derskud. Det skyldes for 
en del. a t lastvognen er alt for stor og bør ombyttes med en mindre 
vogn . 

Udover det fra og Lil s ta tionen kørte gods finder der ingen kontrol 
sted med den øvrige kørsel. der også om fatter almindelig vognmands-
kørsel. En sådan kontrol bør etableres. E ndvidere bør der etabler es ud-
kørsel i et større opl and, eventuelt også fra Hørby og Præstbro sta-
tioner. 

Dybvad station bør a fl astes ved , a t der træffes en ordning med post-
og telegrafvæsenet om al etablere t elegra feksp edition på samtlige sta-
tioner. 

Der kan spa res 1 ekstraarbejder 4 limer daglig . 

Præstbro. 
Personale : 1 s ta tionsmeste r, 1 portø r. 
Godstrafiken nedadgående, medens persontrafiken holder. I 1947 / 48 

androg godstrafiken 1991 tons gods. 
Der finder ingen gods udkørsel s ted , s kønt der er et godt opland til 

s ta tionen; kan fo rmentlig etableres ved hjæ lp af den i Dybvad statio-
nerede lastbil. 

Arbejdet på sta t ionen er af så ringe omfang, at den s narest bø r om-
dannes til ekspeditricestation. Indtil sådant sker, kan tj enesten udføres 
a f s ta tionsmesteren, således at portøren kan spares . 

Agersted. 
P ersonale: 1 s ta tionsforstander, 1 portør. 
Godstrafiken er nedadgående og andrager i 1947 / 48 31 90 tons gods. 
Persontra fiken holder i a lt væsentligt. 
Vorsaa - beliggende 3-4 km øst for Agersted - er gået tabt for 

jernbanetrafik. 
Der find er ikke gods udkørsel s ted. En sådan bør etable res, eYentuelt 

i forbindelse med Dybvadbilen. 
Ørsø. 

P ersonale : 1 s ta tionsmeste r. 
Kun meget ringe tra fik : 750 ton s gods. 
Hj ørringbanens bil rute har s kadet personbefordringen . 
Såfremt Asaa Ba nens trafik o mlægges til bil, jfr. tidligere a fsnit, 

bør stationen besty res af en ekspeditrice. 

Asaa. 
Personale : 1 sta tions mester, 1 portør, I ekstraarbejder. 
Personbefordringen er faldende, dels grun det på bilkonkurrence, 
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dels fordi strækningen i de senere å r har Yæ ret usikkert trafikeret. 
Træ kkraften har dels bestået af trakto r , der brugte meget lang tid, dels 
af benzinmotorvogn, men der har væ ret altfor mange aflysninger og 
afbrydelser, så r ej sende fra Asaa i stigende grad er gået over Lil rutc-
billra fik. En ny rute Asaa-Hylholl-'Try-Hjallerup-Aalborg har s kade t 
m eget. 

Godsbefordringen , der i 1947/4-8 androg 5600 tons gods har holdt ret 
godt. Transporterne best å r af ret Yæsentlige fisketransporte r, s tøbe-
gods og k øbmandsgods. Fisken oplosses i h avnen , d er ligger 1 km øsl 
for Asaa . Der er intet havnespor, så fis ken må transporteres med las t-
hil Lil jernbanen. 

Under hensyn lil den ringe trafik e r driften a f stræ kningen Ø rsø-
Asaa forholclsYis dyr. 

Ind til Yidere bør der finde den bespar else s led, a l ekspeditionen p f1 
Asaa overgives i entrepriseordning, da trafiken er så lille, og toggan-
gen Yed rutebildrifts indfør else fra 3/ 10 1948 s tæ rkt inds kræ nket, s:t-
ledes a t der ikke kræves fast ansat pe rsonale på Asaa s tation. Der kan 
ved en sådan ordning påregnes spa ret et ret ncsentligl be løb. ca. 
10.000 kr. 

Dronninglund. 
P ersonale: 1 s tationsfors tander, 2 po rtøre r. 
Pe rsonlra fi ken er i tilbagegang grundet på stærk rutebilkonkurren-

ce. Hj ørringbanernes rutebiler s kader ikke så lid t. 
Goclstrafikcn er nedadgående, særligt angående vognladningsgods. 

Godsmængde i 1947 / 48: 4540 tons gods. 
De r finder godsudkørsel st ed m ed hestekørctc~j i selve byen. Der 

lJc,,r søges etable ret godsudkørsel til oplandet. 

Rørholt. 
Personale: 1 trafikekspedient. 
Personliefordring i tilbagega ng. 
Meget ringe godsbefordring. I 1947 / 48 : 1780 Ions gods. 
Bør s narest omdannes Lil ekspeditricestation. 

Ulst.ed. 
Personale: 1 s tationsforstander, 1 portør, I ekstraarbejde r. 
Pe rsontrafik holder godt. 
Godstrafik træ ngt af megen lastbilkonkurrence. God smængden 

194 7 /-1-8: 4380 tons gods. 
En væsentlig del af fis keforsende lserne fra H ov fiskerleje fo rsendes 

med las tbile r. Der finder kun godsudkørsel sted i stationsbyen Yed cl 
hestekøre tøj. Godskørsel til og fra oplande t, der fa ndt s ted før kri-
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gen, bør snarest genoptages - kan formentlig bestrides af Gandrup 
s tation s las tbile r . 

Personalet bø r væ re: 1 slalion sfors tander, l portør ; 1 ekstraarbejder 
kan spares. 

Gandrup. 
Personale: l s lationsfors tander , 2 po rtører, 1 ekstraarbejde r 4 limer 

daglig. 
P e rsonbefordring holder nogenlunde. 
Godslra fiken e r for vognladningsgodsels vedkommende noget vigen-

de, hvorimod s ty kgodset holder god t . Gods mæ ngden andrager 5840 
tons. 

Banen har selv rutebilkørsel Gandrup-Ha ls. 
Godsudkørsel til Ha ls og omegnen udføres af 2 banen tilhørende 

las tbile r, der med rel stort h eld h a r bibeholdt så godt som a lt s ty k-
gods fo r banerne. og i å rel 1947 / 48 ha r indkørt 52.335 kroner. Udgif-
terne, incl. 2000 krone r afskrivn ing, ha r andraget 37.000 kroner , såle-
des a l der fremkommer el overskud på 15.335 kroner. 

Det er påkrævet , a l der anbringes endnu en lastbil på Gandrup sta-
tion. idel der i s tor uds trækning af konkurrencehensyn må køres di-
rekte fis ketranspo rler Hals-Aalborg, ligesom godskørslen i Uls ted og 
\'. Hassing s lationers opland må kunne udføres af Gandrup s lations 
las tbiler. Rutebilen Ga ndrup-Hals har i 1947 /48 indkørt 21.032 kroner 
+ beløb fo r poslbefordring + andel i direkte billetter Aalborg-Hals. 

