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K o llllllissionens nedsættelse og o pgave m. ". 

På et af Fjerritslev-Nr. Sundby-Frederikshavn j ernbanes repræsen-
tantskab afholdt m øde den 16. januar 1948 vedtog repræsentantskabet 
al nedsætte en kommission til at undersøge og afgive betænkning om 
banens trafikale og økonomiske forhold. Kommissionen kom til at be-
s tå ar følgende: 

Kontorchef i tilsyn et med privatbanerne, civilingeniør H. Bendt-
sen, udpeget a f ministeriet for offentlige a rbejder, 
Kæmner C. Loreotzen , Fars ø, formand for repræsentantskabet 
for AalborgJHvalpsund j ernbane, 
Købmand Aage Neergaard , Sæby, valg t af kommun erne, 
Repræsentant Martinus Wammen, Vaarst, formand for repræsen-
tants kabet for Aalborg-Hadsund j ernbane, 
Direktør, civilingeniør F. W edell-Wedellsborg, Præstø, udpeget af 
Fjerritslev-Nr. Sundby-Frederiksh avn j ernban es repræsentantskab 
og 
Sagføre r N. Willumsen, Fjerritslev, va lgt af kommunerne. 

Kommissionens første m øde afholdtes eft e r indkaldelse fra repræ-
sentantskabet den 15. m art s 1948 på banens hovedkontor i Aalborg, 
hvor formanden for banens bestyrelse, overretssagfører G. Rendbeck, 
og formanden for banens rep ræsentantskab, købmand Johs. J acobsen , 
var til stede og redegjorde for kommissionens nedsættelse, der e r for-
anlediget a f, a l der på banens generalforsamlin g i november 1947 blev 
rettet en meget skarp kritik over banens lede lse i forbindelse m ed det 
s tore underskud på banens drift i driftsåret 1946/ 47. 

Kritikken var bl. a. rettet m od togen es s tore forsinke lser , materiel-
lets dårlige vedligeholdelse og renholdelse sam t mod de store udgifte r 
ti l m askinafdelingen. 

P å mødet op lystes det, at den undersøgelse, som kommissionen skul-
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le foretage, ønskedes udvidet til også a l omfatte Aalborg-H va lps und 
j ernbane og Aa lborg-Hadsund je rnbane. 

Komm issionen konstituerede s ig m ed kontorchef H . Bendtsen som 
fo rma nd, og der nedsattes et udva lg beslåend e a f fo rmanden og direk-
tør \V edell-\Vedellsborg til at fo retage nærmere undersøgelser, ind-
hente oplysninger og bea rbejde del fremkomn e mate rial e. 

Komm issionen vedtog a t anmode væ rkstedsch ef P . A. P edersen, 
s tatsbanernes cen tra lværksted i Aarhus, om at foretage en næ rm ere 
undersøgelse af Aalborgbanernes maskinafdeling, og at anmode afde-
li ngschef ved sydfyens ke jernbaner, tra fiki nspektø r M. Rasmussen , 
om a t foretage en næ rmere undersøgelse a f togtj enesten, herunder kø-
replaner. saml a f s tationstj enesten , specielt af forholdene på Aa lborg 
godsstation. 

Begge d'hr. erklærede s ig senere efler anmodning villige til at på tage 
sig de respektive hven . 

Udvalget ha r sammen m ed trafi k inspektør Rasmussen 2 gange be-
rej st sa mtlige banestræ kninger dels m ed de ordinære tog, dels m ed 
m olordræsine for a t besigtige ba neanlæggene og for a l indhen te op-
lysn inger på stationern e, der a lle er besøgt med undtagelse a f et par 
ekspedilriceslationer. Endvidere har udvalget sammen med værksteds-
chef P edersen besig tiget r emiser og væ rks leder i Aalborg, h,·orhos 
materiellet er besigtiget i de t omfang, det va r mulfgt, og der er foreta-
get has tighedsprøvekørsel med en af benzinmotorvognen e påhæ ngt en 
personvogn. 

Endelig har udrnlge l foretaget en ekstra besigtigelse a f sporet på 
Fjerrits leYbanen m ed henblik på en på tæ nkt sporudveksling af visse 
dele a f s trækningen. 



Danernes traiikDiængde•· o;: driftsresultate•·. 

Fjerritslev-Nr. Sundby-Frederikshavn jernbane. 
(F. F. banen) 

I bilag l e r for å rene 1936/ 37- 1947/ 48 grafisk vis t an la llel a f præ-
sterede Logkm, an la llel a f rej sende på banen og an la lle t a f den Lrans-
porterede godsmængde i ton, a lt be regnet pr. banekm, og kurverne for 
de tilsva rende gennemsnitstal fo r sa mtlige landets privatbaner er lige-
ledes ang ivet. Del fremgår af kurverne. at banen indtil krigen præ-
sterede et antal togkrn pr. banekm, der mege t nær svarede til gennem-
snittet ved privatbanerne, men under krigen lå anta llet betydelig over 
gennemsn ittet , særlig for så vidl angår årene 1942/ 43-1945/ 46, i 
1946/ 47 nærmede privatbanern es gennemsnits ta l sig stærkt til F. F. 
banens, og i 1947 / 48 ligger banens anta l Logkm pr. banekm. lavere end 
nævnte gennemsnit. 

Antall et af rej sende p r . banelun va r for krigen og indtil 1943/ 44 
nogel lavere end gennem snit for privatbanern e, men siden da har an -
ta lle t ligget væsenllig lavere. De rejsendes antal, der såvel ved banen 
som ' 'ed privatbanerne som h elhed var stigende i 1946/ 47, er i 1947 / 48 
faldet m ed ca. 13 % , m eden s anta ll et ved privatbanerne gennemsnitlig 
kun er faldet ca. 11,6 %, a lt pr. banekm. Rej sernes længde ligger der-
imod over gennem snittet, i 1947 / 48: 22,7 km mod 18,6 km . 

I første ha lvdel af 1948/ 49 har der været en s tæ rk nedgang måned 
for må ned i per sonindtægten sammenlign et m ed det foregående år, 
men i oktober, hvor den udvidede k ør eplan trådte i kraft fra 3. okto-
ber, h a r der været en stigning i den lokale 11ersonindtægt på ca . 25 % 
i forhold til september m åned . 

De på banen tran sporterede godsmæ ngder lå før krigen en del over 
priva tbanernes gennemsnit, og under krigen s teg tonsmængden mege t 
betydeligt, i 1943/ 44, hvor s tigningen kulminerede, transporteredes der 
således c. 4.390 ts pr. banekm m od c. 2.760 ls for nævnte gennemsnit, 
a ltså omtrent 60 % m ere end den mæ ngd e, p rivatbanerne gennem-
snitlig Lransportereclc. Gennemsnitstransportlæ ngden er forholdsvis 
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' slor, i 1947 / 48 således 29,5 km mod 25,0 km -.red samtlige privatbaner. 
I 19-!5/ 46 faldt godsmængden meget stærkt og kom under gennemsnit-
tet, i 1946/ 47 faldl mæ ngden kun forho ldsvis lidt, og nedgangen var en 
del mindre enct ved de øvrige privatbaner, i 1947/48 har der været en 
mindre stigning, men i første halvdel af 1948/49 er der en betydelig 
nedgang i godsindtægten. 

Banens økonomiske driftsresultater for årene 1938/39, 1944/ 45 og 
I!:J47/,l.8 ses af nedenstående opgørelse: 

1938/39 1944/45 1945/46 1946,47 1947/48 

kr. kr. kr. kr. kr. 

P erson indtægl 516.289 I .910.786 1.669.71ii 1.949.219 1.844.889 
Godsindtægt 667.433 2.754.279 1.733.485 1.596.214 1.645.471 
Andre indtægte r 212.180 330.297 295.422 39 1.874 372.402 
Samlet indtægt 1.395.902 4.995.362 3.698.620 3.937.307 3.862.762 

udgift I .655.464 4.479.413 3.720.269 4.357.987 4.412.442 
Driftsresultat + 259 .562 + 515.949 + 21.649 ..... 420.680 + 549.680 

Det bemærkes, a l de r i ovennævn te indtægt for 1947/48 ikke er m ed-
regnet det beløb på 182.500 kr. , der er frigivet af vedligeholdelses- og 
fornyelsesfonden, idet dette beløb ikke kan betragtes som en drifls-
indtægl, og del i opgørelsen anførte driftsresultat udvise r derfor el 
underskud for nævnte å r , der er 182.500 kr. større end angivet i drifts-
beretningen, hvor drifls resultatet er formindsket med dette beløb. I 
19-!6/ 47, hvor de r ligeledes blev frigive t et beløb på 182.500 kr., opfør-
tes dette da ej helle r unde1· indtægterne, men beløbet opførtes til fra-
drag efter det egentlige unders kud. 

Når driflsres ul taterne for 1946/ 47 og 1947 I 48 skal sammenlignes, 
må det derfo r, som del e r gjort her, ske på ensartet grundlag. 

Ved sammenligningen af driftsresultaterne må det endvidere tages i 
betragtning, al der i 1947/ 48 e r en bespare lse på 133.064 kr. som fø lge 
ar, al forsikringsrådet har fritaget banen for at yde det ekstraordinære 
tils kud til pensionsfonden. 

Når underskuddet i 1946/ 47 er s leget til c. 420.000 kr. mod c. 22.000 
kr. i 1945/ 46, s kyldes de t ikke svigtende indtægter, idet disse er steget 
c. 239.000 kr., men grunden er, a l udgifterne er steget langt s tæ rkere 
end indtægterne, idet udgiflss tigningen androg c. 638.000 kr. 

Af udgiftsstigningen skyldes c. 358.000 kr. større udgifte r til løn-
ninger, hovedsagelig hidrørende de ls fra indførelse fra 1. april 1946 
af del nye lønningsreglement, dels fra den stedfundne ændring i over-
enskom sten om banernes driftsfæ llesskab. Endvidere har s tørre ud-
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gifler til pen sioner m . v. bevirket en m erudgift på c. 74.000 kr., lwilke l 
i det væsentlige e r en føl ge af de ændrede p ensioneringshestemm elser 
i næ vnte lønningsreglem ent. Unde r ba neafdelingen er der til overbyg-
ningen (sveller ) anvendt c. 49.000 kr. m ere end i 1945/ 46. De øvrige 
merudgifter fordeler s ig m ed forholdsvis mindre beløb på en ræ kke 
konti. 

Ved en ny overenskom st , der trå dte i kraft den 1. april 1946, æ ndre-
des bestemmelserne angåend e fo rde lingen af b an ernes fæ ll esudgifte r, 
hvilket medførte, a t F . F. banen og Aa lborg-Hvalpsund jernba ne kom 
lil at bæ re forholdsvi s s tørre andele end tidliger e, m edens Aalborg-
Hadsund j ernbanes andel blev lilsYa rende mindre. 

Driftsunder skuddet for 19-17/ 48 e r i forhold Lil 1946/ 47 s teget m ed 
129.000 kr. som følge af, at der har været en nedgan g i indtægterne 
på c. 75.000 kr. sa mtidig m ed, a l udg ifte rne e r s teget m ed c. 54-.000 kr. 
Når udg iftsstigningen ikke e r s tørre, sky ldes del som ovennævnt, a lba-
nen er f r itaget for at indhetal e c l ekstraordinært ti ls kud Lil pensions-
fonden på c. 133.000 kr. 

På bil aget er endvidere a nført drifts indtæglc r og driftsudgifte r for 
å rene 1936/ 37- 1947/ 48, og det ses deraf, a t banen også før krigen 
havde driftsund er skud . i 1937 / 38 c. 219.800 kr. og i 1938/ 39 c. 259.600 
kr. Banen ha r iøvrigt i en læ nger e å rræ kke før 1937 / 38 haft betydelige 
underskud. 

Aalborg-Hvalpsund jernbane. 
(Hvalpsundba nen) 

Af bilag 2 ses det, a t antalle t af ba nens logkm pr. banekm før 
krigen lå betydelig laYerc end p ri rnlbanernes gennems nit, m eden s de t 
under krigen og indtil 19-16/ 47 lå over nævnte gennem snit, men i 
1947 / 48 ligger togkm igen , om end kun lidt, lavere end gennemsnittet. 

Anta llet a f rejse r p r. ba nekm lå før krigen under halvdelen a f pri 
vatbanernes genn emsnit, og selv under krigen , hvor der k ørtes fler e 
togkm end ved øvrige privatbaner, lå r ej sern es anta l m eget be tydelig 
under gennemsnittet , m en i 1947 / 48, hvor priYa lbanerne gennemgå-
ende har hafl en de l nedgang i rejseanta ll et, er ban ens antal fa ld et for-
holdsvis mindre, men anta llet ligger i 1947 / 48 dog kun på c. -l.455 
mod gennems nillets 8.570. Gennems nitsr ejsc læ ngden er derimod for-
holdsvis s tor, i 1947/ 48 således 23,7 km mod 18,6 km ved samllige pri· 
vatbaner. 

Den transp orterede godsmæ ngde lå før krigen noget lavere end fo r-
nævnte gennemsnit, og under krigen s leg godsmængden langt fra så 
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stærkt som ved privatbane rne som h elh ed , og godsmængden ligge r 
fremdeles betyde lig unde r gennems ni t tet, i 1947 / 48 p å c. halvdelen af 
de lle. Gcnnemsnilslransportlæ ngden ligger derimod forholdsvis b øjl, 
i 1947 / 48 således p å 29,l km mod privatbanernes 25,0 km. 

Banens økonomiske drifts resullat for årene 1938/ 39, 1944/ 45-
1947 I 48 ses af nedens tående opgørelse: 

1938/39 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 

kr. kr. kr. kr. kr. 
Personindlægl 171.960 659.245 643.391 663.799 707.382 
Godsindtægt 202 .060 631.207 555.614 503.712 416.108 
Andre indtægter 61.583 114.544 101.473 122.434 113.228 
Samlet indtægt 435.603 1.404.996 1.300.478 1.289.945 1.236.718 

» udgift 569.952 1.398.259 1.265.473 1.467.573 1.411.040 
Driftsres ulta t -7- 134.349 + 6.737 + 35.005 -7- 177.628 -7- 174.322 

Del bemærkes, a t der i ind lægten for 1947 / 48 ikke er m edregn et del 
beløb på 12.500 kr. , der er frigivet af vedligeholdelses- og fornyelses-
fond en , jfr. bem æ rkningen under F. F. banen . 

Driftså ret 1946/ 47 udviser cl dri.ftsunderskud på 177 .628 kr. mod 
cl oYcrskud p å 35.005 k r. i 1945/46, altså en forringelse på 212.633 kr. , 
h id rorenclc fra, a l indtægt en er faldet m ed 10.535 kr ., medens udgiften 
er st eget med 202 .100 kr. Af merudgiflerne s kyldes c. 124.40Q kr. for-
øgede lønningsudgifter, hovedsagelig hidrørende dels fra indførelsen 
af de l nye lønnings reglemen t, dels fra den æn d rede fordeling a f ban er-
nes fæ ll esudgifter. 

E ndvidere er udgifterne Li l pens ion s fonden s teget med c. 26.600 kr. 
og udgifterne under baneafdelingen h a r for overbygningens vedk om-
mende væ ret c. 54.400 kr. s tørre en d i del foregående år. De øvrige 
merudgi fter fordeler s ig på en ræ kke konti med forh oldsvis mindre 
beløb. Der har været en mindreudgift Lil brændsel p å c. 37.000 kr. 

I driftsår et 1947 I 48 udgør driCts underskuddet 174.322 kr. mod 
177.628 kr. i 19.J.6/ 47, men det m t1 ved samm enlignin gen bemærkes, 
al der i afyigt e driftsår e r en besparelse på 42.728 kr. i forho ld til del 
foregående å r som fø lge a f, a t banen s idst e å r er fritaget for eks tra-
ordinæ r h enlæggelse til p en sionsfonden. 

P å bilaget er anført driftsindtægter og driftsudgifter for å rene 1936/ 
a7- 19-J.7/48, og del fremgå r der a r. a l banen også før krigen havde 
driftsunderskud, i 1937/ 38 c. 115.400 kr. og i 1938/ 39 c. 134.300 kr. 
Banen bar iøvrigt i en læ ngere å rræ kke før 1937 / 38 haft betydelige un-
derskud. 
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Aalborg-Hadsund jernbane. 
(Hadsundbanen) 

Af bilag 3 ses det, at antallet af banens togkm før krigen lå en del 
lavere end privatbanern es gennemsnit, m edens det under krigen lå 
betydelig over, og tog km ligger fremdeles i 1947 I 48 over nævnte gen-
nemsnit. 

Antallet af rejser pr. ban ekm lå så,·eJ fø r som under krigen bety-
delig under n ævnte gennemsnit, hvilket også er tilfæ ldet efter krigen. 
Genuemsnitsrejselængden ligger over middel ved privatbanerne, i 
1947/48 således på 22,6 km m od 18,6 km. 

Der har i de første 5 m åneder af indeværende driftså r ,-æ ret en bety-
delig nedgang i personindtægten sammenlignet med de tilsvarende må-
neder i 1947 I 48, m en i oktober, hvor den udvidede køreplan med de 
nye s kinnebusser saltes i kraft fra 3. oktober, h ar de r været en s tigning 
i den lokale personindtægt p å c. 29 % i forhold til september m åned. 

Den transporterede godsm ængde lå før krigen væsentlig lavere end 
gennemsnittet, medens den under krigen nåede betydelig over som føl-
ge af de store tørvetransporter, men siden 1945/ 46 e r godsmængden fal-
det meget s tæ rkt, og i 1947 I 48 1 igger den Ja ,·ere end privatbanernes 
gennmesnit. Gennemsnitstranspo rllæ ngd en ligge r forholdsvis højt, i 
1947/48 på 36,1 km m od privatbanern es 25,0 km. I de førs te 5 måneder 
af indeværende driftså r er der en betydelig nedgang i godsindtægten 
sammenlignet m ed de tilsvar ende må neder i H)47 I 48. 