V. Hassing. 
Persona le : I s tationsmester. 1 portør. 
Både person- og gods trafik er nedadgående som følge af s la: rk bil-

konkurrence. Godslrafiken 1947 / 48 andrager kun 11 50 tons. 
Der finde r ikke godsudkørsel s led; bør etableres ved Gandrup sta-

tions lastbile r. 
Stationen hør s narest omdannes Lil ekspeditricesta tion. Indtil dette 

kan s ke, kan s lationens arbejde bestrides a lene af s tationsm esteren. 

Langbolt. 
P ersona le : 1 s tations meste r , I portør. 
Såvel person- som godstrafik s tæ rkt nedadgående. Kun meget lidt 

s ty kgods. Gods trafiken andrager 1390 tons å rlig. 
Bør snarest omdannes Lil ekspeditricestation . Indtil delle kan ske, 

kan s ta tionsmesteren a lene bestride tj enesten. 

Vodskov. 
Personale: l slalio nsfors tander, 1 trafikassis tent, 2 portører. 
P ersonbefordringen ikke stor , men ret konstant. 
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Godstrafiken i s tadig tilbagegang; andrager å rlig 1650 tons. 
Ingen godsudkørsel. 
På grund af Øster Vraa banens tilslutning kan p ersona let - uagtet 

den ringe trafik - ikke formindskes. 

Nr. Sundby H. 
Personale: 1 s ta tion esforstander, 2 lrafikassisten ter , 1 ranger-

formand, 2 portører, 7 ekstraarbejdere. 
Personbefordringen er faldet stærkt. 
Godstra fiken består hovedsageligt a f vognladningsvise forsendelser 

til og fra de store vuksomheder, der ligger ved N r. Sundby station. 
Stykgodsbefordringen stærkt nedadgående. Godsudkørsel a[ ilgods og 
frimæ rkepakker ved eget personale. løvrigt ingen udkørsel. 

Til rangering kræves en rangermaskine hele døgnet, 3 rangerføre re 
og 6 mand rangerpersonale. - Det vil være økonomisk at anskaffe en 
s tor rangertraktor i stedet for rangermaskine. Der vil foruden at 
traktor er langt billigere end rangermaskine - kunne spares per so-
nale . 

Det bør overvejes, om der ikke kan træ ffes den foranstallning, at 
fragtstykgods - i betragtning af den ringe m ængde - ud- og indle-
veres på selve stationen. Derved spares 1 mand til tjenest en i de t nu-
værende varehus. 

Fjerritslevbanen. 

Vadum. 
Personale: 1 trafikekspedient + ekst rahjæ lp. 
Personbefordring nedadgående. 
Godsbefordring holder nogen lunde. Der kan ved p å tæ nkte an l,cg af 

fabrikker ved flyvepladsen forventes en del vogn ladningslrafik. 
Der finder ikke udkørsel af gods st ed; en sådan bør etable res, even-

tuelt ved en Aalborg-Aabybro lastbil. 
Godsmængden andrager 7050 tons, he raf mege t vognladningsgods Lil 

flyveplads. 
Bierst.ed. 

Personale: 1 trafikekspedient. 
Personbefordring har hidtil holdt ret godt. 
Godsbefordring nedadgående. Godsmæ ngden: 960 tons å rlig. 
Ingen godsudkørsel; bør etableres, eventuelt ved en lastbil Aa lborg-

Aabybro. 
Stationen er meget lille i trafik og bør snarest omdan nes Lil ekspe-

ditricestation. 
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Aabybro. 
Personale: 1 stationsforstander, 1 overtrafikassis lent, 5 portører. 
P ersonbefordringen stærkt faldende grundet på egne og konkurre-

rende bilruter. 
Godsbefordringen holder nogenlunde - loka lt å rlig 4050 tons. Der 

finder kun godsudkørsel sted til selve sta tior1sbyen ved et hestekøretøj. 
Som andel sted nævnt bør det overvej es, om der e r mu lighed fo r eta-

blering af lastbi lkø rsel Aalborg-Aabybro, betjen ende Vadum, Biersted, 
Aabybro og disse s ta tion ers opla nd. 

Der kan form entlig under hensyn til forenkling af toggang og ned-
gang i godstrafik spares en portør. 

Ryaa. 
Personale : 1 trafikekspedient. 

Birkelse. 
Person ale: 1 slalionsm esler, l ekstraportør. 
P erson befordring holder nogenlunde. 
Kun meget ringe godsbefordring, næsten intet stykgods: godsmæng-

de 19-!7 / 48 : 11-t-O tons. 
Jngen godsudkørsel. 
Stationen bør snarest omdannes til ekspedilriceslalion. Indtil delle 

kan s ke, kan - under h ensyn Lil al stationen er lukket til aftentog -
slnlionsmesteren al ene bestride arbejdet . 

Arentsminde. 
Personale: 1 lrafikekspedienl. 
Personhefordring nedadgående. 
Godsbefordring meget lille ; å rlig godsmæ ngde: 770 tons. 
Ingen godsudkør sel. 
P:\ grund af stationens lidenhed bø r den snarest omdannes til eks-

pedilricestation. 

Halvrimmen. 
Person a le: l s la lionsforstander, 1 portør, I ekstraarbejder. 
P ersonbefordring faldende. 
Kun ringe godsbefordring. Godsmæ ngden 1680 tons. 
Der finder ingen godsudkørsel s led; bør etable res i forbindelse med 

llrovst station. 
Selve jernbanea rbejdet er ikke stø rre, end a l en ekspeditrice kunne 

klare det , men under hensyn til ret slor pos tmæ ngde på stationen, s ka l 
man ikke foreslå de t. Der kan dog spar es en ekstraarbejder. 
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Brovst. 
Personale: 1 s latoinsfors tander, 2 portører, 1 ekstraa rbejder. 
Personbefordring nedadgående grundet på hilkonkurrence. 
Godsbefordring holder. Godsmængden: 6900 lons. 
Kun godsudkørsel i selve stationsbyen. 
Der bør s ta tioneres en lastbil i Brovst betjenende Halvrimmen, 

Brovst og Skovsgaard sla tioner og deres opland. 
Brovst er le legrafstation , og so m følge af, a t andre slationer på 

s trækningen ikke er telegrafs tationer, g iver del el stort a rbejde. 
Der hø r på Aalborgbane rne, som tid ligere nævnt, etab leres telegraf-

s ta tion på alle landstationer. 

Skovsga.ard. 
Personale: 1 s ta tionsforslander, 1 portør. 
Personbefordringen holder nogenlunde. 
Hvad godsbefordringen a ngår , holder slykgodslrafiken godt , m edens 

der er s lor nedgang i vognladningslrafiken. Dette skyldes svigt ende 
teglværksgods, der e r overgået til lastbiler, samt bortfald af raltrafik, 
hvoraf stationen tidligere havde sto re transporter, der nu afsendes fra 
Klim sta tion på Thisted-Fjerrits lev banen. 

Godsmængden andrager 2390 tons . 
Der e r godsudkørsel til stationsbyen ved en trehjulet cykle. løvrigt 

ingen udkørsel. 
Der bør etable res gods udkørsel Li l byen og 01)landel i forbindelse 

med udkørsel fra Brovst s ta tion . 

Bonderup. 
Persona le: 1 s ta tionsmesler, 1 eks traarbejder 5 limer daglig. 
Personbefo rdringen holder. 
Godsbefordringen n edadgående. Godsmængden and rager 234-0 Loas. 
Stationen bør snarest omdannes til ekspeditricestation. Indtil dette 

sker, vil - under hensyn til a l s ta tionen kan lukkes til de senere af-
tentog - sla lionsmester en kunne bes tride sta tionens a rbejde a len e, 
således a l ekstraarbejderen kan spares. 

Fjerritslev. 
P ersonale: 1 stationsforstander , 1 overlrafikassis tenl, 1 elev, 1 sla-

lionshetjent, 4 portører, 1 ekstraarbejder. 
Personbefordringen n edadgående. 
Godsbefordringen ligeledes nedadgående; bl. a. er s tore ral forsendel-

ser gået tabt. Godsmængden andrager loka lt 14930 lons. 
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Godsudkørsel li! s ta tion sbyen. logen udkørsel i oplandet. Der bør 
etabler es godsudkørsel til del s to re opland . 

På grund a f den mindre trafik må der kunne spares en eks traar-
bejder. 

Aalborg - Hvalpsund. 

Godthaab. 
Persona le: l s la lions mesler, 1 portør. 
Godsmæ ngden andrager 32 10 ton s. 
Såvel person- som godstraf ik holder godt ; særligt meget st ykgods. 

Der finder ikke godsudkørsel sted. 

Sønderholm. 
Personale: 1 lrafikekspedienl. 
Såvel person- som godsbefo rd ringen nedadgående. Godsmængden 

udgør l 330 tons, for en stor del eksport af kartofler. 
På grund a ( sin lidenhed hør s ta tionen snares t omdannes til ekspedi-

tricesta tion. 
Nibe. 

Personale: l s ta tionsforstander , 1 sta tionsmesterprøvet portør, 1 por-
tør, 2 eks traarbejdere. 

Personbefordringen nedadgående. 
Godsbefordringen h older. Godsmæ ngden 1947 / 48 a ndrager 23650 

tons. Der finder godsudkørsel sled til selve købstaden. Der bør etable-
res godsudkørsel herudover til oplandet. Lastbilen kan fo rmentlig også 
betjene Sebbersund og Halkæ r stationsbyer og opland. 

Sebbersund. 
P ersonale: 1 s ta tionsmester. 
Såvel person- som godsbefordring nedadgående. Godsmængden an-

drager 950 tons (for en del kartofler til eksport) . 
logen godsudkørsel ; bør etable res ved hjæ lp af lastbil fra Nibe sta-

tion. 
Stationen hør snarest omdannes til ekspeditricesta tion. 

Halkær. 
Personale: 1 s ta tions mester. 
Meget lille per son- og godst rafik. Godset andrager 1330 tons ( for 

en væsentlig del kartofler til eksport). 
Ingen godsudkørsel; bør måske etableres ved hjæ lp af lastbil fra 

Nibe station. 
Stationen bør snarest omdannes til ekspedillicestation. 
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Vægger. 
P ersona le: 1 s ta tion sforstander, 1 portør. 
Personbefordring god og konstant. 
Godsbefordring s tæ rkt n edadgående g rundet på s tor lastbilkonkur-

rence. Godsmæ ngden andrager 2·580 ton s. Der finder ikke gods udkør sel 
sted ; bør sn arest etableres. 

Blære. 
( ekspeditricestalion ) 

Godsmængde : 1800 tons . 
Haubro. 

Personale: 1 stationsm ester, 1 portøraspirant. 
P ersonbefordring nedadgående. 
Der finder ikke godsudkørsel s ted ; bør bestrides a f las tbil fra 

F arsø station. 
Godsm ængde: 2950 tons, for en stor del kartofler til eksport. 
Stationen bør sna rest omdannes til ekspeditricestation . Indtil dette 

sker, vil - under h en syn til a t stationen k an lukkes til de sen ere 
a ftentog - stationsmeste ren kunne bestride a rbejdet a len e, således a t 
der kan spa res en portøraspirant. 

Farsø. 
Personale: 1 sta tionsforstander, l trafikassistent, 1 eleY, 1 ekstra-

arbejder. 
Stor postekspedition . 
Personbefordring - særligt den gennemgående - nedadgående. 
Godsbefordring holder - bortset fra at brændselstran sporter så godt 

som er bortfa ldet -. Godsmængden andrager 9210 ton s. Godsudkørsel 
til stationsbyen. Der bør e tableres godsudkørsel for Haubro-Farsø-
Fandrup og Ullits s tationsbyer og opland med lastbi l fra F arsø station . 

Fandrup. 
(ekspeditricestation ) 

Ullits. 
Personale : 1 stationsbesty rer , 1 ekstraarbejder. 
Personbefordring n ogenlunde og lidt n edadgående. 
Udover en del kartofler til eksport er godsmængden , der ia ll andra-

ger 1430 ton s, m eget lille. 
Ingen godsudkørsel ; bør besørges af Farsø lastbil. 
Stationen bør snarest omdannes til ekspeditricestation. Indtil dette 

kan ske, vil s ta tionsbestyrer en - under h ensyn til a t stationen kan 
lukkes til de sener e aftentog - kunne bestride sta tionens a rbejde 
alene. 
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Hvalpsund. 

Personale: 1 stationsforstander, 1 medhjæ lper, 3 portører. 
Personbefordring lidt nedadgående. - Godsmængden, der andrager 

2650 tons, nedadgående; transporterne fra et teglvæ rk, der har side-
spor Lil stationen, b ar svigtet noge l. 

Aalborg - Hadsund. 