Banens økonomiske drifts resu ltater for å rene 1938/ 39, 194-!/-t-5-
194 7 I 48 ses af nedenstående opgørelse: 

1938/39 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 

kr. kr. kr. kr. kr. 
Personindtægt 150.-131 631.390 597.471 616.253 587.647 
Godsindtægt 119.241 1.000.969 1.003.897 621.953 497.254 
Andre indtægt er 71-788 124.374 111.310 124.237 134.123 
Samlet indtægt 341.460 1.756.733 1.712.678 1.362.443 1-219.024 

» udgift 444.958 1.765.244 1.742.280 1.390.729 1.336.206 
Driftsresultat -7 103.498 -7 8.511 -7 29.602 -7 28.286 -o-- 117.182 

Driftsunderskuddet i 1946/ 47 udgør 28.286 kr. mod 29.602 i 1945/ 46. 
Indtægten faldt m ed 350.235 kr., hvilket hovedsagelig sk y ldes den store 
nedgang i god sindtægten. Udgifterne gik ned m ed 351.551 kr., hvilke t 
for største delens vedkommende s kyldes , a t udgifterne Lil lønninger 
faldt med c. 138.000 kr., pensionsudgiften gik ned m ed c. 25.000 kr., 
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og udgifterne Lil brændsel med c. 103.000 kr., medens udgifterne til 
mate riellcls vedligeholdelse formindskedes med c. 32.000 kr. 

Når udgifterne til lønninger og pensioner udviser nedgang i 1946/ 47, 
skyldes det hovedsagelig, at ba nens andel i Aalborgbanernes fælles ud-
gifter er bl evet væsentligt lavere ved en med virkning fra 1. april 1946 
foretagen æ ndring i fordelingen af fællesudgifterne. 

I driftsåret 1947 / 48 udgør drifts underskuddet 117.182 kr. mod 
28.286 kr. i 1946/ 47. Det m å ved sammenligningen bemæ rkes, al de r i 
driftsåret 1947 / 48 er en besparelse på c . -11.396 kr. i forhold til del fo-
regående år som følge af, at hanen i delte år friloges for eks traordi-
nær hen læggelse til pensionsfonden. 

Det forøgede undersk ud s kyldes, al indlægterne e r faldet m ed 
143.419 kr., medens udgiftern e kun e r faldet 5-1.523 kr. Person indtæg-
len udYiser en nedgang på c. 28.600 kr. , medens godsindtægten er fal -
det c. 124. 700 kr. , andre indtægte r er s teget c. 10.000 kr. 

På bilaget er endvidere a11ført driftsindtægte r og drifts udgifter for 
årene 1936/37- 1947/48, hvoraf de l ses, at banen også før krigen ba,·-
de driftsunders kud, i 1937 / 38 c. 72.600 kr. og i 1938/ 39 c. 103.500 kr. 
Banen har iøvrigl i en læ ngere årræ kke før 1937 /38 haft betydelige 
underskud. 

Nødvendigheden af banet•nes beståen. 

Af det fo ranstående fremgl1r, a l banerne trods a lt fremd eles præ-
sterer såvel en betydelig person- sum godsbefordring. 

I 1947 / 48 a ndrog personkm og ton km følgende: 

P erson km T onkm 
F. F. banen 22.418.863 7.367.668 
Hva lps undbanen 7.390.221 1.668.468 
Hadsundbanen 8.264.334 2.645.263 

38.613.418 1 l.681.399 

Såfremt denne trafik skulle afvikl es med rutebile r og lastbiler, vill e 
der, således som anført i den tidligere af kommission en afgivne be-
tænkning om overdragelse Lil banerne af rutebilkoncessioner, dertil 
udkræves et m eget belydeligl anla l vogne, hvorhos der måtte etab leres 
garageanlæg og om læsningshall er til meget store beløb. 

Som anførl i nævnte betænkning må del an ses for udelukket, at de r 
for tiden kan fo retages en ned lægning af banerne, og at det såvel i 
samfunds mæssig som i nationa løkonomis k henseende ikke kan anses 
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for forsvarligt for tiden at nedlægge et så s tort transporlapparat som 
Aalborg privatbaner . 

Banerne er imidlertid i en økonomisk nødssituation , og del må anses 
for absolut påkrævet, at der foretages en række foranstaltninger samt 
forenklinger og besparelser i driften, således som næ rm ere angivet i 
det følgende: 

A.drninistrationen. 

Udgifterne Lil banernes administration, omfattende bestyrelse, ho-
vedkontor og regnskabsafdeling er sammenlignet med andre baners 
forholdsvis m eget små, ikke mindst n å r det tages i betragtning, at en 
væsentlig del af ledel sen af trafikafdelingen varetages af direktør og 
hovedkontor, jfr. det under afsnillet »lrafikinspektørordning« anførte. 

Det er imidlertid klart, at hverken direktøren eller hovedkontoret 
under disse omstændigheder til fulde kan bevare overblikket over og 
overkomme deres egentlige arbejde, he runder formidling af samarbej-
det mellem banernes forskellige afdelinger og forholdet til personalet 
i sin helhed samt arbejdet udadtil overfor publikum og kunder, n år 
der til daglig er fuldt op af arbejde m ed trafikmæssige detailler. 

Kommissionen har he ller ikke under sit arbejde kunnet undgå at 
mærke, at del i nogen grad svigter på de nævnte områder, og at der 
er en vis træghed i driftsledelsens administration og i ekspeditionen a f 
forekommende sager, selv hvor det kun drejer sig om frem skaffelse 
af oplysninger og materiale, der er forhånden, og som blot skal af-
sendes. 

Der kan i denne forbindelse peges på, at banerne i en årrække har 
haft et b eløb på c. 100.000 kr. lil gode hos krydsningsfonden, hidrørende 
fra beløb, som banerne har udlagt til arbejder vedrørende sikringsfor-
anstaltninger ved jernbaneoverkørsler, uden at der fra banernes side 
er aflagt regnskab overfor krydsningsfonden for de pågældende ud-
gifter, eller gjorl et forsøg på at få anvist et a conlo beløb på tilgode-
havendet. Endelig i december 1948 er regnskabet indsend t og e t å conlo 
beløb udbetalt banerne. 

Det må endvidere anføres, a t der fra r evisionens side gentagne 
gange overfor banerne e r gjort opmæ rksom på, a l kontrollen m ed 
lagerbeholdninger og m ed forbrug a f lager ru. v. har været mege t man -
gelfuld, navnlig for så vidt angår maskinafdelingens område. Ministe-
riet for offentlige arbejder h ar i 1943 rettet en meget alvorlig henven-
delse til banernes bestyrel se om a t få m anglerne afhjulpet snarest mu-
ligt. Det fremgår imidlertid af revisionsbemæ rkningerne til banernes 
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regns kaber for 1946/ 4 7. at kontrollen fremdeles ikke kan anses for 
tilfredsstillende. Det ska l endvidere anføres, a t de nævnte regn s kaber 
førs t er indsendt til ministeriet c. 1 å r efter , at revisionsbemæ rknin-
gerne fo relå. 

Uden a t der er foretaget en nærm ere gennemgang af ban ernes regn-
s kabsafdeling, har m an dog bem æ rket , at der ved betaling af indsendte 
regninger a nvendes den praksis, at be løbet til sendes i check , h vilket 
medfø rer. a t der kræves k\iltering for be løbets modtagelse. Frem-
gangsmåden er både omstændelige re og dy rere, end hvis beta lingen 
skele pr. giro. 

Kommissionen er af den opfatte lse, a t det mindre gode forhold ud-
adtil , der ha r givet anledning til så megen kritik, for en slor del hid-
rører fra . a t banerne ikke for længst har anskaffet tidssvarende per-
sonvogn smateriel og ej h el le r har foretaget modernisering af det for-
håndenværende, samt fra a l der h ar manglet præcision i toggangen, 
og a l pcrson\'ogn ene har været då rligt r enholdt. 

Hvad angår fremført kritik mod drift s ledelsen for manglende for-
ståelse og s midighed overfo r publikums øn sk er, m å m an erindre, at 
ledelsen af el s tort trafikforetagende som Aalborgban erne er m eget 
udsat og er o fte ude fo r såvel berettigede som uberettigede krav, men 

. man har dog det indtryk , a l det havde være t heldigt ,om driftsledelsen 
i noget højer e g rad h avde været lyd hør O\'er for den m ere berettigede 
del af kritikken. 

F orho ldet inda dtil k an heller ikke betegn es som godt, og man har 
indtrykke t af , at initiativ fra personalet s s ide ikke a ltid mødes med 
fo rs tåelse af drifts ledelsen , h vorved opstår fare for, at personalet re-
signerer . 

Beklages m å også det åbenbare mindre gode samarbejde m ellem di-
rektøren og m askiningeniøren , der uvæger lig må være til skade for 
\'irksom heden. 

Ba nernes øk onomiske forhold er yderst vanskelige, og de r savn es 
ofle midl er til a t beta le selv mindre regninger, hvilket gi\'er en util -
fredshed hos leverandørerne, som banerne s let ikke k an være lj en t 
med , og der burde i tide ha \'e været sørget for optagelse af en til-
s t ræ kkelig stor kassekredit eller el lån som driftskapita l. 

Når banerne drives m ed så store underskud som tilfæ ldet er , bør der 
med kommun erne søges opnået en ordning, hvorefter disse indbetaler 
deres andele i det pågældende underskud, så s nart driftsres ultatet 
foreligger, eller således a t der i hvert fa ld sn arest muligt indbetales e t 
a conto beløb . 

Såfremt der i lighed med, hvad de r finder s ted ved en del andre 
privatbaJ1er, fore lå garanti ved driftsårets begyndelse for dækning af 
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del driftsunderskud, der m åtte fremkomm e, behøvede kommunerne 
ikke al afvente banernes generalforsam lin g for a l lage s tilling til 
spørgsmålet om underskuddels dækning. 

Den omstændighed, at banernes generalforsamlinger førs t afholdes 
i november måned, medens de efter vedtægterne skal finde sted senest 
i september mån ed , er også m edvirkende til , at tils kuddene Lil dækning 
af underskuddene, herunder stalens tilsk ud, indgår så sent som til-
fældet er. 

Spørgsmålet om garanti fra kommunernes s ide for opretholdelse af 
banernes drift vi l i øvrigt blive aktuelt, når forslagene til banernes mo-
dernisering forelæ gges kommunerne, idet der som be tingelse for til-
skud fra staten Lil moderniseringen kræves, a t de interesserede kom-
muner garanterer for banernes drift i en årrække, antagelig mindst 
i år. 

Takste1•ne. 

I kommissionens første møde oplystes det, at banerne påtænkte al 
foretage en forhøjelse af persontaksterne på 10 %, og bestyrelsen blev 
da gjort bekendt med, at godstaksterne var ret lave, og at det måtte 
anses for naturligt, at der blev foretaget en forhøj else af disse, idel 
det dog på daværende lidspunkt ikke uden en næ rm ere undersøgelse 
kunne angives, hvor stor forhøjelsen burde være. Beslyrelsen fik der-
efter repræsentantskabernes samtykke til at søge såvel pe rso n- som 
godstakste rne forhøjet med 10 % . 

Personlaksterne er forhøj et fl e re gange siden 1939, sen est 1. april 
_1947, hvor de kom op på c. 70 % over taksterne i 1939, og de ligger på 
højde med de fl este and re privatbaners lakster , og da de konkurre-
rende rutebilers takster gennemgåend e ligger nogel laver e end banernes 
takster, jfr. bilag III i rutebilbetænkningen, var kommissionen på et 
senere møde enig i, at der m åtte næres betænkelighed ved a t tilråde, 
at de r på davæ rende tidspunkt foretoges en forhøjelse af persontak-
slerne, og at en forhøj else i hverl fald ikke burde foretages, før det 
kunne ske under henvisning til forbedret materiel (skinnebusm a teriel ) . 

Godstaksterne er derimod ret lave og ligger under gennem snittet fo r 
de øvrige privatbaner. Taksterne bl ev forhøjet den 1. marts 1940 og 
den 1. maj 1941, hvorved de kom op på c. 30 % over taksterne før kri-
gen . Statsbanerne forhøjede den 1. august 1946 såvel sine person- som 
godstakster, således at de gennemsnitlig kom til a t ligge henholdsvis 
c. 50 % og c. 40 % over t aksterne før krigen , og de fl este privatba ner 
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fulg te efter med ta ks t fo rhøj elser , og det er k ommissionens opfa lle lse, 
a t Aa lborgbanerne a llerede da burde have fo ret aget en forhøj else a f 
godst a ks terne. 

Efter en fo retagen undersøgelse a f gods ta ks terne kom kommissio-
nen Lil det resulta t, a l de r kunne foretages en forhøj else a f disse p å 
15 % • dog således a t t ak sta fs tanden Aalborg-F j errits lev og Aa lbo rg-
Aa rs målte n edsættes m ed 5 km i begge tilfæ lde. 

Under 8. juni 1948 m eddelte kommissionen ban ernes bestyre lse re-
sulta tet a f undersøgelsen såvel for p e rson- som godsla ks t ern.es ved-
kommende og hens tillede, at den ovennævnte forhøj else a f godstak-
s terne søgtes gennem ført hurtigst mulig t. 

Besty relsen indsendte derefter a n d ragende til minis teriel om tilla-
delse til at forhøj e såvel p erson- som gods ta ksterne m ed 10 % . Nå r 
godstaks tern e kun fo res loges forhøj e t med 10 %, skyldtes det dels , a t 
repræsentantskabernes samtykke kun forel å til 10 %, dels a t tillægge t 
Lil tak s tbestemm elserne a llered e va r udarbejdet svarende til 10 % 
forhøj else. 

For personta ks te rnes vedkommende var det tanken a t indføre for-
høj elsen , n å r tidspunktet de rtil var inde. 

Under foru dsæ tning a f, a t trafikken kunne holdes uforandret , p å-
regnedes det , a t takstforh øj elserne vill e give følgende å rlige m erind-
lægter : 

F. F. ba nen 
» » 

Hvalpsundban en , 
» 

Ha dsun dba n en , 
» 

personbefordring ....... . ....... . .. . . ... . c. 195.000 kr. 
godsbefordring . .. . ... . ........... .... . .. . c. 166.000 » 
person.befordring ..... . . . . ... . . .. .. ...... . c . 68.000 » 
godsbefordring . ................. . ....... . c . 40 .000 » 
personbefordring .......... .. ........ . .. . c. 57 .000 » 
godsbefo rdring .... . . .. ... .. . ... ... .. . .. . . c. 48.000 » 

ialt : 574.000 kr. 

Minis te riets til ladelse Lil a t forhøj e gods ta ks terne forelå i realite ten 
i delles skrivelse a f 2. au gus t 1948, m en ta k s terne blev fø rs t sa t i kraft 
den 1. december, lok a lt, og i gennem gående fo rbinde lse r den 1. j anuar 
1949. Det er k ommission en s opfattelse, at ta ks terne kunne og burde 
have væ ret sa t i kraft umiddelba rt efter 2 . august 1948. 

Minis te riets tilla delse til a t forhøj e persontaks te rne blev meddelt un-
de r 20. n ovembe r 1948. T a ksterne sattes i kraft den 1. decemhe r , lo-
kalt, og i gennemgående forbindelser den 1. j anua r 1949. 
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T•·afikaf deliugeu. 

Personbefordringen. 

l hegyndelsen af trediverne, hvor de vanskeli.ge økonomiske l'o rhold 
meldle sig for så godl som a lle landets baner, søgte såvel s tats- som 
privalbaner a l dæmme op for den efterh ånden mærkbare n edgang i 
personbefordringen, dels foranlediget af konjunkturerne, dels som 
føl ge a f en s tigende konkurrence fra rutebilern es side. Aalborgbanerne 
forsøgle imidlerlid ikke i disse år - som tilfæ ldet h ar været ved andre 
af landets privatbaner og Lil stor gavn for disses økonomi - at oYer-
tage rutebiler, der kørte i banernes opland og konkurrerede m ed 
disse, uagtet denne konkurrence var meget s tor. Senere e r de r kommel 
nye bilruter Lil , og samllige ruter har gennem en s tadig udvidet drift 
påført banerne en ,·oldsom konkurrence. Selv om der ses bort fra 
krigsårene, hvor ingen baner var i st and til a t præstere en tilfredsstil-
lende toggang, h a r Aalborgbanerne - delvis som følge af m anglende 
motorlrækkrafl - ikke i årenes løb oprelholdt en tidssvarende køre-
plan. Alt for mange af persontogene har været benyttet som bl andede 
tog m ed for lang køretid og for lange ophold ved s ta tionern e. Endvi-
dere har kørep lanen ikke være l tilrettelagt således, a t der sk abtes de 
bedst mul ige forbindelser på overgangsstationerne, lwor opholdene tit 
har andraget en time eller længere. 

Ikke mindst de m ange afl ysninger a f godstog h ar bevirket, at mere 
godsarbejde ha r måttet lægges over på de personførende tog og har 
givet aJ1ledning til s tore forsinkelser Lil megen gene og utilfredshed hos 
publikum. For a t spare damptogskørsel gennemførles i sommerkøre-
planen 1948 en ordning, hvoreft e r godsbeford ringen på 2 af s træknin-
gerne delvis blev henlagt til natkørsel , og Hvalps undbanen fik kun 
godstog hver anden dag (nat ) . Ordningen ha r virket generend e for per-
sontogene, der - af hensyn til vognladningsgodsets befordring - blev 
pålagt arbejde, der ikke s tod i forhold til den køretid, der var giYet 
disse tog, og de deraf opståede forsinkelser har s ikkert haft en andel 
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i den voldsom m e nedgan g i anta l rej sende, de r h a r fund et s ted i før-
s te ha lvdel af driftsåret 1948- 49. 

Da kommissionen anså del for af s tørste betydning, a t der bleY 
iværksat den bedst mulige køreplan ved køreplanskiftet, oktober 1948, 
hvo r de nye s kinnebusser ventedes leveret. anmodede man banernes 
direktør om at udarbejde et forslag til den nye køreplan. Det mod-
tagne forsl ag udYiste imidle rtid en ret ringe udnyttelse af s kinnebus-
serne; dog va r der på F jerritslevbanen forudsat 4 togpar daglig m ed 
s kinnebus, der a lle s kulle gennemføres til og fra Thisted, men på de 3 
andre banestrækninger var der på hver kun påregnet 2 togpar daglig 
med skinnebus. Efter planen skulle der ia lt køres c . 500.000 km årligt 
med skinnebusser. 