Gug. 
( ekspedi lricestalion ) 

Gistrup. 
Personale: 1 trafikekspedient. 
P ersonbe[ordring nedadgående. 
Godsbefordring, der andrager 930 tons, kun ubetydelig. 
ingen godsudkørsel. 
Sta tionen bør snares t omdannes til ekspeditricestation. 

Klamp. 
Personale : 1 lrafikekspedient. 
P ersonbefordring n edadgående. 
Godsbefordring kun lille: 1870 tons; nedadgående. 
Ingen godsudkørsel. 
Stationen bør snarest omdannes til ekspeditricestation. 

St.orvorde. 
Personale: l trafikekspedient. 
Personbefordring nedadgående. 
Godsbefordring lille; meget lidt stykgods. Godsmængde: 2080 tons. 
Ingen godsudkørsel. 
Del bø r undersøges, om der ikke kan etableres udkørsel af gods til 

stationsbyen og oplandet, der er re t betydeligt. 
Arbejdsmæ ssigt kan sta tionen være ekspeditricestation, men af 

driftshensyn er det foreløbig nødvendigt med trafikekspedient. 

Sejlflod. 
Personale : 1 t rafikekspedient. 
Personbefordring nedadgående. 
Godsbefordringen meget lille; kun lidt vogn ladningsgods. Gods-

mængden andrager 820 tons. 
logen godsudkørsel. 
Stationen bør snarest omdannes til ekspeditricestation. 
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Gudumholm. 
Personale: 1 trafikekspedient, 2 portører. 
Personbefordring holder nogenlunde. 
Af godsbefordringen h older vognladningsgods nogenlunde, medens 

stykgods er noget nedadgående. Godsmængden andrager 13900 tons. 
Ingen godsudkørsel. En sådan fandt sted før krigen med god t resul-

tat. Der bør snarest etableres godsudkørsel til s talionshyen og oplan-
det. Eventuelt bør understreges muligheden for godskørsel Aalborg-
Gudumholm med betjening af m ellemliggende stationer. 

Vaarst. 
Personale : 1 stationsmester, 1 elev, 1 portør. 
Personbefordringen nedadgående. 
Godsbefordringen h older godt, og der menes at kunne påregnes stig-

ning ; dog har foderstoftransporter SYig tet - gået til las tbile r - uag-
tet foderstofpakhuset ligger på banens grund. Godsmængden andrager 
6000 tons. 

logen godsudkørsel; en sådan bør sn a rest e tableres. 

Komdrup. 
(ekspeditricestation) 

Kongerslev. 
Personale: 1 stationsforstander , 1 m edhjælper, 2 portører. 
Personbefordringen holder. Godsbefordringen holder nogenlunde. 

Godsmængden andrager 8550 tons. 
Der haves ingen godsudkørsel; en sådan hør etableres såvel til s ta-

tionsbyen som til det store opland. 

Bælum. 
Personale: l stationsforstander, 1 portør, 1 kontorist. 
Personbefordringen noget nedadgående. 
Godsbefordringen nedadgående, særligt vognladningsgods. Gods-

mængden andrager 4430 tons. 
Ingen godsudkørsel. En sådan, der fandt sted før krigen, bør sna-

rest etableres, idet en las tbil s ta tioneret i Bælum også må kunne be-
sørge udkørsel fra Solbjerg og Veddum stationer, eventuelt med Bæ-
lum som samlestation. 

Solbjerg. 
Personale: 1 station smester. 
Personbefordringen, der er lille, er stadig nedadgående. De rejsende 

benytter i s tadig større udstrækning holdestedet Solbjerg by. 
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Godsbefordringen kun ringe - noget vognladningsgods, lidt s tyk-
gods. Godsmængden and rager 1760 lons. 

Ingen godsudkørsel ; bør etable res fra Bæ lum sta tion. 
Slationen bør snarest omdannes til ekspeditricestation. 

Veddum. 
Personale: 1 sla tionsrnesler . 
Personbefo rdring ho lder nogenlunde. 
Godsbefordringen kun lill e, men holder. Godsmængden andrager 

2210 lons. Godsudkørsel til selve byen ; udkørsel til såvel stationsby 
som ti l opland bør etable res ved lastbil fra Bælum eller Skelund. 

Stationen bør snaresl omdannes til ekspeditricesta tion. 

Skelund. 
P ersona le: 1 s la tions forstander, 1 elev. 1 po rlør. 
Personbefordring nedadgående. 
Godsbeford ringen, der andrager 3690 tons, består for en s tor del af 

s tykgods - i førs te ræ kke fisk eforsendelser fra Hurup og Als. 
Godsudkørsel t il s lationsbyen. Det bør overvejes, om der ikke er 

mulighed for - enten ved privat vognrnand eller j ernbane las tbil -
a t etablere gods udkørsel til det ret s tore opland. 

Visborg. 
(eksp editricestation ) 

Hadsund N. 
Personale : 1 s ta tionsforslander, 2 tra fikassistenter, I kontoris t, 5 

portører, 2 ekstraarbejdere. 
Personbefo rdringen lidt nedadgående. 
Godsbefo rdringen holder nogenlunde. Den loka le godsmængde an-

drager 8780 tons. 
Der hør etable res gennemgående pakvogn e Aalborg-Hadsund-Ran-

ders fo r at spa re omladning i Hadsund . 
For a l unclgi, a t bruge logrnaskiner og molo rvogne lil rangering på 

sla tionen og h avnen bø r anskaffes en traktor. 
Den le ttelse i a rbejdet, den nye køreplan har medført, må kunne 

foran ledige besparelse af 2 mand udvendigt personale. 
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Bilag 9a. KOMMISSIONEN VEDRØRENDE 
AALBORG PRIVATBANER. 

Forma11de11. 
Grønningen 15, København K. 
Telf. c. 7080 
d. 9. 1101,ember 1948-

Bestyrelsen for Aalborg privatbaner, 
hr. overretssagfører G. Rendbeck , 
AALBORG. 

Under henvisning til forhand lingerne i mødet d. 3. d. m. mellem ba-
ne rnes bestyrelse og kommissionen tillade r j eg m ig hos lagt a t frem-
sende fo rslag til bane rnes modernise ring saml fors lag til trafikinspek-
tørordningen og forslag til instruks for trafikinspektøren . 

Til del uda rbejdede moderniseringsfors lag s kal j eg knytte føl gende 
bemæ rkninger: 

Forinden kommissionsforslaget blev udarbej d et, anmodede j eg di· 
reklør Kjær om forslag til banernes m odernisering, og jeg modtog 
dere fter under 8. oktober d. a. el forslag, hvoraf genpart vedlægges. 

Efler direktør Kjæ rs forslag andrager udgifterne fø lgende be løb : 

Fjerrits lev-Nr. Sundby-Frederikshavn je rnban e . ... . . .. . 
Aa lborg-Hvalpsund j ernbane .. . ... . .. . .. . . ... ........ . ..... . . 
Aalborg-Hadsund jernbane ...... . ... ... .... ........ . . . . ... ... . 

3.812.000 kr. 
2.445.500 " 

918.500 ,. 

ialt : 7.176.000 kr. 

Det minis terielle udvalg, der har udarbejdet forslag til loven om 
privatbanernes modernisering, har til de her omhandlede hane r på 
grundlag af et a f banernes direktør i s in tid indsendt for s lag anslået 
udgifte rne til moderniseringen som følger: 

Fjerritslcv-Nr. Sundby-Frederikshavn 
j ernban e . . .. . .. .. . .. ... .. .... ... ... .. .. . ... . .. . 

Aa lborg-Hva lpsund j ernbane ..... ....... .. . 
Aalhorg-Hadsuud j ernhane 

ia ll ... 

2.i74.000 kr. 
t .i89.000 ,. 
1.203.000 

5.i66.000 kr. 

Banens 
eget bidrag 

840.000 kr. 
i0.000 " 
35.000 " 

945.000 kr. 

Direktør Kjærs fors lag e r for m askinafdelingens vedkommende i 
det væsentlige i overensstemmelse med de l hosfølgende af Yæ rks tcds-
ch ef P edersen udarbejdede forslag til. modernisering af værks led og 
m a teriel, hvilket forslag er uda rbejdet i forståelse m ed direktøren og 
maskininspektør en. Derimod h ar der ikke forud været forhand let med 
direktøren om moderniseringen unde r baneafde lingen. 



Direktør Kjæ rs fo rs lag overstiger det minis terie lle udvalgs forslag 
med 1.410.000 kr ., og da det m å antages, a t der ikke vil kunne s till es 
væsentlig større beløb til rådighed , end h vad der svarer til udvalgets 
forslag, bliver de t nødvendigt a t foretage en nedskæ ring af direktørens 
fo rs lag. 

Moderniseringerne under maskina fdelingen m å anses for særdeles 
ønskelige og i økonomisk henseende hensigtsmæssige. For sporets ved-
kommende var kommissions udvalget a f den opfatte lse, der s tøtter sig 
på stedfund ne besigtigelser, a l de fo reslåede sporudvekslinger måtte 
kunne begrænses en del. Der blev derefter a f kommissionens udvalg 
uda rbejdet det moderniseringsforslag, der blev forelagt og drøftet i de t 
ovennævnte møde. Fors laget var forud beh andle t og vedtaget i kom-
missionens møde samme dag om formiddagen , dog således a t udgif-
terne til t rykl uft installa tioner på damplokomotiver og på godsvogne, 
hvi lke udgifter for banerne taget under eet andrager ia lt 360 .000 kr., 
burde udgå, idet der da i stedet kunne anskaffes en dieseltrakto r Lil 
rangering på Nørre Sundby b avnesta tion samt eventuelt anvendes et 
lidt s tørre heløb under baneafd elingerne. 

Direktør Kjæ r udtalte på fo respørgsel under m ødet, at han m ente 
a t kunne tiltræde kommissionens forslag til modernisering af baneaf-
delingerne. Direktøren havde fo rinden m ødet overfor kommission s-
udvalget udta lt ønske om sammen med dette a t for etage en besigtigelse 
af de strækninger på F . F. banen , lwor der af ham var foreslået spo r-
udveks ling. Den følgende dag besigtigede direktør Kjæ r, baneingeniør 
Bechmann, di rektør , ~edell-Wedell sborg og undertegnede da s træk-
ningen Nr. Sundby-Fjerritslev. Undersøgelsen af sp oret foretoges sær-
ligt af strækningerne Nr. Sundby-Ryaa og Brovst-Skovsgaard, h vor 
sporet var fo reslået udveks let. Der blev bl. a. fo retaget målinger af 
skiones lidet, og det viste sig, a t slide t var fo rho ldsvis ringe, men skin-
nestødene er noget nedkørt, og der findes ma nge knækkede u-plader 
og nogle revnede lasker. P å s træ kningen Nr. Sundby-Vadum, der under 
krigen var særlig stærkt trafiker et med tunge vogne, ha r spor et lidt 
nogen overlast, og det vil som a f k ommissionen foreslået være m eget 
ønskeligt at få udveksle t denne stræ kning og yderligere 2 a 3 km vest 
for Vadum, ialt 10 km, medens det ikke e r p å krævet a t udveks le yder-
ligere sp or på stræ kningen til F jerrits lev. 

Direktøren og baneingeniø ren var enig m ed udvalget i, a t sp orarbej-
derne på såvel F . F. ban en som på Hvalpsundbanen ka n indskrænkes 
i overensstemmelse med kommissionens forslag. P å Hadsundbanen 
ønsker direktøren gerne sporudvekslingen forøget fra 3 til 4 km bl. a. 
under hensyn til, a t banen ikke ha r noget lager a f skinner til a lmin-



delig udveks ling under skinnebrud, hvilket ønske udvalget mente al 
burde imødekomm e. 

Strækningen Nr. Sundby-Vodskov, hvor direktør Kjær også havde 
foreslået sporet udvek let , blev ikke besigtiget, da det oplystes, at po-
ret ikke var ringere end det, der nu påregnes bibeholdt på F j rritslev-
strækningen. 

Da der ved den fores.låede oppr sning af la ·ker må fornyes nog le la-
skebolte, og da der mangler en del fjederringe, ligesom et s tørre antal 
underlagsplader må udveks les, er udgifterne til disse poster forøget i 
det foreliggende moderni eringsforslag. 

På Hvalpsun dbanen er slidel på skinnerne i k u rverne på stræ knin-
gen ibe-Hva lpsuncl re l stort , og det er derfo r påregnet, at der fo reta-
ge ud eksling af kinnerne så e l. i kun·erne som i de kortere retliniede 
stykker mellem kurverne. Udv ksling n r påregnet at omfatte ialt 20 
km spor, og det fo ru dsættes, at udvekslingen kan ske med 22,45 kg/m 
skinn r fra cl nu nedlagte Kolding sydban r. Da flere privatbaner 
øn ·ker at overtage en del af disse kinner, blev det , cd den her om-
handl ede besigtig Ise hen -tillet lit. direktør Kjær omgående at rette 
henvendelse ti l ti lsynet med privatbanerne om, al der må blive reser-
veret ·kinn r m. . til 20 km spor til Aalborg-Hva lp ·und jernbane af 
de nævn te baners ·por . 