P å et mellem banernes bestyrelse og kommissionen afholdt møde 
henl edte man bestyrelsen s opmæ rksomhed på, at der burde uda rbej-
des en køreplan med en s tørre udnytte lse af skinnebusserne, og at der 
samtidig burde lægges vægt på, al såvel tilslutningstiderne til stats-
banernes tog som til banernes egne tog indbyrdes blev så gode som 
muligt, el forhold der hidtil kun i ringe grad e r taget h ensyn til. End-
videre var kommissionen a f den opfattelse, at togene på Hadsundba nen 
burde søges gennemført til og fra Randers, idet det m å anses for vig-
tigt, a t de r oYerall, h vo r forholdene tale r derfor, etableres gode rejse-
muligheder , hvilket medfører forøget trafik. 

Besty relsen anmodede derfor kommission en om a t fremkomme med 
fo rslag til kørep lanen , og der blev derefter af trafikinspektør Rasmus-
sen udarbejdet et forslag, hvorefter der årlig skulle præs teres c. 
700.000 km m ed de nye skinnebusser , og køreplanen h avde i det hele 
en noget større toggang end efter direktørens forslag. 

Om kommissionens køreplansforslag blev der ført gentagne for-
med banernes direktør, uden a t der kunne opnås enighed 

om forslaget, og direktøren udarbejdede et nyt udkast med en noget 
s tø rre udnyttelse af skinnebusserne end efter hans først e forslag. Ud-
kastet forudsatte, a l toggangen skulle suppleres med rutebilkø rsel på 
Fjerrilslevbanen, Sæbybanen og Hvalpsu ndbanen. 

P å et mellem bestyrelsen og kommissionen den 25. augus t afholdt 
m øde vedtog besty relsen m ed tilslutning fra direktøren i princippet 
kommissionens køreplans forslag, dog kunne kørslen med skinnebusser 
ikke straks påbegyndes på Hvalpsundbanen , da alle 5 s kinn ebusser 
ikke kunne leveres til kø replans kiftet. 

Da der ikke forud for mødet havde kunnet opnås enighed m ed di-
rektøren om køreplansforslaget, var det m ed nogen betænkelighed, 
a t kommissionen gik m ed til al lade sit køreplansforslag træde i kraft. 

Køreplanen er i tabellarisk form angivet i bilag 4, hvorpå også til-
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s lutningstider til andre baners tog er anført. Til sammenligning er i 
bi lag 5 angiYet banernes forudgående køreplan. 

Efter indsættelsen af de nye skinnebusser vi l der, til trods for at tog-
gangen er udvidet betydel igt, opnås en væsentlig besparelse i dri ften. 

En kalkulatorisk beregning viser, at de med køreplan ens gennem-
førelse forbw1dne udgifter, bortset fra personalebesparelser, kan an-
slås at være c. 550.000 kr. mindre end de til sva rende udg ifter til den i 
1947/ 48 præsterede kørsel. Besparelsen fa lder i regnskabsmæssig hen-
seende hovedsagelig på maskinafdelingen. 

Det skal herved bemæ rkes, al der i oktober og novemher måneder, 
for hvilke de r forel igger opgørelser over kørslen med de enkelte Lræk-
kraflaggregaler, langt fra er opnået den nedgang i damptogskørselen, 
som køreplanen forudsætter, og grunden er til de ls den, at 4 af ben-
zin motorvognene har været ude af drift i en del af tiden som følge aC 
maskinskade, hvilket ha r medført større anvendelse a f damptog. 

Når kulforbruget i de nævnte måneder ikke udviser den forventede 
nedgang, hidrører det endvidere fra, at der som b eredskabsarbejde, 
hvortil der ydes tilskud af s taten, er foret aget udkørsel af skærvebal-
last, hvilket sker med damptog. 

Ved indførelsen af den nye k øreplan ophørte den betydelige nedgang, 
der var sket i persontrafikken i løbet af sommeren. 

Banerne ændrede i begyndelsen af somm eren 1948 køreplan, således 
al gods togene, der dels fremføres som damptog, dels som dieseltog, 
kom Li l a t udgå fra Aalborg om aftenen og r eturnerede næste morgen, 
medens løbet t id ligere var omvendt. Ændringen skele for derved a t 
kunne udnytte diesellokomotiverne bedre og spare nogle a f de dyre 
damptog. Der opnåedes ogsaa nogen k ulbesparelse, men den æ ndrede 
godstogskørsel medførte væsentlige ulemper, bl. a . derved, at en s tor 
del af s ta tiooefoe var ubelj ente om aftenen ved godstogenes ankomst, 
jfr. iøvrigt del forannævnte. 

Da kulbesparelsen lige fuldt kan opn ås, hvad enten godstogene ud-
går fra Aalborg om morgenen eller om a ftenen , ide l diesellokomoti-
verne i begge tilfæ lde kan udnyttes i samme omfang, blev den oprinde-
lige ordning efler kommissionens fors lag genindførl ved oktoberkøre-
p lanen, dog ikke for så vidt angik Fj erritslevban en, men forhold et bør 
også for denne stræ knings vedkommende ænd res ved næste køreplan-
skifte, således al godstoget også her kommer til at udgå fra Aalborg 
om morgenen. 

Ved kommissionens m øde i s lutningen af j anuar 1949 oplystes det, 
a t der er foretaget visse ændringer i køreplanen, dels m ed hensyn til 
trækkraftens benyttelse, dels ved, a l der igen er påbegyndt na t-
kørsel med godstog på Hvalpsundbanen. 
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Da del har vis t sig, al gennem føre lse af tog banerne imellem har 
vakt s to r interesse og tilslutning hos det rejsende publikum, bør man 
måske gå videre, og det anbefales derfor a l undersøge muligheden af 
gennem kørende log Aalborg-Aabybro-Løkken (eventuelt Hjørring), så 
sna rt banern e får mere m otorvognsmateriel. 

Godsbefordringen. 

Den i krigsårene s tedfundn e s to re godst rafik, der i første ræ kke har 
været domineret af militær- og bræ nclsels transpo rle r , er nu s tæ rkt ned-
adgående. Del synes efte r oplysn inger indhentede fra sta tionerne, som 
om den a lmindelige godstrafik svigter mere og m ere, og dette skyldes, 
dels en udvidet konkurrence fra las tbiler, dels a t banerne ikke bar 
holdt s ig i t ils træ kkelig kontakt m ed kunderne, jfr. senere a fsnit om 
transportagenturet. Udkørsel af gods bør f inde sled i lan gt s tørr e ud-
stræ kning, end tilfælde t er. På en del af banernes lands la tioner er der 
s let ingen udkørsel, og på de øvrige - med undtagelse af lo - finder 
udkørsel af gods kun s led i selve s ta tionsbyen, m edens det ornkring-
liggende opland slet ikke betj enes. De lo s tation er , hvor udkørselsfor-
holdene er i orden, er Dybvad og Gandrup; for begge s tationer har 
ordningen virket godt, dog ik ke i økonomisk henseende for Dybvads 
vedkommende, men dette sky ldes forskellige forho ld , jfr. detailoplys-
ninger for Dybvad s ta tion . 

Endvidere har godsbefordringen lidt under usikre transportforhold, 
idet der a lt for ofte har fundet aflysninger af godstog s led, og godstra-
fikken er da blevet fordelt på de personførende tog og h ar påført disse 
fo rsinkelser, ligesom det m å anses for uheldigt, a t der almindeligvis 
ikke ha1· været kørt godstog mandage. Stationerne har meddelt, at 
denne ustabilitet har skabt utilfredshed hos kunderne og i mange til-
fælde bevirket, a t lastbilerne er blevel foretrukket. En af de ting, der 
kræves, for a t banern e skal bevare gods trafikken , er, a t kunderne m ed 
nogenlunde sikkerhed kan ber egne, når godset kan være fremme. 

Som et led i konkurrencen overfor lastbi lerne bør banerne tage un-
der overvejelse at få ud- og t ilkørselsforholdene fra stationerne til 
oplandet ordnet som kørsel i a lmindeligvis fastlagte ruter. 

Da en ræ kke af landsta tionerne efterhånden er meget små, h vad 
godsbefordringen angår, vil m an formene, a t der bør søges etabl eret 
udkørsel fra en større s tation i den næ rmere omegn, således at alt styk-
gods samles på en sådan s ta tion. E ksempelvis skal nævnes følgende: 

Da s ta tion erne Ullits, Pandrup og Haubro efterhånden har en megel 
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lille godsbefordring, kan ban erne anbringe en las tbil i Farsø, hvorfra 
så ikke alene gods til Farsø's eget opland, m en også til Ullits, Fandrup 
og Haubro udkøres, såvel til disse st ationsbyer som til deres opland. 
En sådan ordning, hvorved også godstogenes fremførelse lettes, vil for-
uden at a fl as te arbejdet på de sm å stationer tillige virke tilfredsstil-
lende for hele oplandet. Lignende ordning v il kunne træffes mange 
andre s teder ved banerne, f. ek s. Nibe, Brovst, Dronninglund , Sæ by og 
fl ere. En lettelse i godstogenes fremfø relse vil også kunne opnås ved 
at etablere s tykgodsudkørsel pr. las tbil på s trækningerne Aalborg-Gan-
drup, Aalborg-Gudumholm og Aalborg-Aabybro, hvorved man yder-
ligere opnår a t betjene oplandet uden for stationsbyerne, hvilket ikke 
nu er tilfæ ldet. 

Der a rbejdes for Liden ved a lle baner for at bevare så megen gods-
trafik som muligt. Man ska l her pege på det s to re reformarbejde, stats-
banerne h a r igang på mange stræ knin ger, og som sk a l føres ud i live t 
til foråret. Det vil væ re nødvendig t for Aalborgbanerne, h vor godstra-
fikken er i tilbagegang, at gøre en a lvorl ig indsats for at betjene kun-
derne så godt som muligt. 

Transport.agenturet. 

Indtil krigens udbrud i 1939 h avde Aalborgbane rne i lighed m ed 
a ndre stø rre baner cl transportagen tur, der va retog forbindelsen m el-
lem banern e og deres kunder, og som ved besøg og forhandlinger søgte, 
dels al bevare gods transpo rter for banerne, dels a t ska ffe ny godstra-
fik. Disse transportagenturer har været m eget værdifulde i banernes 
kamp mod den tiltagen de lastbilkonkurrence, og såvel s tatsbanerne 
som andre s tørre privatbaner opretholdt der fo r agenturerne under 
krigen , sel\' om forholdene i disse år s till ede sig til g uns t for banerne, 
men der opnåedes derved, al kontakten med kunderne stadig bl ev op-
retholdt, og selv om agenturernes a rbejde blev delvis omlagt, var de r 
a lligevel el s tort arbejde at udrette, bl.a. dels med al få godsbefordrin-
gen afviklet så hurtigt og godt som mu ligt, dels m ed at undersøge de 
klager, der fremkom i den for hanerne så travl e lid , og søge at få al le 
berettigede klager taget til fø lge og ved foranstaltninger undgå nye be-
sværingers fremko mst. 

Desværre begik Aa lborgbane rn e den fejl a l nedlægge sil agentur, og 
følgen deraf e r ikke udeblevet, idet banern e efte r oplysninger - givet 
af lederne af de s tørre stationer - efterhånden i stor udstrækning har 
tabt føling m ed kunderne, og da st ationerne ikke ved agenturets ned-
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læggelse har fået nogen beføje lse eller bemyndigelse, er r esultalel ble-
"el, at de mere faste godsforsendelser i krigsårene for en stor del er 
gåel over Lil las tbilbefordring, og dette forhold er blevet særlig mæ rk-
bart i efterkrigsårene. 

Kommissionen ha r derfor allerede henstillet til bestyrelsen sna rest 
at genop rette agenturet for at forsøge a t s tandse nedgangen i godsbe-
fordringen og få forbindelsen m ed kunderne genoptaget. Man skal op-
lyse, a t de forskellige stationsledere alle over for udva lget har givet 
ti ls lutning til agenturets genåbning. Udgiften til oprettelsen af trans-
portagenluret anslås til c. 11.000 kr. å rlig (overassis tent + rejse-
diæter) . 

Besty relsen har nu Yedtaget al oprette lransporlagenturet påny. 

Trafikinspektørordning. 

En Yæsenllig mangel \'Cd Aalborg privalbaners administration er , al 
der gennem snart 25 år ikke har været nogen for dire ktøren og besty-
relsen ansvarlig trafikin spektør. 

Et så udstrakt jernban enet som Aalborg pri\'atbaner kræver . for a l 
der kan hliYe tilstræ kkelig fasthed og præcision , en daglig ledelse, der 
har ansYaret fo r togga ngen og Yed hyppige inspektioner a f a ll e grene 
af lrafikafdelingens områder bå de virker tilsynsførende og vejledende. 
Direktøren har genn em disse år tillige også væ ret leder af trafikafde-
lingen, selY om den daglige lede lse af toggangen har været underlagt 
s la tionsforstanderen på Aa lborg G" som derudover i de sen ere å r Yed 
ugentlige rejse r har Yærct pålagt at efterse, om stationerne op fy lder 
forskrifte rne fo r den rene sikkerhedstj eneste, m en iøvrigt ikke har 
hafl nogen bemyndigelse ell er beføjelse over for stationer og tog per-
sona le. 

Del siger sig selY. a l det til syn, direktøren har været istand til a l 
- under hen syn til h ans ønige arbejder - har været a lt for lidet 

om fa ltende. 
Resulta tet af denne o rdning h ar medført. a t der har været s tor 

upræcished OYer toggangen , der ofte er afvikl et med s tore forsink elser 
og sYig tende forbindelser til s tor gene fo r det rej sende publikum og 
har medført Yæsenllige ekstraudgifte r. Man ska l også gøre opmæ rk-
som på, a l banernes gods logs kørsel lader m eget tilbage at ønske. 
At godstogene i krigså renes s to re trafik under besværlige forhold 
både hvad angå r trækkraft og brændsel ofte kørte m ed limefo rsinkel-
ser er forståeligt, men a l disse store forsinkelse r stadig vedbliver sam-
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lidig med, al godsmæ ngden er faldet s tæ rkt, m å tilskrives m ang lende 
organisation . Der bliver på dette område en opgave for den kommende 
trafikinspektør, så ledes a t de betydelige merudgifter ved de s to re for-
sinkelser undgås. Endvidere har station ernes ledelse og h ele tjenest e-
forhold også lidt under manglende tilsyn og vejledning, hvilke t så godt 
som a lle s ta tionsfors tandere under udvalget s rej ser i somm er gav ud-
tryk fo r. 

Kommissionen h a r de r fo r h ens tillet til besty relsen for banerne, a t 
der sna r est oprettes en selvstændig tra fikafdeling under lede lse af en 
t rafikin sp ektør, og at a lt arbejde, der berører trafikken, henlægges til 
afdelingen , herunder også ledelse a f rutebiltj en este og transportagen-
turet. Bestyrelsen h a r vedtaget en sådan o rdning og ha r nu opslået 
stillingen som t ra fiki nspektør. 

På bestyrelsen s anmodning h a r kommissionen udarbejdet fors lag til 
instruks for trafikinspektøren (se bilag 6), og dette forslag er vedtaget 
a f bestyrelsen. Når der oprettes en selvstændig trafika fdeling, vil det 
være na turligt af bespa re lsesh ensyn a l sammenslutte Aa lborg G. s ta-
tions ledelse og Aalborg godsekspedition , så ledes at der bliver fælles 
konto rer. Ved en sådan foransta ltning vil merudgiften til etablering 
a f en t rafikafdeling kun blive c. 20.000 kr. (-se bilag 7 ). 

Der ha r tidligere været m ange klager over personvogns m aterie llets 
renholdelse, og kommissionen blev på sit førs t e m øde gjort opmæ rk-
som herpå. E n undersøgelse gav til r esultat , a l rengøringen a f m ate-
ri ell et lod meget tilbage a t ønske; m en a t der i løbet af forå ret rnr ind-
trådt en betydelig bedring, hvilket kommission en på sine senere rej ser 
konsta terede. Nå r rengøringen tidligere ikke har været så god som 
ønskelig, s tå r dette også i forbindelse m ed m anglende inspektion og 
eftersyn, m en m an m å påregne, at oprettelse a f en tra fik inspektør-
s lilling vil med fø re, a l der fremtidig vil blive ført effektivt tilsyn med 
renholdelse a f ma teriellet. 

Togpersonalet. 

Sommerkø replan 1948 krævede 20 togfør e re, 13 togbetj ente + 1 tog-
betj ent reserve, ia lt 34 mand. Desud en h avde Aalborg G. s ta tion til 
rådighed 3 po rtører og 6 ekstraa rbejdere til ekstraassistance og afl øs-
ningstj enest e. 

Den modtagn e tj cnstfordeling fo r togpersona let gyldig fra 3. okto-
ber 1948 kræver 15 togførere og 10 togbetj ente, saml til tj eneste i 
skinnebusser 6 m a nd, ia lt 31 m and. De overta llige 5 togførere + 1 log-
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be ljcnt bruges indtil Yidere til s kinnebuskørsel, 2 togbetjente haves i 
reserve, og 1 togbe tj ent, der var syg, h a r fået afsk ed. 

Af det på Aalborg G. station Lil rå dighed værende assis tancepe rso-
nale har s tation en afgivet 6 ekstraarbejde re, m edens 3 portører bru-
ges til ass is tance og a fløsningskø rsel. 

Der er således opnået en besparelse i togtj eneslcn på iall 7 mand: 6 
mand afgivet, 1 togbetj ent afskediget. 

Man vil dog fo rmen e, a l det efterh ånden, såfremt bedring i trafik-
ken ikke finder s led, Yil ncrc gørligt at foretage yderligere bespa re l-
ser inden for del personale, der beskæ ftiges ved togtj enesten . 

Togplaner. 

Sel\' om baneroes tjenestekørepl a n indeholder en del bestem melse r 
\'Cd rørende enkeltheder i toggangen og a rbe jdet, skal man dog - un-
der hensyn til banernes udstræ kning og trafikering - fo res lå , a t der 
i lighed med, hvad der finder s led ved andre s tørre baner , indføres 
togplaner indeholdende oplysninger om a lle enkeltheder for togenes 
fremførelse og arbejde. Man skal nævn e bl. a . følgende: 

1. Befordring af gods. 
2. Pl an er for ilgods- og fragts lykgodsvogne, levende dyr og syregods. 
a. Togen es benyttelse til vognbcford1·ing . 
.J-. Togstammernes sammensæ tning. 
5. Person- og E -vognes løb og rengøring . 
6. Lokomo tiY- og motorvognsløb. 
7. Ændringer i løb som følge af m o lorvognseflersyn. 
8. Poslcns befordring. 
U. Pos lrngnes løb og rengø ring . 