Efter det foreliggende rnodern i ·eringsfo rslag andrager udgifterne in-
den fradrag af hanernes bidrag; 
Fjerritslev- r. Sundb -Fr derikshavn jernbane ... . .... . 
Aalborg-Hvalp und jernbane .. . . .. . .. . ....... .. . ..... .. .... . . 
Aalborg-Hadsund jernbane 

i alt: . . . 

3.094.000 kr. 
1.505.500 " 
l.223 .500 " 

5.823.000 kr. 

De årlige bespare! ·er i driftsudgifterne, som moderniseringen vil 
medføre, er efter en foretaget kalkulatorisk beregning for de 3 baner 
anslået ti l henholds, i · 27 0.000 kr ., 130.000 kr. og 110.000 kr. ia lt 
510.000 kr. 

Det ti lføjes at det ville vær• ønskeligt, om d runder moderniserin-
gen kunne have v~ •ret medtage t udgifter ti l modernisering af ·tation -
bygninger (badev· rel e, w.c. m . v.), men da det må antages, at sådan-
ne udgifter næppe ville blive godkendt af moderni eringsudvalget, og da 
udgifterne ej heller kan rummes indenfor de t beløb , der ·r påregnet 
anven dt til banernes modernisering, må udgifterne t il d is ·e foranst al t-
n inger afholdes af hanerne selv. Udgiftern er i det a( banernes di.rek-
tør i 1943 indsendte forslag til modernisering anslået t il c. 300.000 kr. 
for a ll e 3 baner. Æ rhødig t. 

H. Bendtsen. 



Bilag 10. 

BETÆNKNING 
afgivet af den til undersøgelse af 

AALBORG PRIVATBANERS 
trafikale og økonomiske forhold nedsatte kommission 

for så vidt angår 

banernes overtagelse af rutebil.koncessioner 



er angivet antallet af dobbeltlure, der k øres p å de enkelle rute r, saml 
antallet af indreg is trerede vogne på ruterne. Som det ses, er de flest e 
af ruterne meget hyppigt trafikerede. 

P å Thist ed-Fjer r itslev-Aalborg, Frederikshavn-Sæ by-Aalborg, Løg-
s tør-Sebbersund-Nibe-Aalborg, Hadsund-Terndrup-Fjellerad-Aalborg, 
Vaarst-Oppelstrup-Aalborg køres der 5 dobbeltture daglig; på de 2 
sidstnævnte ruter køres der dog kun 4 dobbeltture på søn- og hell ig-
dage. Ruten Hals-Aalborg præsterer endog 6 dobbeltture på h verdage. 
Som et særligt grelt eksempe l på OYertrafike ring kan nævnes, a t der 
på ruterne mellem Aalborg og Nibe i alt køres 16 dobbeltlure daglig. 

Med d e hyppige rej semuligheder m ed rutebilerne er det forståeligt, 
al det m å indvirke stæ rkt på antallet af r ej sende på banetne, og h e rtil 
kommer, at rutebilernes takst e r gennemgående ligge r lavere end ba-
n e rnes, j fr. bilag III. 

Denne rutebilkonkurrence m å givetvis være medvirkende til baner-
n es dårlige drifts resultater, m en disse er n a turligv is også på ,·irke l af 
den stæ rke konkurrence fra lastbile rnes side og a f, at bane rnes kon-
kurrencemuligheder h ar været hemmet af m a ngel på tidssvarende m a-
teriel samt af banernes s tor e udgifter til lønninge r og pensioner, der 
er s teget meget stæ rkt s iden l. april UH6, og de store udgifter ved 
mas kinafde lingen . 

Banernes driftsunderskud taget under eel udgjorde 

1945/46 ···········•· ············· c. 16.000 kr., 
1946/4i .. ........ ... ....... ... . .. c . 627.000 kr., og 
194i/48 er det s teget li I. ..... c. 1.060.000 kr. 

Underskuddene må i første række påregnes dækket af de i bane rne 
interesserede amter og ko mmuner , idet de r ikke på forhånd k an gås 
ud fra, at staten vil yde en bestemt andel som tilskud til dæ kning af 
unders kudden e. Det m å herved lages i betragtning, at det ved fastsæt-
telsen af s tatens eYentue lle tilsk ud m å forventes, at der vil blive taget 
hensyn Lil , om amter og konunu ner s tøtter banerne i de res bestræbel-
ser for at opnå rutebilkoncessioner. 

Det fremgå r af det h er anførte, a t banernes s tilling er alvorlig, og 
kommissionen er a f den opfattelse, at det er af s tor betydning for ba-
nerne, a t de får OYerdraget en væsentlig de l af rutebilkoncessione rne, 
hvi_lket m å antages at ville m edfø re en forbedring af driftsresultaterne. 

De l vil h erved tillige på nogle strækninger være muligt at betj en e 
oplandet bedre, end det nu er tilfæ ldet , idet tra fikken på banerne og 
rutebilerne kunne koordin eres. Som forhold et er nu, køres der i mange 
tilfæ lde på visse tider dobbelt som følge af konkurrencen m ellem de 2 
trafikmidle r, m edens de r p å andre tider e r t rafiklomme intervaller , og 
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dette vil helt k unne undgås, såfreu1t trafikken drive· af eet selskab. 
Fndvidere vil det vær muligt i vi se tilfæ lde at erstatte tog med 

rul •hiler, hvil ket Yil v· r e af lor økonomi k b etydning for banerne, og 
dette hør pecie l.t m vnes, når banerne til s in tid indsender andragen-
der om konce ioner til amterne. 

Kommiss ion en m ener herefter a t kunn e tilråde om økonomi ·k for-
delagtig for Aalborg privatbaner, at de, når passende lejlighed gives, 
OYertager rutebi l.driften på nedennæ,nte ruter, id et d r i ø rigt h en-
vises til vedlag te kort bilag I . 

A. Nordenfjordske bilroter. 

a. Hulen Frederiksh avn-Sæby-Aa lborg med een tur daglig i hver ret-
ning oYer Flauenskjold-Dorf-Ørsø-Dron nioglu nd-Hj aller up t i trådes 
overtaget af alhorgbanerne. 
Bilruten Dorf-Dronninglund-Hjall erup-Aalborg ned!· 'gges. 

b. Ruten Hals og Hov-V. H ass ing-A alborg tilrådes overtag t af Aa l-
borgban roe. 