10. T ogenes r a ngerplane r. 
11. Tider fo r lokomotiv- og molorvognes anbringe lse ti l t ogfrem fø-

relse og aflevering fra. tog fremførelse. 
Tj enes tetid for rangcrmaskine r. 

l a. Lægekassers og s idetogs lygtcrs løb. 
14. Tog og bilers Ycnletider. 
15. Meldinge r om vide regående rejsende. 
16. Rutebilers løb. 

Sådanne enke ltheder vi l ,·::cre af s lor hjæ lp og nytle for såvel det 
lrnrende p ersona le som fo r s ta tionsperson a let. 

Man Yi l h erved opnå en vis fas thed i dispositionerne særl ig med hen-
syn til træ kkraften i rnodsælning Lil d en usikkerhed, de r hidtil h a r væ-
ret rådende, og som foranlediger besvær og mer a rbejde. 
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Tograpport.er. 

De lograpporter, der anvendes ved Aalborgbanerne, er a lt for om-
stændelige Lil de logslørrelser, der kører på banerne, ikke mindst fordi 
en oven·ej cnde del af togene er motortog. Førelsen af de nuvæ rende 
tograpporter kræYer a ll for megen lid, og en forenkling bør indføres. 
Ved en del andre baner findes to slags toprapporter, en større (men 
dog ikke næ r så omfattende som Aalborgbanernes) til større person-
og godstog og en mindre til motortog. Da mange motortog vil kunne 
frem føres af motorføreren alene, bør han ikke være pålagt for meget 
arbejde m ed førelse af en stor og indviklet tograpport , og m an skar 
derfor anlJefale, at en forenkling af tograpporten finder s ted. 

Aalborg G. station. 

Kontorperson alet på Aalborg G. sta tion bestod i sommeren 1948 af: 
1 station sforstander, 2 overtrafikassistenler, 3 trafikassistenter, 2 

kontoris ter , 1 (delvis syg) togbetj ent (telefonpasser }, 1 depotarbejder 
(ekspedition af banemæ rkepakker ). 

Der er a f hensyn til arbejdet på p ladsen døgntjeneste på kontoret. 
Af egentlig tra fik afdelingstjeneste udføres følgende, der vil borl-

l'alde, nå r der oprelles en selvstændig trafikafdeling: 
J . Togledelse og togformering. 
2. Vognfordeling. 
:t Tjenslfordeling for togpersonalel. 
4. Pcrsonslatislik. 

EndYidcre udfores fø lgende a rbejde af stationen: 
1. Revision af togbilletter og rutehilbillette r. 
2. Udregning af fordelingstal Lil brug ved fordeling af u dgifterne 

m ell em hanerne vedrørende beny ttelse a f pe rsonale, brugen af 
person- og E-,·ogne, topopva rmning, vognrengøring, e lektrici-
tetsforhrug og trækkra ft. 

Disse a rbejder bør henlægges til regnskabsafdelingen. 
Ved sa mmen lægning m ed Aa lborg G. godsekspedition v il personalet 

kunne inds kræn kes som nævnl under trafikinspektørordningens op-
rettelse, se bilag 7. 

Af pladspersonale forefindes: 
1 rangermester, l rangerformand, 2 o,·erporløre r, 4 po rtører, 1 por-

løraspirant, 10 ekstraarbejdere. 
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Derudover haves 3 portører, der hidtil h a r værcl anvendt til tog ..... 
tjeneste, samt 6 ekstraarbejdere, der ligeledes har udført togtj enest e 
enten fast e ller som afløsning. 

Når s ta tionen h a r overkornplet afløserpersonale, a fgives dette til 
godsekspeditionen, der da afskediger et tilsvarende antal ekstraarbej-
dere. 

Der haves til pladstj enesten 16 fas te vagter, hvilket under hensyn 
til arbejdets størrelse m å anses for passende. Efter ny k øreplans ind-
førelse 3. oktober 1948 bar de faste vagte r dog kunnet indskræ nkes 
med 1 vagt. 

Derudover forefindes et lampisteri, der udfører renholde lse af lyg-
ter, opladning af person-, E- og D-vogn e, rengøring af godsvogne og 
udvendig r engøring og bes kæ fliger 3 112 m and + under ekstrao rdinæ re 
forhold ek strapersonale samt 4 rengøringskoner. 

Efter ny køreplan af 3. oktober 1948 kan der svares mindst 1 mand 
i lampisteriet. 

Aalborg G. godsekspedition. 

Kontorpersonal et bestod i somm eren 1948 a f: 
1 godsekspeditør, l trafikassis tent og 3 kontoriste r. 
På varehusene (et for afgående, et for ankommet gods) beskæ ftiges 

2 pakhusmes tre, 6 depotarbejdere (deraf 1 bud ) og 22 eks traarbejde re 
(heraf forretter 3 om læsningstj en este på Aa lborg statsbanestation ) . 
ialt 30 mand. I travlere perioder antages flere eks traarbejdere. 

Der føres på Aa lborgbanerne ingen arbejdsoversigter over a rbejde t 
på stationerne, men en for driftsåre t 1944/ 45 ført privat s ta tis tik 
udviser, a t der på Aalborg G. godsekspedition da var 30.200 tons ud-
gået il- og fragtstykgods samt 18.503 tons indgået stykgods. Til sam-
men lignin g skal anføres, a t Sven dborg s ta tion samme å r havde en 
samlet godsmængde på: udgået s tykgods 21.300 tons, indgået s tykgods 
21.800 ton s m ed følgende persona le: 1 pa khusmes ter , 1 pakhusfor-
mand , 3 overportører, 2 portører, li eks traarbejdere, ial t 18 mand. 

Der præs teres på Aalborg godsekspedition en stor del unødvendigt 
arbejde med transiterende gods til og fra s tatsbanerne, særlig fordi 
godset, der ankommer fra s tatsbanerne Lil viderebefordring ti l Aa l-
borgbanernes st ationer, udlæsses, sorteres og atter indlæsses i nye s tyk-
godsvogne. Udvalget har i somm er henstillet til direktøren, at der op-
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loges forhandl inger med 2. s ta tsbanedis trikts godsledelse for at få 
gennemført så m ange s tykgodsvogne gennem Aalborg som muligt 
uden behandling på Aalborg privatbaners godsstation. Der er nu op-
taget forhandlinger m ed 2. distrikt herom , og man m å p å regne, at der 
ved en sådan foransta ltning kan spa res noget p ersonale. 

SelY om køreplan en af 3. oktober har m edfø rt en besparelse på J 
depota rbejder og 2 ekstraarbejdere, m å man formen e, a t de r - ikke 
mindst under hensyn til den faldende godstrafik - må kunn e spares. 
yderligere 3 mand på godsekspeditionens va rehuse. Såfremt godsmæ ng-
den falder yderligere, bør det undersøges, om de t vil kunne lade s ig 
gøre h elt a t ned lægge rn rehuset for ankommet gods og h enlægge a l 
godsbehandling til Ya rehuset for afgående gods. Hvis denn e fora nsta lt-
ning kan gennem fø res, vil der blive yderligere personalebesparelser. 

Der læsses daglig 25- 30 stykgodsvogn e, dera f c. l 0 til landstationer. 
Efter den godsmængde, der er , m å dette antal anses for a lt for højt og 
er uøkonomisk, da godstogene de rved belastes for meget i forhold til 
godsmængden, ligesom for mange lu kkede Yogne bindes i s lykgods-
bef ord ringen . 

Det bør undersøges, om tilstedeværelse af 3 mand til omlæsningstj e-
neste på s ta tsbanes ta tionen er nødvendigt. Ordningen blev, efte r hvad 
godseksped itør en oplyser, indført for c. 15 å r siden. Selv om ud- og ind-
læsning af gods - ikke mindst fi skeforsend elser - kræver arbejde, 
må man formene, a l delte arbejde, der foretages sammen m ed togpe r-
sona let, næppe norma lt kan kræve 3 m ands tj eneste på statsbanesta-
tionen . 

Indtil den nye kØrep lan af 3. oktoher bleY indført, udgik så god t som 
a lle log fra Aalborg G. s tattion, hvorfra de kørte til Aalborg s ta tsbane-
station, og a lt ilgods - letfordæ rvelige va re r og banepakker - bl ev 
indlæssel i togene før afgangen fra Aalborg G. s tation , og denne ord-
ning medførte, a t der måtte afsluttes for indl e\·ering af sådan t gods 
længe før toget s afgang f ra Aalbo rg statsbanesla lion - fra % til 1 
li"me før afgang. 

I en tid, hvor lastbiltrafikken spill er en s tø rre og s tø rre roll e i kon-
kurrencen over for banerne, er en såda n ordning ikke god , og man hør 
derfor overvej e - især under h ensyn til a t en ikke ringe del af togene 
nu efter s kinnebusdriftens indførelse ikke anløber Aalborg G. - enten 
at anskaffe eu lastbil , der en kortere tid før logets afgang fra Aalborg 
D. S. B. kører sådant h as tergods fra Aa lborg godsekspedition til toget 
på Aalborg D. S. B., elle r om muligt søge oprettet e t in dleveringssted 
for h as tergods på Aalborg D. S. B.' s område, så ledes a t gods kan 
indleveres til korl lid før togafgang. 
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Godssla tionens beliggenhed i forhold til Aalborg s ta ls banesla lion er 
meget uheldig, da a lt ankommende gods fra D. S. B. - s åvel vogn-
ladnings- som stykgods - der s kal viderebefordres ad Aa lborg priva t-
baner, førs t a f s ta tsbane rne afl everes Lil Aa lborg p rivatban er til om-
rangering og ombehandling og derefter igen sk al passere s ta ts bane-
stationen med Aalborgba nern es tog. Det samme gæ lder i modsat ret-
ning. Dertil kommer , i hvert fa ld indtil s kinnebusdrift e r indført i 
fuldt omfang, s tadig k ørsel m ellem Aalbo rg s ta t sbanesta tion og Aal-
borg G. station m ed ankommende og a fgående tog fra og til privat-
banernes linier. 

Alt dette dobbelte a rbejde kræver person ale og tid og fo rdy rer drif-
ten af Aa lborg G. s t a tion m egel. De inds kræ nkninger , der kan foretages 
på Aa lborg G. godsekspedition , betyder lidt økonomis k lettelse, men 
fors lå r ikke m eget i forhold til s ta tionens saml ede udgifter , og de r hør 
derfor s na rest optages fo rhandlinger med sla lsbanerne om muligh e-
den for, a t privatbanerne k an få ful d optagelse på Aalborg st a ts bane-
station, jfr. sener e a fs nit om banernes optagelse på Aa lborg statsbane-
station . 

Stationerne. 

J perioden 1927- 1938, hvor privatba ne rnes økonomi efte rhånden på 
grund a f svigtend e tra fik hlev m eget anstrengt og fo r de fl estes ved-
kommende resulterede i unde rs kud drirten , Yar de l nødvendig t at 
forenkle og billiggøre deDnc m est muligt fo r de rigenn em at opnå be-
sparelse. En af udvej en e, der blev brugt , rn r a t billiggøre udgifte rn e Lil 
de sm å s ta tioners pasning Ycd efterhå nden a l e rs ta tte fas t a nsat p er-
sona le m ed ekspeditricer , h vorved de r opnåedes ret væscnllige bespa-
relser. En sådan ordning blev ikke gennemført ved Aa lbo rgban erne, 
idet der kun findes følgende 7 eksp editrice':i ta tioner: Unders led , Vol-
s trup, Blæ re, Fandrup, Gug, Komdru p og Visbo rg. Til sammenlignirig 
skal an føres, a l på Sydfycn sk e Je rnban er fin des 30 ekspedi tri cesta tio-
ner. Resultatet a f en gennem gang a f Aa lbo rgban ern es stationer har 
givet, a t man m å formene, at udover ovennævnte ek spedilrices ta tioner 
kan følgende ved ledighed OYergå Lil al væ re ekspeditrices ta tion er: 
Præstbro, Rørholt, V. Hassing, Langbo lt, Biers ted, Birkelse, Arents-
minde, Bonderup, Ullits, Ha ubro, Ha lkæ r , Sebbersund , Sønderho lm, Gi-
strup, Kl arup, Sejlflod, Solbjerg og Veddum . Der Yil Ycd en såda n ord-
ning kunne spares 18 s la lionsm cslre og t rafikekspedi enter , 4 portøre r 
og 3 ekstraarbejdere, og de r tilgå r 18 eksp editricer samt for en del a f 
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de s tørre af disse ekspcditriceslalioncrs Yedkommende c l m åned ligt be-
løb til ekstraassis tance. 

Der henvises til omtalen af de en kelte s ta tioners a rbejds- og perso-
naleforhold, j fr. bi lag 8. 

Endvidere kan Asaa s ta tion , så længe Ø rsø-Asaa e r i drift, omdan-
nes Lil en treprises ta tion , da toggangen på Asaabanen ikke kræver fast 
ansat personale. Entrepriseordningen vil medføre en besparelse på c. 
10.000 kr. årlig. 

Under h ensyn til de forenk linger og le tte lser, der e r opnået ved den 
større motorkø rsel efter køreplanen af 3. oktober 1948, kan der ud-
over den foreslåede oprettelse af ekspeditricesta tion er på n edennævnte 
s ta tioner antagelig spares følgende persona le: 

Frederikshavn G. : 
Sæby: 
Hørby: 
Dybvad : 
Præstbro : 
Asaa: 

Uls led : 
V. Hassing: 
Langholt : 
Nr. Sundby: 
Aabybro : 
Birkelse: 
Ha lvrimm en: 
Bonderup : 
Fjerritslev: 
Haubro : 
Ullits : 
Hads und: 

1 po rtør. 
I ekstraarbejde r. 
'12 ekstraarbejder. 
% ekstraarbejder. 
1 portør, 
k an overgå til en trepriseord-
ning, hvorved kan spa res c. 
J 0.000 kr. 
1 eks t raarbejder. 
1 portør. 
1 portør. 
1 ekstraarbejder. 
1 portør. 
J ekstraarbejder. 
1 ekstraarbejder. 
% eks traarbejder. 
1 e ks traarbejder. 
1 port øraspirant. 
1 eks traarbejder. 
2 eks traa rbejder e. 

Tjenesten på station ern e besværliggøres ikke så lidt som følge af 
det s tore anta l bomme, der skal betj enes. Selv om banerne får refunde-
ret de udgifter, der påløber ved bombelj ening på ubetj ente s tationer, 
ville det i m ange tilfæ lde gi,·e megen lettelse og besparelse i 
fordelingen , såfremt bommene i så s tor udstrækning som muligt er-
s tattes af a utomatiske lyssigna le r. Kommissionen skal derfor anbefale, 
a t der arbejdes hen ti l, at en sådan o rdning s na rest gennemføres. 

Man skal gøre opmærksom på det uhe ldige forho ld, a t ventesalene 
på ubetjente s tationer i Logtid ikke er belyste og åbne for publikum. 
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Der bør snarest - som ved de fleste andre baner - indføres den ord-
ning, at s ta tionsbetjeningen, når tj enesten s luller på s ta tioner, før tog-
gang er ophørt, da lænder lys i ventesalen, der forb live r åben, indlil 
s idste tog passerer, og det pålægges personalet i detle tog at slukk.e, 
belysn ingen og aflåse ventesalen. 

l{ un 2 af Aalborgbanernes station er, Dybvad og Brovst, har telegraf-
ekspedition , og delte m edfører et for disse s ta tioner betydeligt m er-
arbejde, da et m eget s tort område af banens opland e r nødt til at hen-
vende s ig Lil disse 2 s tationer med telegramekspedition. 

Man skal derfor foreslå , at der optages forhandling med post- og 
telegrafvæsenet om , at samtlige landstationer kommer til a t virke som 
telegrafstationer, hvilket vil give publikum en b edre betjening. En 
sådan ordning find es p å så godl som a ll e landets øvrige baner. 

Besparelser på stationerne. 

De samlede bespar elser, der antagelig kan opnås indenfor trafik-
afdelingen, vil andrage følgende : 

Stationstjenesten exe/. Aalborg station og godsekspedition. 
Frederikshavn G.: 1 portør, 1 ekstraarbej der . . . . . . . . . . . . 13.300 kr. 
Sæ by: . . .. . ... .. ... .... 1 ekslraarbejder . ... . .. . .. . .. . ... .. . ... . 6.000 ,, 
Hørby: . ...... . ... .... % ekstraarbejder........ ........ ........ 3.750 " 
Dybvad : . . ... . . . . ... . . l/z ekstrarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 ., 
Præs tb ro: .. . . .. . . .. . . 1 portør . ........ ............. ... .... ..... . 
Asaa: 

Uls ted: .... . ......... . 
V. Hassing: ........ . 
Langholl : ........... . 
Nr. Sundby H.: .. . 
Aabybro: ........... . 
Birkelse : ......... .. . 
Halvrimmen: ... ... . 
Bonderup: .......... . 
Fjerrits lev: . .. ..... . 
Haubro: .. ....... .... . 
Ullils: .............. . . . 
Hadsund: . ... ....... . 
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omdannes Lil entreprisestation; der 
spares 1 s ta tionsmester , 1 portør, 
1 ekstraarbejder og lilkommer en-
trepriseordning .............. . ......... . 
1 ekstraarbejder .... . ... ...... ...... . . . . 
1 porlør ......... .... ......... ............ . 
1 portør ....... . ..... . .. . ..... .......... . . . 
1 ekslraa rbejder ....................... . 
1 portør ..................... .. . . ......... . 
1 ekstraarbejder ........ . . ....... .. ... . . 
1 ek straarbejder ......... . .... . ........ . 
% ekstraarbejder ....................... . 
1 ekstraarbejder ........ ........ .. ..... . 
1 portøraspirant .......... . ..... .. . . . . . . 
1 ekstraarbejder .......... ............. . 
2 ekstraarbejdere ...... ....... ......... . 

7.100 " 

10.000 " 
6.000 " 
7 .100 " 
7.100 
6.000 " 
7.100 " 
6.000 ,. 
6.000 " 
3.750 " 
6.000 " 
6.000 " 
6.000 

12.000 



Yderligere vil der efterhånden, som de 18 tidligere nævnte s ta tioner 
kan omdannes Lil ek spedilricesla lione r, kunne spa res følgende: 

P ræslbro: .... .... .... + 1 slalion smesler 9.300 kr. + 1 eks-
ped itrice 2.670 kr. + 600 kr. ekstra-
assistance ....... . . ........ . .... .. ........... . 