Hu terne Sæhy-Lyngsaa- orsaa-Asaa-D ronningl und-Hj al lerup-A a l-
horg og 

cl. Asaa-Melholl-Hylho lt-Rørhol t-Try-Hjalleru1 -Aalborg samm enlæg-
ges ti l ecn rute: Sæby-Lyngsaa-\ orsaa-A ·aa-Melholt-Hylholt-Rør-
ho lt-Try-Hj allerup-A alborg og tilrådes overtaget af Aalborgban erne. 
Str kningen Asaa-D ronninglund hli ver en selvshendig rute, der kø-
rer i korrespon dance med togene p~ Dronni.ng lund tation og drives 
af Aa lborgbanerne. 

c. Der for tage følgende ændringer i de af Hj ørrin g privatba n er 
clre..-ne ru ler : 
Ruten Hjørring-Hørh -Vo lstrup-Vo rsaa-Lyngsaa to.1 per op i Vors-
ua, da Lyng ·aa vil blive betjent gennem Sæbyruten. Ruten Asaa-
Dronning lund-Dorf-Flauenskjold-Dybvad-Hjørring afkortes til kun 
a t køre Dronn ing lun d-Dorf-Flauenskjold-Hj ørring, da der vil blive 
etableret forbind I e t il og fra Asaa gennem den nyet ablerede ru te 
Asaa-Dronninglund, cl •r vil hlhe betjent af mindst 5 t u re daglig. 
Ruten Hjørring-Dybvacl-Flau en kj old-Præstbro-Ag rsted-Asaa a f-
kortes lit kun al kør e ·Lr ·kningen Hjørring-Dyb ad-Flauenskj old, 
da j ernhan esta tione rne Præsthro og Agersted har forbindelse til 
Hjørring via Hørby station, og Asaa vil opnå forbindelse til Hj ør-
ring via Dronninglund. 

f. Rnlcn Aa lborg-Fjerrits lev-T histed ti lrådes O\'ertaget af Aa lborgba-
nerne og Thi ted-Fjer rit lev banen i. forening således, at der under 
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hensyn til trafiken tildeles Aalborgbanerne 60 % an del og Thist ed-
Fjerrits lev 40 % andel i ruten. 
I den udstræ knin g, togene i Aabybro ikke opn år forbindelse til og 
fra L økken , tilrettelægges turene p å rute f således, a t m anglende 
togforbindelser til This ted og Aa lbo rg optages a f rutebile rne. 

B. Søndenfjordske bilruter. 

g. Aa lborg-Sønderholm-Nibe-Sebbersund- Fa rstrup-Brøndum - L øgst ør 
og Aalborg -Sønderholm-Nibe-Ha lkjær- Borup-Lundby-Brøndum-
Løgst ør sammens luttes til een rute m ed nogle ture over F a rstrup og 
n ogle over Bo rup-Lundby daglig og til rådes overtaget af Aalborg-
ban erne. Aalborg-Nibe-Vægger-Blær e-V. Hornum-Overlade-Ra num-
Løgsl ør m ed Sideruten V. Ho rnum-Vils ted-Ranum-L øgstør ind-
skrænkes til kun at køre over s træ kningen V. Hornum-L øgstør. idet 
strækningen Aa lborg-'Nibe-V. Ho rnum v il blive trafikeret af d en 
nedennævnte foreslåed e nye bil rute Aa lborg-Nibe-V. Hornum-
Hvalpsund-Skive, og den afko rtede rute V. Hornum-Løgstø r få r for-
bindelsen til og fra Aa lborg ved at køre i tils lutning til denne nye 
rute. 

h. En lokal bilrute Strandby-Fa rsø-Aa rs tilrådes overtag et af Aalborg-
banerne. 

j . Aalborg-T erndrup-Hadsund og Aa lborg-Terndrup-Bæ lum-Solbj erg-
Hurup-Als m ed siderute Korup-Skelund-Als sammenlægges til een 
rute, der drives dels Aalborg-Hads und og dels Aa lborg-Hurup-Als 
og tilrå des overtaget a f Aa lborgbanerne. 

k . Aalborg-Mov-Dokked a l og 

I. Vaars t-Nøvling-Gug-Aalbo rg til rådes overtaget af Aalbo rgbanerne. 

Med h en syn til spørgsm å let 0 111 ruten Aalborg-Nibe-V. Hornum-
Hvalpsund-Skive-Holstebro, som banerne p åtænker op rettet , og hvorpå 
der e r indg ivet andragende om koncession , vil kommissionen m en e, 
a t koncessionen kun bør 0 111 fatte s træ kningen Aalborg-Sk ive. Stræk-
ningen Skive-Holst ebro m å an ses at ligge n oget uden fo r banernes 
egentlige inter esseområde, og da ruten på denne stræ kning må antages 
at ville påføre statsbanerne nogen konkurrence, vil der utvivlsomt 
fra disses s ide blive s tillet krav om ande l i ruten , et krav de r m å på-
regnes at ville omfatte ruten helt til Aa lbo rg, de rimod vil der forment-
lig ikke blive stillet krav om andel i ruten Aa lbo rg-Skive. 

I øvrigt h ens tilles det, hvorv idt banerne senere, hvis det viser sig 
form ålstjenligt, m åtte finde en udvidelse a f rutebilnettet for ønskelig, 
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idet køb af beslående ruter normalt kan finde sted til enh er tid, lige-
som koncession på ny rute kan meddele af de pågældende amt -råd, 
h i trafikbehovet kræver det. 

Overtaget en bør ske eft r forhandling med de nuv· rende rutebil-
ejere, og der bør gives disse en rimelig pris for materiellet m. v., even-
tuelt fastsal ved · urdering af uvildige mænd idet der tillige bør ydes 
en good-will, der står i forhold ti l ruterne betydning. Banerne bør end-
vi.derc tilbyde at o ertage det på ruterne beskæftigede persona le, og det 
ben till s at søge enkelte af indehaverne af de største ruter knyttet til 
banerne som driftsledere af det fremtidige rutebilnet. 

I lighed med, hvad der praktiseres af statsbanerne, hør der ved pri-
vatbanernes overtage) e af det her omhandlede rutehilnet indrette et 
selvstændigt automobilværksted på Aalborg G station område, og 
værkstedet bør ledes af en værkfører eller lignende, der har den for-
nødne indsigt i og kendskab til automobilreparat ioner m.v. 

Med hensyn til størrelsen af den kapital, der vil kræves til iværk-
sættelse af det her omhandlede program, må det rent skønsmæ sigt 
antages, at der skal anvendes et beløb af 2½ å 3 mil t. kr. Beløbet vil 
formentlig kunne til ejebringc af hanerne ved optagelse af et lån 
mod pant i bi lmaleriel1et m . v. 

Det er en f01·udsætning for kornmissio11e11s foranstående indstilling, 
at den fremtidige kombinerede jernbane- og rutebiltrafik b liver ledet 
på irkelig forretning mæ sig, hensyn. fu ld og dygtig måde, således at 
befolkningens ti llid kan genvindes og hanern es økonomiske fremtid 
derved sikres. 