Besparelse . . . 6.030 kr. 

Hørh oll : .. .. ... ... . .. . + l lrafikckspedient 7.900 kr. + 1 
ekspeditrice 2.370 kr .. ........... . .. . . . . . . 

Besparelse . . . 5.530 " 

V. Hassing: . . ..... .. + 1 sta lioosmester 9.300 kr. + 1 eks-
peditrice 2.670 kr. + 600 kr. ekstra-
assistance ... ... ... .. ... .... ........ . .. .. .... . 

Besparelse . . . 6.030 " 

Langholl : ..... .. . .. .. + I s la tionsmesler 8.350 kr. + 1 eks-
peditrice 2.670 kr. + 600 kr. ekst ra-
assistance ............................. ...... . 

Besparelse . . . 5.080 " 

Biersted: . . . . . . . . . . . . -;- l 7 .900 kr. + 1 
ekspeditrice 2.370 kr. . .. . ... . . : ....... . 

Besparelse . . . 5.530 " 

Birkelsc: .. " . . " .. " + I s tationsmester 8.350 kr. + 1 eks-
peditrice 2.670 kr. + 600 kr. ekstra-
assis tance . ... . " .. ............ . .. .. . .. ...... . 

Besparelse . . . 5.080 " 

Arentsminde : " " .. + 1 trafikekspedi ent 7.900 kr. + 1 
ekspedit r ice 2.370 kr. . ... ..... . .. . .... . 

Besparelse . . . 5.530 " 
Bonderup : . . ... . . .. . . + I s ta tion smester 9.300 kr. + 1 eks-

peditrice 2.670 k r. + 900 kr. ek s tra-
assistance ...... " .. . . " .. .......... .... . . ... . 

Besparelse . " 5.730 ,. 
Sønderholm: .. .. ... . + 1 lrafikekspedienl 7.900 k r . + 1 

ekspeditrice 2.370 kr. + 300 kr. eks-
traassista nce ..... " .. ........... . .......... . 

Besparelse . . . 5.230 " 
Sebbersund: ." .. " .. + J tra fik ekspedient 7.900 kr. + 1 

ekspeditrice 2.370 k r. + 600 kr. eks-
lraassistance 

Besparelse . . . 4.930 
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Halkæ r: . ..... ... ... .. -:- 1 trafikekspedient 7.900 kr. + 1 
ekspeditrice 2.370 kr. + 300 kr. eks-
traassistance . ........ .. ..... . .. . .. ......... . 

Besparelse . . . 5.230 kr. 

Haubro: ... . . " .... " . -:- 1 s tationsm ester 8.350 kr. + 1 eks-
peditrice 2.670 kr. + 600 kr. ekstra-
nssistance .. " ... "" " .. " . """ ." ... " .. .. 

Bespa relse ". 5.080 " 

Ullits: . "" ...... "". -:- l trafikekspedient 7.900 kr. + 1 
·ekspeditrice 2.670 kr. + 300 kr. eks-
lraassislance . . " . "" .. " .. "." .. ... " " ... 

Besparelse . . . 4.930 " 

Gistrup: .. .. " .. " .. " -:- 1 trafikekspedient 7 .900 kr. + J 
ekspeditrice 2.370 kr. + 600 kr. eks-
traassistance . . ... . ... ............... ..... .. . 

Besp arelse . . . 4.930 ., 

Klarup: .... . " .. . . .. .. -:- 1 trafikekspedient 7 .900 kr. + 1 
ekspeditrice 2.370 kr. + 600 kr. eks-
traassis tan ce . ........... . ..... " ........... . 

Besparelse . . . 4.930 " 

Sej I flod : ....... " ... . . -:- 1 trafikekspedient 7 .900 kr. + 1 
ekspeditrice 2.370 kr. + 300 kr. eks-
traassistance . " ...... .. ... " .. " .. . . " . .. .. . 

Besparelse . . . 5.230 " 

Solbjerg: .. " . .. "... -:- 1 trafikekspedient 7 .900 kr. + 1 
ekspeditrice 2.370 kr. + 300 lu. eks-
traassistance ..... " .. ... . . .. .. ... .. .... .... . 

Bespa relse . . . 5.230 " 

Veddum: .... "...... -:- 1 s tationsmester 8.350 kr. + 1 eks-
peditrice 2.370 kr. + 300 kr. ekstra-
assistance 

Besparelse . . . 5.680 " 

Til uniform og pensionsudgifter er beregnet c . 1.000 kr. pr. s ta tions-
mester og trafikekspedi en t - h'•ilket beløb er includerel i ovennævnte 
lønudgifter. 

Ekspeditricelønninger er beregnet til henholdsvis 1.500 kr. og 1.200 
kr. i egentlig honorar, hvortil kommer 78 % dyrtidstillæg. Besparelsen 
formindskes m ed 4.000 kr. grundet på, at ekspeditricer betaler mindre 
i husleje end stationsmestre og trafikekspedienter. Endvidere må reg-
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nes med en merudgift til afløsning på fridage p å c. 15.000 kr. å rlig, 
hvilket der er laget hensyn til i nedennævnte beregnede besparelser. 

Besparelserne på slalionerne for de enkelte stræ kninger fordeler sig 
således : 

FrederikshaYn-FjerritsleY: 
Hvalpsundbanen: 
Hadsundbanen: 

134.J 00 kr. 
32.400 
33.000 " 

199.500 kr. 

Efter at ovenstående e r skrevet, har man modtaget nye lj enstforde-
Iingslister for stationerne, af hvilke det fremgår, at Aa lborgbanerne 
allerede fra køreplanss kiftet 3. oktober 1948 har foretaget nogle af de 
her foreslåede indskræ nkninger og besparel ser. 

Man skal foreslå, a l der foretages en klassificering af samllige s ta-
tioners arbejde, dels for at få undersøgt, hvorvidt stationerne er rig-
tigt anbragt lønklassemæssigt sel , dels for at kons ta te re, med hvilket 
beløb ekspeditricestationer skal honoreres, og hvilken ekstraassistance, 
der evt. er fornøden. 

På Aalborg G. station sam l vedrørende togtjenesten kan påregnes 
sparel: 

2 ekstraarbejdere a 6.000 kr. 12.000 kr. 
på konto togtjeneste: 
6 ekstraarbejdere a 6.000 36.000 
1 togbetjent a 7.600 7.600 
Kørepenge 2.500 

58.100 kr. 

På Aalborg G. godsekspedition er sparet: 

l depotarbejder, 2 ek straarbejdere c. 18.000 kr. 
Der påregnes yderligere sparet: 
3 ekstraarbejdere c. 18.000 " 

ialt: 94.100 kr. 

Man skal endelig gøre opmærksom på, at der i forhold li! trafiken 
er for stort et antal fast ansatte inden for stationstjenesten og i togper-
sonalet, og det vil derfor være rigtigst indtil videre ikke at fastansætte 
personale. Skulle det ved afgang vær e nødvendigt a t antage erstatnings-
personale, bør der antages løst personale. 
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Banea(deling-en. 

Medens organisationen af trafikafdelingen som foran nævnt e r i høj 
grad uheldig, kan dette ikke siges om baneafdelingen, idet denne ledes 
a f en ansvarlig ch ef, baneingeniøren, med 2 banemestre til assistance. 
den en e for F. F. banen og den anden for de lo søndenfjordske baner 
samt Aalborg G. I øvrigt finder man a nledning til a t fremkomme med 
følgende bemærkninger : 

Personale. 
Personalet p å linien arbejder som sædvanlig i banekolonner under 

ledelse af 1 baneformand. Kolonnestrækningernes læ ngde er imidlertid 
ret små, nemlig i gennemsnit c. 7,5 km på F . F . banen, 7,0 km på 
Hvalpsundbanen og 6,6 km på Hadsundbanen, men der e r intet i vejen 
for at forøge s træ kningernes læ ngde til c. 12 km. 

En sådan æ ndring må anbefales, idet man ikke alene vil kurme spare 
13 baneformænd herved, men yderligere opnå, at banekolonnerne vil 
få en mere passende mandskahsstyrke, hvorved arbejdet uden tvivl 
kunne gøres både mere effektivt og billigere end nu. 

I øj eblikket beslår kolonnerne nemlig kun af formand en plus 1 a 2 
ekstraarbejdere i somm erhalvå r et, og der er mange arbejder, som så 
sm å kolonner s let ikke kan udføre ordentligt, såsom løftning af sporet 
for fod e, trækning a f spor m. v ., medens man, hvis kolonnerne var 
12 km lange, kunne give formændene 3 a 4 mand til hj æ lp og få arbej-
det bedre og billigere udført. 

Man vil a ltså kunne få lønningskontoen nedbragt ved en sådan for-
anstaltning. Naturligvis skulle omordningen indføres su ccessivt ved 
naturlig afgang af formænd i forbinde lse m ed omplacering af de til-
bageblivende formænd, idet nye b a neform ænd ikke skull e udnævnes, 
før de 13 overflødige baneformænd var afgået . Den tid , de r ville for-
løbe, inden omordningen er fuldt gennemført, vil være c. 6 år, hvis 
alle formænd førs t blev afskediget ved 70 års alderen, men erfarings-
mæssig vil en del afgå tidligere, således at tiden formentlig vil blive 
begrænset til 4----5 år. 

Den samlede årlige besparelse p å lønningskontoen anslås til 70.000 
kr. , h vortil kommer besparelse i de fremtidige bidrag til pensions-
fonden. 
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Sporet. 
Der anvendes følgende skinnetyper p å banerne: 

Skinner 

Fjerritsleubanen: 
kg/m 

St. 0 Nr. Sundby - 606 ( Ryaa-Birkelse) 22,5 
606 1040 ( Brovst-Skovsgaa rd ) 24.39 

1040 1090 (Skovsgard ) 22,;') 
1090 1610 (Fje rritslev ) 27,55 

Sæbybanen: 

St. 0 Nr. Sundby - 374 (Vodskov-Langholt) 22,5 
374 580 (Vester Hassing ) 24,0 
580 604 (Vester Hassing-Gandrup ) 22,5 
604 670 (Gandrup) 27,5 
670 1370 (Agersted ) 24,39 

1370 1650 (Dybvad) 32 
1650 1825 (Hørby) 24,39 
1825 1993 (Volslrup-Sæby ) 22,5 

" 1993 - 2225 (Sæ by-Understed ) 24,39 

" 2225 - 2510 (Frederikshavn G. ) 23,4 

Hvalpsundbanen : 
Aars-Svends trup 

St. 0 - 307 (Blæ re-V ægger ) 22,5 
307 - 334 (Blæ re-IV ægge r ) 31.16 
334 - 1265 ( Godlhaab-Svendstrup ) 22,5 

1265 - 1295 (Svendstrup ) 32 
Aars-Hvalpsund 22,5 

Hadsundbanen: 
St. 40 175 ( Gug-Gistrup ) 32 

175 185 ( Gug-Gistrup) 33,4 
185 967 (Komdrup-Kongerslev) 32 
967 - 1269 (Bæ lum ) 33,4 

Bælum Stat ionsplads 32 
1275 - 1295 (Bælum-Solbjerg ) 27,55 
1295 - 1415 (Solbjerg) 32 

" 1415 - 1495 ( Solbjerg-Veddum ) 33,4 
1495 - 1530 (Veddum-Skelund) 31,16 
1530 - 1675 ( Skelund-Visborg) 32 
1675 - 1805 (Hadsund) 31,16 
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Med hensyn til sporets ved ligeholdelse skal anføres følgende for de 
enkelte s trækninger : 

F. F. banen. 
Kun på en stræ kning af 10 km fra Nr. Sundby mod Fjerritslev e1; 

skinnerne så stærkt medtagne, a t en udveksling er påkrævet, og man 
vil m ene, a t en udveksling a f disse 10 km 22,5 kg hovedspor m ed 27,55 
kg nye skinner vil være ti lst rækkeligt. Dog bør yderligere 12 km 17 kg 
sidespor udveksles med brugte 22,5 kg skinner. Ved besigtigelsen tid-
ligt på sommeren havde sporel gennemgående rel nedkørte stød, og 
særlig sleml var det mellem Frederikshavn og Sæ by saml på 22,5 kg 
spor i det hele laget, m en h elle r ikke det svære spor var fri for denne 
skaYank. Ved en senere besigtigelse i november måned på strækningen 
Nr . Sundby-F j erritslev var del en tilfredsstill else a t konsta tere, a t s tø-
den e i det s tore og hele var rettet op således, a t kørs len var væsentlig 
forbedret. Man må dog anbefale, at der foretages en oppresning afi 
laskerne overalt på strækningen , n år undtages på 27,55 kg spor, eller 
på ialt !:l4 km. Foranstaltningen er relativ billig, og man vil opnå, a t 
stødene kommer til at ligge væsentlig bedre end nu. 

Underlagspladerne er overal l på strækningerne med 22,5 og 23,5 kg 
skin ner meget medtagne og ofte h elt knækkede. Det vi l blive nødven-
digt at indlægge c. 90.000 stk. nye plader for a t udbedre skaden. 

Udvekslingen af spor, oppresning af laskerne, indlægning af nye 
plader er forudsat udført som moderniseringsarbejde, jfr. afsnittet 
om moderniseringen. 

Svellebestanden er ikke god, og foretagne s tikprøver viste, a t der 
findes el s tort antal kassable sveller. Dette er heller ikke så m æ rke-
ligt, da der i de sidste 20 år kun e r udvekslet 84,445 svelle r , a ltså i gen-
nem snit 4.223 sveller årlig, medens udvekslingen burde have været c. 
5.700 st k. årlig. Man har således på disse 20 år udvekslet 29.500 sveller 
for li dt, og d isse sveller bør ind lægges inden for de næ rmeste år, hvil-
ket med den nuværende svellepris vil belaste baneafdelingens budget 
med c. 485.000 kr. ekstra ialt. 

Hvis indlægningen af svell erne fordeles over 7 år, vil der a ltså, ud-
over udgiften Lil den normale svell eudYeksling, blive en ekstra udgift 
til sveller på c. 70.000 kr. årlig i disse 7 år. 

Sporets sideretning var også mange st eder dårlig, hvilket i nogen 
grad kan henføres til den dårlige svellebestand. 

Hvalpsundbanen. 
På stræ kningen Nibe-Hvalpsund er sliddet i kurverne så s tort, at 

disse bør udveksles snares t, og det vil ved samme le jligh ed være rime-
ligt at udveksle kortere retlinede stykker mellem kurverne. Hertil 
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kræves iall 20 km spor, og det er under afsnittet om moderniseringen 
forudsat, at udvekslingen kan ske med 22,5 kg skinner fra de nu ned-
lagte Kolding Sydbaner. 

Da stødene på h ele strækningen er rel nedkørte og ganske specielt 
på stræ kningen Nibe-Aars, hvor der er vinkella sker , m å det anbefales, 
at der fo retages en oppresning af laskerne på hel e den strækning, der 
ikke skal udveksles, og a t alle v inkellasker udveksles med z-l asker. 

Underl agspladerne er overalt p å stræ kningerne m ed 22,5 kg skinner 
meget medtagn e, og del vi l derfor blive nødvendigt at indlægge ca . 
50.000 stk. nye plader for at udbedre ska den . 

Udvekslingen af spor , oppresning a f lasker og indlægnin g af nye 
plader er forudsat ud fø rt som m oderniseringsarbejde. 

Svellebestanden er hell er ikke god p å Hva lps undbanen , hvilket for-
stås, nå r det oplyses, a t der i de sidste 20 år kun er udvek slet 35.097 . 
sveller eller i genn em snit 1755 å rlig, medens udvekslingen burde have 
været 2500 stk. årlig. l\'1an bar så ledes på disse 20 å r udvekslet c. 14.900 
sveller fo r lidt, og disse sveller bør udveksles inden for de næ rmeste 
å r, hvilket m ed den nuværende svellepris vil belas te baneafdelingens 
budget m ed c. 245.000 kr. ekstra ia lt, eller hvis indlægningen af svel-
lerne forde les over 7 å r m ed c. 35.000 kr. ek stra å rlig i disse 7 å r. 

Spore ts sideretning var også m ange steder då rlig, hvilket i nogen 
måde kan henføres til den dårlige svellebestand. 

Hadsundbanen. 

Hele denne bane er forsyn et med svæ rt spor , men det bar vis t s ig, 
at n ogle af s kinn erne er brudskøre og derfor ska l udveksles. Det drej er 
sig dog kun om c. 4 km spor. Endvidere bør 4 km sidespor m ed 17 kg 
s kinn er udveksles m ed brugte 22,5 kg skinner . Disse udvekslinger for-
udsættes udfø rt som moderniseringsarbejde. 

På fl er e stræ kninger var st øden e noget ncdkørt, ligesom sideretnin-
gen var mindre god, da spo ret blev besigtiget af kommission ens udvalg. 
Disse skader kan dog nemt r ettes og e r muligt all erede udbedret. 

Svell ebestanden er ikke god , hvilket vil forstås, n år de t oplyses, a t 
der i de sidste 20 å r kun er udvekslet 26.703 svell er ell er i gennem snit 
1335 å rlig, m edens der burde h ave vær et udvekslet 2400 sveller å rlig. 

Man h ar således på disse 20 å r udvekslet c. 21,300 sveller for lidt, 
og disse sveller bør udvek sles inden for de nærm est e å r , hvilket m ed 
nuværende svell epris vil belaste ban eafdelingens budget m ed c. 350.000 
kr. ekstra ia lt, e ller hvis indlægningen af svell erne fordeles over 7 å r 
m ed c. 50.000 kr. ekstra å rlig i disse 7 å r. 

For alle banernes vedkomm ende gælder, a t der i en lang årrække 
ikke er udkørt ba llast, n år bortses fra, at vi sse stræ kninger er forsynet 
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med s kæ n ·eballas t, hvilke a rbejder er udført som beskæ ftigelsesfora n-
s taltninger m od delvis re fundering fra staten a f de dermed forbundne 
udgifter. Der m angler derfor ballast fl e re s teder. Den ma nglende bal-
last bør tilvej ebringes. 

Banen ha r i de senere å r forsøg t at genanvende kassable sveller ved 
a t fo rtage en omstøbning m ed beton af de to partier, hvo r underlags-
pladern e hviler. Den anvendte kon struktion m å s åvel i teknisk som i 
økonomis k h enseende fra rådes, således som det forøvrigt er skel ved 
p rivatbanetilsyn ets inspektioner. 

Bygningerne. 
\" edligeholdelsestil sla nden for banernes bygninger må gennemgå-

ende betragtes som tilfredsstillende. 
En modernisering af bygningerne ved insta llation af W .C. og bade-

værelse m.v. ville være øns kelig, hvis midl erne dertil kan fremsk a ffes, 
jfr. a fsnittet om moderniseringen . 



Maskinafdelingen. 
Driftsmat.eriel. 

Det samlede driftsmateriel ved Aa lborg privatbaner beslå r for ti-
den af: 

Damplokomotiver: 
13 stk. 3 koblede toglokomotiver. 
4 " 3 rangerlokomotiver. 

Desuden findes hensat for udrange ring, men endnu ikke ophugget eller 
bortsolgt: 

M otormal eriel : 

Personvogn e: 

Godsvogne: 

7 s tk. toglokom otiver. 

4 stk. 410/ 450 hk dieselelektriske lokomotiver. 
5 dieselmekaniske skinnebusser. 
6 benzinmekaniske motorvogne. 
5 gl. skinnebusser (heraf 4 diesel- og 1 

benzinmekanisk ) de r kan anvendes dels 
til togkørsel, dels til landevejskørsel. 
lille benzinmekanisk traktor. 

4 stk. påhængsvogne til skinnebusser. 
58 personvogne. 
11 kombinerede person- og postvogne. 
25 bagagevogne. 

283 lukkede godsvogne. 
247 åbne godsvogne. 

5 specia lvogne. 
4 sneplove. 

Da damplokomotivern e er langt den dyreste trækkraft at anvende, 
m å bestræbelserne gå ud på at indskrænke anvendelsen af damploko-
motiver til det mindst mulige. Med den forh åndenværende træ kkraft, 
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kan den nuværende toggang dog næppe i almindelighed afvikles, uden 
at der i den daglige drift må anvendes 2 a 3 toglokomotiver og 2 ran-
gerlokomotiver. 

Såfremt der, som det foreslås under moderniseringen, an ska ffes 4 
dieselmekaniske skinn ebusser, 5 påhængsvogne, 2 diesele lektris ke lo-
komotiver saml 1 s tørre og l mindre dieselmekan isk traktor, m å det 
påregnes, al dampdriften i a lmindelighed h eil ka n bortfa lde. 

Man kan dog ikke foreslå udrangering af samtlige damplokomoli-
ver, idel del m å anses for nødvendigt a l h ave nogen dampkraft som 
reserve bl. a . for kørsel under særlige sneforhold saml som reser ve for 
lraklorcrnc. 

Med del nuvæ rende træ kkra ftsmatc ri el m å man anse det fortil stræ k-
keligt , at der vedligeholdes ia lt 8 a 9 toglokomotiver og 3 rangerloko-
motiver , og når forannævnte anska ffelse e r fo retaget , kan dette ned-
sættes til 6 toglokom otiver og 2 range rlo kom otiver . 

Der kan således a ll erede nu foruden de hensatte 7 damplokomotiver 
udrangeres ell er bortsælges de 5 då rligste lokomotiver (h erunder 1 
rangerlokomotiv) og senere kan yderligere udrangeres e lle r bortsælges 
-! af de dårligste lokomotiver (herunder 1 rangerlokomotiv ). 

V cd ovennævn te fremgangsmåde må det under hensyn til , a t en del 
af damplokomoti\'erne e r i en ret god vedligeholdelses tils tand, idet 
der i de seneste år er a nvendt ret s tore bel øb hertil ( 4 lo kom otiver er 
så ledes forsynet med h eil nye kobberfy rkasser), ,·ær e muligt i en å r-
række-a l have det nødvendige antal damplokomotiver til råd ighed sam-
tidig med at Yedligeholdelsesudgiflerne hertil kan holdes n ede på et 
minimum. 

Da motorerne i de nuværende 6 benzinmekaniske m otorYognc er ret 
defekt e og uds lidte, og det i kke minds t af hensyn til postbesørgelsen 
må anses fo r påkrævet, a t mindst 3 af disse Yogne beva res, bør d isse 
forsynes med d ieselmotor som foreslået under moderniseringen, og 
det vi l være rig tigt samtidigt a l anskaffe en reser vemotor hertil. 

Da a l den væsentligste person tra fik i fremtiden , når fl e re s kinne-
busser er anska ffet, m å på regn es hesørget af disse, er der ikke fore-
s lået anskaffelse af bogievogne. 

Aalborgbanerne råder over ia lt 58 personvogne og 11 kombinerede 
person- og postvogne. Vognene er r et fo rskelligartede i udførelse, idet 
der findes både kupevogne, sidegangsvogne og midtgangsvogne. Mere 
end h a lvdelen a f vognene er dog midtgangsvogne, og fire af disse har 
fjedrende lædersofaer, m edens de øvrige kun har naturtræssæder eller 
malede bæn ke, idet dog fle re af disse er forsynet m ed en mindre læder-
polstring på ryg og sæde. Personvognenes vedligeholdelsestilstand er 
ret god, og over halvdelen af disse er helt op ma lede såvel udvendig som 
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indvendig i løbet af de s idste 2 år; m en vognenes invendige uds tyr er 
gennemgående ikke tidssva ren de. Indførelsen af skinnebusser m ed på-
hængsvogne medfører, a t et forholdsvis større antal gamle p ersonvogne 
kan udrangeres. Af h ensyn Lil dieseltogene og benzinmotortogene vil 
det dog være nødvendigt, at de 20 bedste 2-akslede vogne m oderniseres 
med lyse fy ldinger , lo ftsbeklædning og læ dersofaer samt udstyres m ed 
varmtvandsvarm eanlæg. Da fire vogne a ll erede er delvis moderniserede, 
e r der kun regnet moderniseringsudgifter på 16 vogne. Herudover m å 
yderligere vedligeholdes 20 vogne; m en da disse i a lmindelighed kun 
vil blive brugt ved særlige lej ligheder (udflugtslog, jule- og påsketra-
fik m. v.) kan i h eromhandlede vogne det nuværende varmeanlæg be-
vares, og vognene holdes kun udstyrede med na tu rtræsbænke (even-
tuelt med lidt læ derpol string på ryg og sæde, som nu anvend t i flere 
vogne ) , medens lofterne ved lejlighed beklædes m ed m asoni t. Allerede 
nu må nogle af de dårligs te personvogn e kunne udrangeres, og nå r de 
fo reslåede s kinnebusser e r leverede, m å det p å regnes, a t ia lt 29 a f de 
dårligste pe rsonvogne bør udrangeres eller sælges. 

Der h aves ia lt 25 rej egodsvogne, hvoraf 4 vogne har trykl uftbrem se 
og 5 ba r tryklurtlednin g. Der er under m oderni serin gen fores lået, a t 
yderligere l 0 vogne forsynes m ed tryk luftbrem se, m edens de r esterende 
6 hør udrangeres snarest. 

Som tidligere nævnt haves iall 283 lukkede og 247 åbne godsvogne. 
F lere af ,·ognene er rel spinkelt byggede med svage undervogne, og der 
findes 27 vogne med las t 7.500 kg, m edens 119 vogne h a r last 10.000 kg, 
374 vogne har las t 12.500 kg, og kun l 0 Yogn e har las t 15.000 kg. Der 
findes el ret s lorl anta l vogn e, h vis vedligeho ldelsestils tand e r så då r-
lig, a l del ikke kan anses for økonom isk fo rsvarligt a t reparere d isse. 
Al le Yogne m ed last 7.500 kg og en stor del af vognene m ed las t 10.000 
kg må således påregnes ud ranger et, og godsvognsparken vil h erved 
blive nedsat til c . 400 vogne. 

Del må anses for m eget form å lstj enligt og af ret s lor økonomisk be-
tydning, a t der snarest træffes bestemmelse om , hvilke lokomotiver og 
vogne der i h enhold til forans tående skal udrangeres eller bortsælges, 
og a t udrangeringen bliver gennemført så snart som muligt. Ma n vil 
herved opnå, a t materiellet udrangeres, m eden s der endnu k an fås no-
get ind for de kasserede m aterialer, og samtidig bedst mulig sikre s ig, 
a l der ikke ofres nogen vedligeholdelsesudgifte r på det således døds-
dømte driftsmateriel. Med de snæH e p lads forho ld Ycd værkstedet vir-
ker det iøvrigl r et generende at have h en stående ulj enstdygligt mate-
riel, som ikke skal repareres, idet det besværliggør ra ngeringen og vir-
ke r ødelæggende for overs igten over, hvad der egentlig hen stå r fo r re-
paration. 
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og remiser. 

Aalborg privathaners værksteder har et bebygget areal på c. 3200 m2 • 

Bygningskernen , de r er en muret bygning overdækkel med s hedlage, 
rummer lokovæ rksted, dre jerværksted, kedeh·ærksted, vognvæ rksted 
og snedkerværksted, og midt igennem bygningen går en 7 m lang for-
sænket skydebro. 

værksted og remise findes en bygning, der rummer s medie 
og magasin i stuen samt på 1. sal kontorer. 

1 en tilbygning Lil værkstedet mod syd findes malerværksted og 
et mindre værksted, h vor der repareres godsvogne. 

Højden i værkstedet fra underkant af tagdrager til overkant af 
skinne er kun 5,50 m , og sporafstandene i værkstedet e r gennemgående 
kun 5,0 til 5,4 m med søj ler mellem sporene. 

Væ rkstedet er oprindelig indrettet Lil behandling af lo komotiYer og 
Yogne med s tørste læ ngde over pufferne p å c. 10,50 m og med en stør-
ste hjulafstand på 6,50 rn. 

Indgangssporet til værkstedet findes i del nordYes tligc hjørne af 
dette, og vogne, der er længere end 10,50 m e ll er har s tørre hjulafs tand 
end 6,50 m , kan fra nord kun indsættes på det vestligste spor. Fra syd 
kan dog indsættes læ ngere \·ogne i mal ervæ rkstedet og vognreparatio-
nen syd for skydebroen. 

Højden i værkstedet er s tor nok til behandling af damplokomotiver, 
men skydehroen er ikke stærk nok til flytning af dieselloko, og des-
uden er der ikke høj de nok til f. eks . al løfte c l s tativ ell er en generator 
ud af et lokomotiv på egn e hjul. Man h a r derfor for diesclloko måttet 
indrette en løfteplads i det fri udenfor værkstedet, og først når loko-
motivet er sat på lave trollier, e r det muligt a t foretage den v iderebe-
handling i værkstedet , idet man dog må særligt opklodse en l11hek ran , 
såfremt stativ eller generator skal løftes ud. 

Som det fremgår af foranstående, e r værkstedet indrettet til behand-
ling af kortere vogne og damplokomotiver, og driflsmatcriellets udvik-
ling ved anskaffelse af længere vogne og motorYogn e samt tun gere 
diesellokomotiver har derfor nærmest sprængt rammerne og medført, 
at værksledsforholdene ikke nu er til fredsstillende. 

Loflshøjden i værkstedet e r for lille til h e lt at behandle dieselloko, 
og skydebroen er for kort til moto n ·ogne og nyere p e rsonvogn e, medens 
den er for svag Lil transpo rt af fuldl monterede dieselloko. 

Træværksledet, der er megel brandfarligt, e r anbragt midt i værk-
s tedet, hvilket samtidig m edfører , at dette er mindre overskueligt. 

Magasinforholdene e r alt for små og uoverskuelige til , at det kan an-
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ses for muligt under sådanne forh old a l opnå ti lfredss ti llende kontrol 
med de forskellige m ateria ler. 

Endelig m å nævn es den fu lds tændige mangel på tidssvarende va ske-
og omklæ dningsrum m . v. for pe rsona le t, et forhold, som medføre r 
dårlig ord en i væ rksledet og van skelig kontro l m ed den fuld e overhol-
delse af a rbejds tiden. 

Under sådanne forhold kan det ikke undgås, at fle re repa ratione r 
,·il blive dy re re end s trengt n ødvendig t, og delte fo rho ld kan kun æn-
dres ved en ra tionel ombygning og m odernisering af værksledet. 

Indførelse af de nye sk innebusser og ans kaffe lse af fl ere dieselloko 
vil medføre, a l værksteds- og remisefo rholdene nu vil blive så dårlige 
og uti lfredsstillende, a l de nødvendige efte rsyn og repara tioner ikke 
kan på regnes gennemførle på en fo rsva rlig og betryggende m åde, selv-
om man også vil se hort fra , a t de vil blive dyrere end nød,·cndig t. 

Da det er a f megel s lo r betydning fo r driftssikkerheden , a t a ll e nød-
,·endige eftersyn kan fo retages rationelt og på fuldt betryggende m åde, 
og da dette også ha r s tor betydn ing fo r cl c;,konom isk godt drifts rcsu l-
la l, idet man kun derved har mu lighed fo r a t undgå nog le af de store, 
meget dyre drifts uheld, m å en ombygning a f værks tederne anses fo r 
påkrævet og i høj grad fo rmå lstj en lig. 

I henhold ti l fo ranstående var det øns keligt a t fo røge loftshøjden 
i værks ledet og fo r længe og fo rs tærke skydebroen , m en da de derm ed 
fo rbundne bygningsændringer og udvidelser vil blive u fo rho ldsmæssig 
dy re a t gennemføre, ha r man i nedennævnte søgt a t a fh jæ lpe de nc-
sentligste af disse m angler på anden m åde. 

Værkstederne er iøv rigl nogen lunde udstyret m ed værktøj s maskiner. 
men del må dog anses fo r nødvendigt a t foretage enkelte nyans ka ffel-
ser, således 1 å 2 drejebæn ke og en mind re s libem askine. 

Ved værks tedet f indes en imprægner ingsans ta lt fo r svelle r , men 
denn e h ar ikke været i brug i adskillige å r , og den e r i fors laget til æ n-
dring af værkstederne forudsat ned lagt. 

Umiddelbart ved værkstede t findes en remise med 18 p ladser og læn-
gere mod nord en anden remise m ed 8 p ladser, ide t der dog he r er in d-
rettet magasin på det ene s por og motorværksted på to andre spor. 

I selYe værksledet er beskæ ftiget: 5 h ån d\'æ rkcre Yed ,·ærktøj sm a-
s kiner, I Yed damp- og dieselloko, .J. i vognvk., 2 i s medien, 4 i kedel-
værkstedet, 1 i rø rværksledet , 1 bl ikken slager , 1 elektriker , 6 i træ-
værkstedet og 4 malere samt 10 a rbejds mænd, ia lt 45 m and og 10- 12 
læ rlinge. 

Selrnm arbejdet i værkstedet i sto r uds træ kning fo regå r i a kkord, 
kan det dog ikke på regnes, a t cen Yærkmester kan fø re et ti lstræ kke-
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ligt effektivt til syn med så s tor en s tyrke, der e r beskæ ftiget med så 
forskelligartet a rbejde. 

I remisen ved Kjæ rs Mølle e r indrettet et motorværks led, hvor de r 
beskæ ftiges 8 å 9 mand, m en da alle m oto rkøretøjer fremtidig ikke kan 
saml es her, og det m å anses for meget uheldigt at oprette 2 motorværk-
steder for j ernban emotorkøret øj er , mener m a n, a t a l m otormateriell et 
bør søges samlet i remisen ved værkstedet , og a t der her bør indrettes 
cl motorværksted med løfteplads, efte rsynsgrube m. v., centralt belig-
gende i forhold til såvel remi se som drej erværksled. 

Remisen ved Kj ærs .Mølle kan da afgives til brug for banernes auto-
mobiler, og det derværende motorvæ rksted vil Yæ re godt egnet som r e-
pa ra tionsværksled for automobilmotorer. Såfremt banerne overtager 
et s tørre antal bilruler, vil der således ikke fremkomm e nogen særlig 
udgift til indretning af autom obilværks led, m en det må a nses for ri-
m eligt, a l udgifte rn e ved værkstedets indretning m . v., som formentlig 
kan a nsættes til c. 150.000 kr., belas tes a utom obilkontoen og gods kri-
Yes indretning a f motorværksted ved værkstedet. 

Ved den fores låede indretning af m otorværksted ved værkstedet op-
n år man, at der h er vil blive cl passende a rbej dsom råde for 2 værk-
m estre. 

Værks tedets opvarmning besørges af en g l. dampkedel. som også 
leverer da mp Lil en damphammer . Når damph ammer flyttes til ny 
sm edie, vil det formentlig være mest formå ls tj enligt a l æ ndre hamme-
ren, så den frem tidig drives ved trykluft. 

Del e r muligt, a t opvarmningsanlæget bør æ ndres samtidig med om-
bygningen, ligesom h ele den e lektri ske insta ll a tion sikkert trænger 
Lil æ ndring, og m an bør også overveje overgang Lil vekselstrøm og 
indføre lse af en keltdrift i rel s tor udstrækning, men der er ikke i over-
s lagel regnet med sær lige udg ifte r på nogen a f disse punkter. 

De foreslåede værkstedsæ ndrin ger, som fremgår af vedlagte skitse, 
bilag 9, omfatter iøHigt følgende: 

Flytning af sm edien , der mest p raktis k bør ligge ved siden af kedel-
smedien, idet disse to værksteder på flere felter supp lerer hinanden. 

Flytning af lræværkstedel , de r nu e r anbragt m eget brandfarligt 
midt i værkstedet, til el m ere brandsikkert s ted og fj e rnelse a f det gl. 
træværksted og skillevæggen i malerværksledet, hvorved værkstedet 
som helhed vil blive langt mere overs lrneligt og bedre am·endeligt. 

Nedlæggelse a f den nuvæ rende imprægneringsansta lt, idel der he r 
under anvendelse af så meget som mu lig t a f imprægneringsans la ltens 
bygning opføres en ny bygning i 2 etager med magasin i s tuen, medens 
der på 1. sal indrettes kontorer for maskinafdelingen, vaske- og om-
klæ dningsrum for hele personalet samt toile tter og spisestue. I forbin-
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delse med m agasinet indrettes en lu kket gård med særligt j e rnbane-
spor, og man vil h erved opnå helt til fredss till ende magasinforbo ld. 

l nuvæ rende sm edie og m agasin indrettes motorvæ rksted med løbe-
kran og løfteplads m ed 4 elektrisk drevne løftebu kke, og sporet i 
drejerværkstedet føres igennem til drejes kiven. Den nuværende løft e-
p lads i de t fri er tæ nkt bibeholdt som reserve. 