Indstillingen er udarbejdet under medvirkning af kommissionens 
sagkyndige assistance, trafikinspektør M. Ra mussen. 

September 1948 . 

H. Bendtsen. C. L. Lorentzen. Aa.ge Neer-gaard. 
Formand. 

W. Wammen. F. Wedell- T,Vedellsbo1·g. N. TiVillumsen. 



Hi1BK' Il .. 

Oversigt over k onkurrerende bih·uter 
oc indregistrerede vogne på ruterne. 

Bane 

F JEHRlTSLEV-
BANEN 

SÆBYBA1 EN 

HADSUND-
BANE 

NIBEBANEN 

Bilruten 

Fjerritslev-Tranum-Aalborg ... ....... . .. . 
Thisted-Fjerritslev-Aalborg ........... .. . 
Løkken-Aalborg ... ....... . ..... . .. ..... ... .. . 
Nørhalne-Vadum-Aalborg .. .. . ........... . 

Sæby-Vorsaa-Asaa-Dr.lund-Aalborg ... . 
Frederikshavn-Sæby-Aalborg . .......... . 
Hals-Aalborg ..... . . . . .. . ..... . ... .. . ...... . .. . 
Hov-Aalborg ... .. . ... . .......... . ... . ......... . 
Asaa-Melholt-Try-Aalborg ... . ........... . . 
Dorf-Dr.Jund-Thorup -AaJborg .. ... ... .. . 

AJs-Hurup-Bælum-Terndrup-Aalborg .. 
Als-Skelund-Terndrup-Aalborg ...... ... . 
Dokkedal-Mov-Gudumhohn-Aalborg ... . 
Dokkedal-Mov-Storvorde-Aalborg . ... . . 
Hadsund-Terndrup-Fjellerad-AaJborg 
Kongerslev-Aalborg .. ..... . ............ ... . . 
Vaarst-Oppelstrup-Aalborg ... . . ... . ..... . 

Aars-Suldrup-Aalborg .. . ...... .... . .... .. . . 
Løgstør-Ranwn-Nibe-Aalborg . . .. . . .. .. . . 
Løgstør-Ranurn-Hornum-Nibe-Aalborg .. 
Løgstør-Sebbersund-Nibe-Aalborg .... . . 
Løgstør-Halkjær-Nibe-Aalbora ...... . . .. . 
Vægger-Byrsted-Ø. Hornum-Aalborg . . . 
Nibe- ør holm-Aalborg ...... ......... ..... . 

Hobro-Aars-Haubro-Løgstør .... . .. .. ... . . . . ...... ........ . ....... . 
Hobro-Hvilsum-Aalestrup-Gedsled-Hvalpsund-Ullits-Farsø 
Hobro-Aalestrup-Øster BølJe-Vester Bølle-Farsø ... . . . ...... . 
\'iborg-illlits-Farsø-Yester Hornum-Løgstør . . ... . . . ......... . 

.. 
0: en 
0 
> 

f 
(i 
2 
2 

4 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
5 
1 
2 

3 
4 
4 
5 
5 
2 
2 

Antal 

Anta.l dobbeltture 
på 

.. 
en 
"' l 
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1% 
5 
3 
2% 

2 
5 
(j 

21/4 
3 
1-¼i 

2 
2 
2 
2 
5 
11/a 
5 

3% 
3 
2 
5 
3 
2% 
26,i; 

2 
5 
4 
4 

2 
5 
5 
3 
3 
3 

2 
4 
3 
5 
4 
3 
4 

5 
3 
2 
5 
:1 
3 
4 

Antal dobbelt. 
vogne lure pr. uge 

5 33 
2 1.1 
1 11 
3 13 



Bilac DI. 

Billettakster. 
(Dobbeltbilletpris) pr. 5/6 1948. 

Aalborg- Jernbane- Rutebil-
lakst taksi 

Thisted ... . ....... . . 
Fjerrit lev .. .. .. .. . 
Skovsgaard ...... . . 
Brovst .... .. . . .... .. 
Hal vrirn men . . ... . 
Arentsminde .. ... . 
Bi1·kelse .. .... . ... . . 
Aabybro ... ... .. .. . . 
Vadum .. .. ....... . . 
Løkken ... ... . ..... . 

kr. 

11,40 
6,00 
4,80 
4,70 
,40 

4,10 
3,50 
3,00 
1,50 
7,20 

Vodskov .... . . .. . .. . 1,80 
V. Hassing ... ...... 2,70 
Gandrup ... . . . . . .. . 3,00 
Ulsted .... .. . .. . . .. .. 4,10 
Rørholt . .. . .. . . .. .. 4, 70 
Dronninglund . . . . 4,80 
Ørsø .. ... .. . .. .. ..... 5,00 
Dyb vad . . .. . . . . . . . . 5,60 
Sæby .... ..... ...... 6,60 
Under led . . . . . . .. . 7 ,,w 
Frederikshavn . . . 9,90 

kr. 
10,50 

5,50 
4,50 
4 25 
,00 

3 75 
3,25 
2,80 
1,65 
7 00 

1,60 
2,75 
3,00 

00 
4,20 
4,50 
4,50 
5,00 
6,00 
6,75 
7,50 

Aalborg- lernbane- Rutebil-
takst takst 

Asaa ......... ....... . 
Aars . ..... .... .. . . . . . 
, ægger ... ... . . .... . 
Halkjær .... .. ..... . 
S bb rsund ...... .. 

ibe ...... .. ........ . 
Sønderholm ..... . 
Godthaab . . .. . .... . 
s,,endstrup ..... . . . 

kr. 

5 60 
6,00 
5,00 
4,70 
4,40 
3,60 
2,70 
2,00 
1,10 

Gug ..... .. . ... .. ... . . 0,90 
Gistrup . . .. . .. .. . .. . 1,60 
KI.arup .. . . .. . .. .. .. 2,10 
Storvorde .. . . . . .. . . 2,60 
Gudumholm . . . . . . 3,30 
Vaar ·t .. . ... . . .. . .. . 3,50 
Kongerslc, .... .... . 4,40 
Bælum ..... ......... 4,80 
Solbjerg .... . .. . . .. . 5,60 
Skel und . . . . .. .. .. .. 6,00 
Hadsund .. . .. .. . .. . 6,30 

kr. 
5,00 
5,25 
-5,00 
4,50 
4,00 
3,35 
2,50 
2,75 
1,00 

1,50 
2,00 
2,00 
2,50 
3,00 
3,60 
4,00 
5,00 
5,25 
5,50 
6,00 



NORMAL-TRYKKERIET, KØBENHAVN. 
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