Da loftshøjden i remisen e r for lille og for korte til at rumme 
skinnebusser, fores lås laget løftet og remisen forlænget c. 3 m ud for 
spor nr. 3 til 8, således a t der h er kan rumm es skinn ebusser og Mb-
vogne. 

De to førs te spor i r emisen flylles som vist på skitsen , idet de t 
vestl ige spor bliver genncmkørselsspor til løftehallen , og rummet , der 
adskilles fra den øvrige remise, er læ nkt udnytte t som et særlig t 
eftersynsværksted med plads til 2 vogne. 

Da pladsforholdene i drejerværksledet er r et knebne, er hjulbæ nkene 
foreslået flyttet til værkstedets sydøs tlige hj ørne ved kedelsmedien, 
hvor hjulringepålægningen alle rede nu foregår, og m an opnå r h e rved 
betydelig bedre transpo rtmuligheder på sporet i drejervæ rks tedet. 

Alle de foreslåede værks tedsændringer er kun skitsemæssig angivet, 
og forinden de kan udføres, m å e t næ rmere detailleret projekt udar-
bejdes af en bygningskyndig mand i fors tåelse med maskinafdelingen. 

Ved gennemførelse af de fores låede værkstedsæ ndringer vil man 
opnå at få et m ere oversku eligt og m ere praktisk indrellet værksted , 
hvor det i fremtiden vil være muligt at udføre de forekommende ar-
bejder på en forsvarlig og økonomisk tilfredsstillende m åde. 

Den nuværende s ty rke i værkstederne m å under de nuværende van-
s kelige forhold an ses for rimelig . En gennemgang af de for værkste-
derne gældende akkorder har da også i det store og h ele vis t, a l disse 
ikke kan siges at ligge h øjere end a ndre s teder. Mange af akkorderne 
er dog ret gamle og m ed tekster, der ikke er helt fy ldestgørende, hvor-
for en gennemgang og re\'ision af d isse under hensyn til ændrede a r-
bejdsmetoder sikkert vil være form å lstj enlig. 

Hvor s tore årlige bespa relser, der kan opnås ved gennemføre lse af 
de fores låede værksledsændringer, e r vans keligt nøjagtig a t opgive; 
men der kan dog ikke være t vivl om , a l disse vil blive væsentlig s tørre, 
end hvad en rimelig forrentning og afskrivning af byggeudgifterne 
kræver, og man vi l anslå besparelsen t il mindst 40.000 kr. å rlig, hvilket 
beløb er m edregn et i den ved banernes modernisering ans låede sam-
lede besparelse på 510.000 kr" jfr. afsnittet om banernes m odernise-
ring. 

En m eget s tæ rk indsk rænkning af dampdriften i forb indelse med en 
hurtig udrangering af de dårligs te person- og godsvogne vil desuden 
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medføre væsenllige besp are lser i ,·æ rksledet, selvom man dog a lle rede 
nu m å regne m ed , at der er spa ret ads killige udgifter ved ikke a t ved-
ligeholde en de l a[ de alle rdå rligste godsvogne. 

Det m å derfor på regnes, a l s ty rken i værkstedet efte rhånden ka n 
nedsættes, m en det vil sikkert væ re mere ford elagtigt for banerne, så-
fremt værkstedet udnyttes fuldt ud ved reparation for andre p rivat-
baner. Selv med en beskeden forlj en esle på sådant fremmedarbejde vil 
der he rved kunne indtj enes ikke ubetydelige beløb, idet Aa lbo rg må 
vær e cl ret godl beliggende repa ra ti on svæ rks ted for en ræ kke pri va t-
baner. 

Såfremt ban erne ikke på tager sig fremm eda rbejde, må s ty rken i 
værkstedet kunn e nedsættes m ed ca. 8 mand, hvilke t vil m edfø re en 
å rlig besparelse p å ca . 60.000 kr. 

Foruden forannævnte bespar elser , der vedrø rer såvel p ersona le som 
materia le, vil man ved den fo reslåede flytning a f trævæ rkstedet og en 
brands ikring af dette i forh old til det øvrige væ rks ted opnå en mindre 
brandrisiko i væ rks tedet og dermed en sikkert ikke uvæsentlig n ed-
sættelse af de å rlige udgifter Lil brandassuran ce for bygninger og 
inventar. 

De med værkstedsændringerne fo rbundne udgifte r s kønnes a l fo r-
dele sig således : 

Smedie c. 170 111 2 ... ..• . • .•.•.. . ...... . .. . . .. • . .. ..• . ••.••• 

Træ væ rksted c. 155 m 2 .. " ... . • . .. " " .. " " " • . " " • • . 

og kontor m.v., c. 285 m 2 . . . "" .. . " . . .. " 
Tilbygning til remise, herunder løftnin g og isole-

ring af lag, forlængelse a f fy rgraYe og indret-
ning af eflersyn s hal ""." " .. ". " ... " . " .. . .. " . . 

Indretnin g af motorvk. og løfleh a l .. . . "." "" " " . 
Bygningsændringer ved nuvæ rende træ- og m a le r-

vk. saml flytning a f sm edie og hjulbæ nke""" 
Nyansk a ffelse af væ rktøj sm askiner, 4 elektriske 

løflehukke, taljer og øvrigt inventar .. ... " .. ... 

35.000 kr. 
30.000 » 

95.000 }) 

140.000 » 

45.000 }) 

45.000 » 

150.000 » 

l a lt : 540.000 kr. 

Udgifte rne på regnes nedsat m ed værdien a f mo-
torvæ rks ted i remise ved Kjæ rs Mølle" "" " . c. 150.000 kr. 

390.000 kr. 

Som nævnt under driftsmaleriel virker del med de ret snævre p la ds-
fo rhold ved værkstederne meget uheldigt her a t have h enstående en 
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hel del uljenstdygligl materiel, som ikke skal repareres, idet det be-
sværliggør rangeringen og ødelægger oversigten over, h vad der egent-
lig h enstår for reparation. 

Det bør jo fo r værkstedet a ltid ,·æ re såle<.l es, a t man til enhver tide 
heil og fuldt er kla r over, h vilket mate riel der henstår for reparation, 
og at der snarest muligt efte r indgang til værksledet af maskiningeniø-
ren i forb indelse m ed værkm esteren træffes bestemmelse om, hvad der 
skal gøres Yed de enkelte køretøj er. For a l opnå helt ensartet materiel 
må del forud Yære fa sll agt, efte r hvilken standard de enkelte køre-
tøj e r skal repareres, og ,·ed sam arbejde med trafikafdelingen må det 
des uden fastslås , hvilke af disse vogn e driften har mest interesse i 
førs t bliver fæ rdiggjorte. 

For a t opnå, at der Lil enhYer tid kan haves den bedst mulige over-
s igt o,·er materiellels lj enstdygtighed h enho ldsvis utj enstdygtighed og 
hele vedligebolclelsestilslanden, må del m eget anbefale!\, at der i stedet 
for de nuvæ rende reparationsbøger snarest indføres et kartotek over 
materiellet i lighed med, h vad der for længst er indført ved s t a ts ba-
nerne. Et sådant kartotek bør selvsagt føres m ed stor omhu og for-
s tåelse af de forskellige tekniske udtryk. Det vi l være mest hensigts-
mæssigt at lade en kontormand m ed nogen teknisk forståelse stå for 
føringen af kartoteket, og da m askinafdelingen også på andre områ-
der synes at savne en teknisk uddannet kontorleder, der kan bistå ma-
skiningeniør og værkmestre, m ener man, at det vil være i høj grad 
formålstjenligt, om maskinafdelingens kontor normeres m ed en assi-
s tent m od , at der samtidig spares en kontoris t. 

De sto re udgifte r til maskinafdelingen i de senere å r skyldes først og 
frem mest, som tidlige re nævn t, a l banerne ikke h a r haft tilstræ kkelig 
motortræ kkraft, således al det har været nødvendigt a t fremføre mange 
af togene med damplokomtiver, hvi lke t er forholdsvis m eget dyrt. 
Dette fremgår også af, at der , som anført under omtalen af den nye 
køreplan med skinnebusdrift, på regnes a t kunne opnås en å rlig bespa-
relse under maskinafd elingen på 550.000 kr. + 60 .000 kr. på værkste-
det, ia ll 610.000 kr. 

Nå r banernes trækk raft er fuldt motoriseret ved anskaffelse af die-
sellokomotiver og flere s kinnebusser, som fores lået under afsnittet om 
ban ernes modernisering, påregnes det, a l udgifterne til maskinafdelin-
gen yderligere Yil kunne formindskes med op imod en halv million kr. 
å rlig. 

Som tidligere nævnt har der sids te efterå r samtidig været nedbrud 
på fire af ben zinmolorvognene; hvilket ha r medført anvendelse af an-
den dyrere træ kkraft. Under moderniseringen er det foresl ået , at der til 
benzinmotorvognene anskaffes ia ll 3 dieselmotorer, en af disse er a lle-
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rede anskaffet , m en det må m egel anbefa les sna resl at anskaffe de re-
s terende 2 m olorer, således a l de nuvæ rende hyppi ge ned brud af mo-
Lorvognene undgås. 

Lokomotiv- og depotpersonale. 

Der haves følgende kørende pe rsona le: 
21 lokomolivførere, 14 molorføre re, 6 faslansa lle fy rbødere og 10 

ekstrafyrbødere, idet 2 lokomotivførere har fåel afsked i indeværende 
driftsår. 

Der anvendes 1 lokomotivfører og 1 molorfører til tjen este som lo-
komotivmestre ; 2 lokomotivfø rere er sygem eldte og forYcntes ikke a l 
komme Lil tj eneste m ere. 

Efter ny køreplan af 3. oktober 1948 anvendes til førertj eneste i 
strækningskørsel 31 føre re og til rangertjenesle på Aalborg G. og Nr. 
Sundby H. s ta tion 6 føre re, ia lt 37 mand ; da der kun haves 31 førere 
til rådighed, må 6 fyrbød ere således køre i førerlur. 

Der kan ikke spares noget kørende personale, udove r a t de to syge-
meldte føre re ved afgang ikke behøver a t e rs taltes, og der er ikke kom-
met tilgang for de 2 afskedigede lokomotivføre re. Bespare lsen \'i l såle-
des andrage 4 lokomotivførere. 

I depottjenesten beskæ ftiges ialt 30 m and , a lle i Aalborg; h eraf an-
vendes 8 til fas t pudsertjeneste i lokomotivr emisen og 5 i motorvogns-
remisen . Derudover besk æftiges 17 mand til forskellige arbejder: ren-
gøring, m agasiner, udvas k, værkstedsarbejde m . v. 

Man m å dog form ene, at der , efler a t skinnebusdrifl e r indført i s:°1 
s tort omfang ved køreplanen a f 3. oktober 1948, må kunne spares 
mands kab, dels i remisetjenesten og dels til de forskellige arbejder, og 
det an slås, a t denn e besparelse, nå r træ kkraften efter den nye køre-
plan ligger heil fasl, kan udgøre mindsl 5 m an d. 

Man ska l henl ede opmæ rksomh eden på, a l såfremt der an s ka ffes 
s tørre rangertraktorer , vil m an kunn e opnå væsentlig bespa relse inden-
for lokomotivtjenesten, da traktoren kan betjenes af Lrafikafdelingens 
personale. 

Besp a relse: 4 lokomotivførere :l I 0.000 kr. og 5 ekstrapudsere a 6.000 
kr. = 70.000 kr. 

Man h ar ved gennemgang af lokomotivafdelingens turlis te r og spe-
cifikationer bemæ rkel, a t fo rberedelses- og afslu tningslider e r fast sa l 
meget generelt. og man skal ikke mindst under hen syn til den nu 
større anvendelse af lettere motorenheder foreslå, a l disse Lider tages 
op til revision. 
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Hanernes n1oderniseri11g. 

Da privalbanernes forslag til modernisering i henhold til lov af 23. 
marls 1948 for langles indsendt til modernise ringsudvalge l inden 1. ja-
nuar 1949, og da næ rvæ rende belæ nkning ikke kunne forven tes afgiYet 
så betids, a t banerne kunn e afvenle de fors lag til moderniseringer, der 
m åtte blive fo reslået i betæ nkningen , henledte kommissionen bane-
besty relsens opmæ rksomhed på delte forho ld. Bestyrelsen var ind for-
s tået med og ønskede, a t kommissionen s kulle bis tå banerne m ed mo-
derniseringsforslagets udarbejdelse. 

Banernes direktør udarbejdede efter kommissionens anmodning el 
forslag til hanernes modernisering, og udgifle rn e dertil ansloges til 
følgende beløb: 

F. F. banen .. " ... . ... .. . . .. . .. ...... . ............ . 
Hvalpsundba nen ... . " . . " ." . " . " " .. " ." .. . . . 
Hadsundban en 

iaJt: 

3.812.000 kr. 
2.445.f> OO » 

918 .500 » 

7 .176.000 kr. 

Det minis terie ll e udvalg, de r har u darbejdet fors lag til Jo,·en om 
p rivatbanernes modernisering, har i sin tid anslået udgifterne til Aal-
borgbanernes modernise ring Lil ia lt 5.766.000 kr. , og da banernes for-
slag oversteg dette beløb med 1.410.000 kr., og da det m åtle an tages, 
at der ikke ,·ill e kunne s tilles Yæsentlig slø rre beløb til rådighed . end 
hvad der svarer t il næYn le udvalgs forslag, m å tte det anses for nød-
vendigt a t foretage en nedskæ ring af banernes forslag. Der blev der-
efter af kommissionsudvalget uda rbejdet de neden stående fors lag til de 
3 baners modernisering, h \"O ri der er foretage t en væsentlig nedskæ-
ring af de af banern e foreslåede be løb Lil sporudYekslinger, hvilke ned-
s kæringer er tillrådt af direktøren, jfr. bilag 9a. 

Kommissionen har senere bragt i e rfaring, at de t af hanerne ind-
sendte fors lag til modernisering på Yæsenllige punkter a fviger fra kom-
mission ens fo rs lag, bl. a . de rved , at de r kun er a fsat ia ll 100.000 kr. til 
modernisering af væ rkstedern e. Derimod e r de r regnet m ed en betyde-
lig større sporud Yeksling på F. F. banen og anvendelse af 
skinner på Hvalpsundbanen, m edens a nskaffelse af en traktor Lil Nr. 
Sundby er ude ladt. 

Udgiften er efte r banernes indsendte fors lag omtrentlig den su mme 
som efter kommissionens forsl ag, men derudover er del påregnet, at 
arbejds lønnen til sporudvekslingen belastes driften . 

KollllDissionen m å dog fastholde sit forslag som del m est rationelle 
såvel i økonomisk som i t eknisk h enseende. 
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D e å rlige besparelser, som moderniseringen vil medføre, falder ho-
Yedsagelig på maskinafde lingen og er efter en foretaget kalkula torisk 
beregning anslået til ialt 510.000 kr., hvilket beløb fordeler s ig p å de 
3 baner m ed h enholds,is 270.000 kr., 130.000 kr. og 110.000 kr. 

De 3 moderniseringsfors lag blev af kommissionen m ed indstilling a f 
9. novembe r 1948 tilsendt banernes bestyre lse, jfr. bilag 9a. 

Efter del da frem sendte moderniseringsforslag va r udgiften ialt an-
s lået til 5.823.000 kr., medens den efter omståen de for slag kun 
andrager 5.810.600 kr. , hvilket hi drør er fra, at der i det endelige for-
s lag er foretaget en reduktion på 12.-100 kr. af udgifterne til trykluft-
installationer. 

Det tilføj es, at det ville være ønsk eligt, om der under moderniserin-
gen kunne have været m edtaget udgifter til modernisering af stations-
bygninger (badeværelse, w. c . m . v.) , men da det må antages, a t så-
danne udgifter næppe vi lle bliYe god kendt af moderniseringsudvalget , 
og da udgifterne ej h eller ka n rummes indenfor det beløb, der er på-
regnet anvendt til banernes modernisering, m å udgifterne til disse for-
anstaltninger afholdes af ba ne rne selv. Udgifterne til moderni sering af 
bygningerne er i det af bane rn es direktør i 1943 indsendte forslag ti l 
modernisering anslået til c. 300.000 kr. for a lle 3 ba ne r . 

Forslagene er følgende: 
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Forslag til modernisering 
af 

Fjerritslev-Nr. Sundby-Frederikshavn jernbane. 

Baneafdelingen. 

Udveksling a f 10 km spor (bl.a. Nr. Sundby-
Vadum ) med27,55kgskinner: 

10 km å 55.000 kr""""""""." .. " ..... ". 550.000 kr. 
90.000 underlagsplader, 21 5 ts a 700 kr. 150.000 » 

10 km sidespor ( 17 kg ) udveksles m ed 
22,5 kg, arbejdsløn 10 X 3.000 ". """." 30.000 » 

2 km sidespor ( 17 kg ) udveksles med 
22,5 kg fra Hvalpsundbanen: 2 X 10.000 
+ 2 X 3.000 " " ... . "" .. " "" """."" "". 26 .000 » 

Fragår salg af indvundne materia ler : 

12 km 17 kg spor. 32 ts / km , 
12 X 32 = 384 ts å 300 kr .. 11 5.000 kr. 
Sveller, 10 km spor : 

. IO X 1400 Xl,/.i = 3500 s tk. 
å 3 kr. "" .. "" """ . . .. ". 10.000 » 

180 ts u-plader i1 100 kr"" 18.000 » 

Oppresning af lasker. Nr. Sundby-Fjer-
rils le\", 50 km + ( 10 km + 16 km 27,55 
kg/ m spor) = 24 km å 800 kr" inc l. 

756.000 kr. 

143.000 » 

613.000 kr. 

fornyelse af en del bolte og fjederringe c. 19.000 » 

Oppresning af lasker, Kr. Sundby-Frede-
rikshavn, 78 km + 8 km 27 ,55 kg/ m 
spor = 70 km å 800 kr. ""." . . "" "... 56 .000 » 

14 daglyssignal er i1 4.500 kr. """"""". 65.000 » 753.000 kr. 
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Maskinafdelingen . 
2 s kinnebusser å 160.000 kr. " ... .. ..... . . . 
1 på hængsvogn ................................ . 
1 diesellokomotiv ... . . ............... ... ..... . . 
1 traktor til Nr. Sundby bavnesta tion .. . 
1 traktor, 80 HK . ......... " .. ... ............. " 
2 skinnebus motore r, hvoraf 1 Lil Mb-vogn 
Modernisering af 8 pe rsom·ogn e 

å 14.000 kr . ............... " ................. . 
Trykluflinsta llation på m ateriel ... " ..... . 
Andel i m odernisering a f væ rksted ..... . 

3 skinnebusser m ed 3 påhæ ngsyogne er 

Overført ..... . 

320.000 kr. 
67.000 )) 

700.000 )) 
180.000 » 
120.000 )) 

95.000 » 

112.000 )) 
100.800 » 
195.000 )) 

1.889.800 kr. 

anskaffet ... .............. " ....... "........... 450.000 » 

Kræves der af banen , som fo rudsat af det minis terielle 
udvalg, et bidrag på ...... " . . " " ." .. ..... ....... " ...... .. . 

hvori indgår udgiften til det a ll an sk a ffede s kinnebus-
m ate riel, bliver de r til resl ................................ . 

Statens and el 70 % .. " .... " ...... " .. .... ......... """ ". ". 

såfremt kommunerne li I s kyder rest en ... . .. .............. . 
Såfremt der a f ba nen kun kræves et bidrag på 450.000 

kr., bli,·e r restudgiften ... ................................... . 
Statens andel bliver da ......... "." ..... " ...... " ....... .. . 

753.000 kr. 

2.33Jl.800 )) 

3.092.800 kr. 
840.000 » 

2.252.800 kr. 
1.576.960 » 

675.840 kr. 

c. 2.644.000 » 
c. 1.851.000 » 

og kommunernes bidrag ... . ... " . . " ..... .. ....... . ...... "." c. 793.000 kr. 

Ins la l.lationer a f try klufludsly r på a lle 3 haners m ate rie l e r p å regnet 
at o mfatte fø lgende: 

4 dieselloko å 20 .000 kr ... "".. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 .000 kr. 
20 p er sonvogne å 4.000 k r. .......... "." ".............. ..... ... 80.000 » 

4 personvogne å 400 kr. ( ledning) . ........... "". . ... . . . 1.600 » 

10 r ej segodsvogne å 4.000 kr. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 40.000 » 

lait : 201.600 kr. 
Udgiften er påregn e l fordelt på ba nerne i forholdet 2 :1 :1, hvilket 

også er tilfæ ldet m ed udgi ften, 390.000 kr., til moderniseringen a f 
værkstedet. 
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Forslag til modernisering 
af 

Aalborg-Hvalpsund jernbane. 

Baneafdelingen . 

Udveksling af 20 km spor (kurve r m. v.) 
m ed 22,5 kg s kinner fra Kolding syd-
baner: 20 X 27.000 . . .. . ... ... . . . ... . .. . ... . 540.000 kr. 

Oppresning af lasker , 45 km spor å 800 
kr. incl . fornyelse a [ en del bolte og fj e-
derringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 " 

50.000 stk. under lagsplader: 120 ts å 
700 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000 " 

660.000 kr. 
Sa lg a f indvundne mate ria ler (20 km 

spor) m. v. . . .. . . . . . . ... .... .. ... . .. . . . . . . . . . . . 200.000 " 

460.000 kr. 
Daglyssignale r p å 6 sta tioner ... . . . . . . ..... 27.000 " 

Maskinafdelingen . 

1/2 diesellokomotiv . . .. . .. . . . . .. .. . . ... . .. .. ... . . 
1 skinnebus ............ ...... . . . ..... . . .... .. ... . 
2 påhængsvogne . . . . ... . . ..... .. .. . .. ...... . .. . . 
1 skinnebusm otor til indbygning i Mb-

vogn . . ....... .... .. . . ... ... ..... .. .... .. ... ... .. . 
4 per sonvogne moderniser es .. . .. . .... . .. . . 
Trykluftins talla tioner på m a teriel . .... . . . . 
Andel i modernise ring af værks ted 

350.000 kr. 
160.000 " 
134.000 " 

55.000 " 
56.000 
50.400 " 
97.500 " 

902.900 kr. 
1 s kinnebus a llerede leveret . . . . . . . . . . . . . . . 110.000 " 

Banens eget bid rag (udgiften Lil s kinnebussen ) 

Sta tens ande l 70 % ... . . .... . . ... .. ........... . . ... .. . .. . .... . . . 

Såfremt kommunerne tilskyde r resten . . . . .... .. . ......... . 

487 .000 kr. 

1.012.900 " 

1.499.900 kr. 
110.000 

1.389.900 kr. 
972.930 " 

416.970 kr. 

Så fremt ba nens bidrag - som af det minis t. udva lg foreslået -
sættes til 70.000 kr. , eller der eventuelt intet bidrag kræves, forøges 
statens og kommunern es andel forholdsvis svarende dertil. 
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Forslag til modernisering 
af 

Aalborg-Hadsund jernbane. 

Baneafdelingen. 

Udveksling·M 4 km spor l1 55.000 kr. . .. 
Udveksling af 4 km sidespor m ed 22,5 kg 

skinner fra Hvalpsundbanen 4- X 10.000 
+ 4 X 3.000 = .... .. .. ....... .. ....... .. ... . 

Salg af indYundne materialer: 
4 km 33 kg spor: 192 ts a 

100 kr. + sveller = .... .. 27 .000 kr. 
4 km 17 kg spor : 136 ts a 

300 kr. + svell er 40.000 

.li as kinaf delingen. 

1/ 2 diesellokomotiv 
1 skinnebus ..... ........ ................... .. .. . . 
2 på hæ ngs vogne ... . ..... ....... .. ...... . ...... . 
1 s kinnebusmotor til indbygn ing i Mb-

vogn ...... .......... .......... .. ..... .. ......... . 
-l personvogne moderniseres . ....... ..... . . 
Trykluftinstallation på maleriet ........... . 
Andel i modernisering af værksled .. ... . 

220.000 kr. 

52 .000 " 

272.000 kr. 

67.000 " 

350.000 kr. 
160.000 " 
134.000 

55.000 " 
56.000 " 
50.400 " 
97.500 " 

902.900 kr . 

l skinnebus a llerede ans kaffet . . ...... .. . . 110.000 " 

Hanens bidrag (udgiften til skinnebussen ) 

Statens andel 70 % ........... . . . . . ... . .... .. .. . . ......... . ... . . 
Såfremt kommun erne tilskyder resten ................... . . 

205.000 kr. 

1.012.900 " 

1.217.900 k r . 
110.000 " 

1.107.900 kr. 
775.530 " 

332.370 kr. 

Såfremt banens bidrag - som af det minis t. udvalg fores lået - sæt-
tes ti l 35.000 kr" eller der eventuelt intet bidrag kræves, forøges s t a-
tens og kom munernes andel forho ldsvis svarende dertil. 
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Pensionsfonden. 

Pensionsfonden er oprettet i 1905/ 06 ved til sk ud fra særbanernes 
pensionsfonds, der er oprettede i 1902/ 03. 

Af den pensionsgivende de l af lønninger h a r personalets og driftens 
procentvise bidrag til pensionsfonden andraget følgende: 

Personalet Banerne 

1/ 4 1905- 31 / 3 1916: 5 10 
1/4 1916- 31 / 3 1919: 5 5 
1/ 4 1919- 30/9 1919: 5 6 
1/ 10 1919- 31 / 3 1920: 3 6 
l /-1 1920- 30/ 6 1927: 3 7 
1/7 1927- 30/ 6 1929: 5 7 
1/ 7 1929- 30/ 9 193 1 : ..J. 7 
1/ 10 1931- 31 / 3 1942 : 3 7 
1/ 4 1942-30/ 6 1942: 3 10 
1/7 19-12- 31/ 3 1946: 6 10 
s iden 1/ 4 1946: 7 10 

Til samm enlign ing kan del anføres, a t de procent vise bidrag til dan-
s ke privatbaners pensions- og enkekasse a f 1898 har a ndraget følgende: 

Per10nalet Banerne 

indtil 1/ 10 1919 : 5 5 
1/ 10 1919- 30/ 9 1920: 3 7 
1/ 10 1920- 30/ 6 1927: 3 12 
1/7 1927- 30/ 6 1929 : 5 10 
1/7 1929- 31/3 1932: -! 11 
1/ 4 1932- 31/3 1946: 6, 1 8,9 
siden 1/ 4 1946: 7 15 

Del fremgå r h era f, a l de saml ede procenlvise bidrag til s idstnævnte 
pensionskasse i liden 1 / 10 1920- 30/ 6 1942 årlig ha r været større 
end de t ilsvarende å rlige bidrag til Aa lborgba ne rn es pensionsfond, og 
det hidrøre r navnlig fra, at de øvrige privatbaner h a r ydet større bi-
drag end Aalborgbanerne. P ersonalet har i begge lilfæ lde ydet samme 
procentvise bidrag i å ren e 1920- 1931 , rnen i å rene 1932- 1942 har 
Aalborgbanernes personale kun ydet 3 % bidrag m od 6,1 % ved de 
andre ba ner. 

Siden 1/4 1946 yder Aa lborgbanerne og persona let henholdsYis 10 % 
og 7 %, iall 17 %, mod h enholdsvis 15 % og 7 %, ia ll 22 %, ved de 
øvrige privatbaner. 
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Der er i årene 1933/ 34-1942/ 43 af Aalborgbanernes pensionsfond 
brugt 1.400.125 kr. til pensioner m . \". udoYer fondens indtægter ( ren-
Leindlægt, samt bidrag fra driften og personal el). 

Nå r der af fonden er forbrugl så s tore beløb, som tilfældet er, s ky l-
des del for en s tor del, a l fond en i årene til og m ed 1939/ 40 h a r afholdt 
regu lerings till æg m . v. til pensionister, m edens andre baner har af-
hold t disse tillæg af driften . I 1939 meddelte ministeriet for o ffentlige 
a rbejder banerne, a t disses driftsregnskab fremtidig (efter 39/40) 
s kulle helas les m ed udgifterne Lil reguleringstillæg m. v. til pensioner. 

Efter al der ved forhandlinger m ell em banernes bes tyrelse og for-
s ikrings rådet Yar truffet en ordning om ban ernes pensionsforhold , e r 
der i å rene 1942/ 43- 1946/4 7 ekstrao rdinæ rt h enlagt følgende beløb 
Li l pensionsfonden: 

F . F. banen 
Hvalps undbanen 
Hadsundbanen 

ia lt : 

977.452 kr. 
312.208 " 
371.924 ,. 

1.661.584 kr. 

Der er af banerne i årene 1945/ -l 
inc l. regule ringstillæg til fonden: 

H)47 I 48 in dhelal t følgende beløb 

F. F. banen 
Hva lpsundhanen 
Hadsundbanen 

ia ll : 

1945/46 1946/47 1947/48 ------------- -370. 876 kr. 444.631 kr. 335.220 kr. 
128.398 " 148.999 " 110.496 " 
180.91 5 " 155.830 ,. 106.955 " 

680.189 kr. 749.460 kr. 552.671 kr. 

Når belobene i 19-!7 / 48 e r mindre end i de foregående å r , hidrø re r de l 
fra , at banerne som forannæ vnt af fors ikringsrådet e r blevet fritaget 
for a l yde ekstraordinæ rt bidrag til fonden i 1947 / 48 ; det drejer sig 
for a lle 3 baner om el beløb på ia lt 217.189 kr. Fondens status er p r. 
3 1/ 3 19-!8 forringet med c. -11.000 kr. i fo rhold til 31/ 3 1947. 

Såfremt Aalborgban erne havde været m edlem af ovennævnte pen-
s ionskasse, vill e udgiftern e til pension er og reguleringstillæg have ud-
gjort følgende beløb: 
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F. F. ban en 
H,·a lpsundbanen 
Ha dsun dbanen 

ia ll : 

1945/46 
257.264 kr. 

89.78 1 " 
126.863 " 

473.908 kr. 

1946/47 
315.511 kr. 
106.482 " 
110.795 " 

532.788 kr. 

1947/48 
330.082 kr. 
106.611 " 
102.856 .. 

539.549 kr. 



Det fremgår heraf, at banernes udgifter til pensioner og regulerings-
tillæg i årene 1945/46 og 46/ 47 har væ re t henholdsvis 206.281 kr. og 
216.672 kr. s tørre, end hvis banerne havde været tilsluttet privatba-
nern es pensionskasse, m edens drifts regns kaberne for 1947 / 48, h vor ha-
nerne har været fritaget for eks traordinæ rt bidrag Lil fond en , ikke e r 
belastet med nnsenllig s tørre udgifter , end hvis ba nerne havde været 
medlem af næn1le pensionskasse. 

Af det forannævnte vil det ses, at pensionsfondens midle r, der pr. 
31 / 3 1948 a ndrager c. 2,2 mill. kr., lan gt fra har værel ell er er Lil-
strækkelige til a t dæ kke de kra,·, der s tilles til den , og banernes ordi-
næ re bidrag Lil fond en burde indtil videre forhøjes fra 10 % til 15 % 
i lighed med, hvad der beta les ved a ndre privatbaner. 

Ifølge en pr. 3 1/ 3 1946 foretagen aktuarmæssig ber egning skulle 
fondens præ mierese rve da også væ re på godt 6 mil!. kr. , og· det bemær-
kes herved , a l delle heløb endda kun svarer til udgifte rn e Lil selve pen-
sionerne, men ikke Lil udredelse af reguleringstillæggene, der må a f-
holdes af banernes drirt i lighed m ed, hvad der finder s led Yed de ba-
ner, der er med lem af privatbanernes pensionskasse. 

Del bemærkes endvidere, at udgifterne til regule ringstillæg rn . ' " for 
liden meget nær er af samm e s tørrelse som udgifterne til grund-
pensionerne. 

Indførelsen af del nye lonnin gsrcglem enl, h vorved de pensiom;gi-
vende lønninger e r s teget ikke uvæsenlligl, har medført, a t pensions-
fond en nu langt mindre end før kan svare til de krav, der sti ll es til 
den , og fondens præmiereserve må an Luges at sk u Il e v<.cre meget bcly-
del ig s tørre end beregningen pr. 31 / 3 1946 udvi ser. 

Pensionsfonden har pr. 3 l/3 1948 et til godehavende hos hanernes 
drifl på 329.630 kr. på g rund af disses mangel på likvid kapital. 

Det ,·il he refter ses, a l del ikke a lene af hensyn Lil de direkte udgif-
ter til lønnin ger, men tillige i ikke ringe grad af hensyn til pensions-
udgifterne er a f s lor betydning, al der så sna rl lejlighed giYes foretages 
indskrænkning i det fast ansalle personales an la l. 

Da pensions fondens s tilling er så a lvorlig, som tilfæ ldet er, m å del 
beklages, al hanerne i krigsårene med den meget s tore trafik, ikke ved 
yderligere forhøjelse af godslaks terne h a r s kaffet sig midle r Lil s ty r-
kelse af pensionsfonden og konsolidering af banerne i sin helhed. 



Danernes fondsbeholdnin1re•·. 

Efter indbenlede oplysninger fra banernes direktør udgør Conds-
beholdningerne pr. 24. j anuar 1949 

F. F. banen. 

Afskrivningsfonden . . ... . ..... .. . . . . .. . .. . .. . ... .. . ... ... . .. .. . . . .. -177.814 kr. 
heraf er der disponeret over c. 45.000 kr. til betaling af 

restkøbesum på skinnebusserne. 
Endvidere ska l a fholdes som lån c. 300.000 kr. til an-
skaffelse af 3 rutebil er med påhængsvogne til Blokhus-
ruten. 
Vedligeholdelses- og fornyelsesfonden udgør 365.000 
k r., der er frigive l til overførelse som indtægt for 
driftsregnskabet 1948/ 49. 

Hvalpsundbanen. 
Afskrivningsfond ..... ....... . . .... . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .......... . .. . 
heraf skal afholdes 10.000 kr. som restkøbesum på skin-

nebus . 

.Hadsundbanen . 
Skinneudvekslingskon lo 

ButebilkoncessioneI'. 

64.-133 " 

27 .848 " 

Som fø lge af, at en række rutebilkoncessioner udløber til l. j uli 1949, 
ønskede banernes bestyrelse i god tid a t væ re orienteret med hensyn til 
kommissionens stilling til spørgsm ålet om overdragelse af rutebilkon-
cessioner til Aalborg privatbaner, og bestyrelsen anmodede derfor kom-
missionen om at afgive en særl ig betæ nkning vedrørende dette spørgs-
mål forud for den egentlige betæ nkning angående banerne. Rutebil-
betænkningen blev afgivet den 17. septembe r 1948. 

Da rutebilbetænkningen kun bleY i nogle få eksem plarer, 
har man anset det for rigtigst, a t den nu trykkes sammen m ed nær-
værende betænkning, hvori den er m edtaget som bilag 10. 

Det bemærkes, at de ti l den oprindelig afgivne rutebilbetænkning 
hørende bilag I og IV, nemlig 2 generalstabskort i målestok 1: 150.000 
med indtegnede rutebillinier, ikke er medtaget i den foreliggende ud-
gave. 
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Banestrækninr:en Smby-Frederiksban1. 

Baneslrækningen Sæby-Frederikshavn h a r en længde af c. 12 km; 
hanen parallelt m ed og i umiddelba r n æ rhed af hovedvej nr. 10. 
Der findes på strækningen 1 station og 2 trinbrætter , nemlig Sulbæ k 
lrinbræt i en afs tand af c. 3,8 km fra Sæby s ta tion, Understed s ta tion, 
ekspeditricestation, beliggende omtrent midt imellem Sæby og Frede-
rikshavn , og Bangsbo trinbræ t, beliggende c. 3 km syd for Frederiks-
havn s ta tion . Der er ved ingen af disse 3 holdesteder bebyggelse af 
væsentlig betydning, og indtægt ern e af såvel person- som godsbefor-
dring er kun ringe. Desuden haves i m ånederne juni, juli og augus t 
et trinbræ t ved Kurhotellet - umiddelbart nord for Sæby. 

Trafikken på banestrækningen er i øvrigt, 
som del v il fremgå af det følgende, ret ubetydelig, og del har 
derfor været næ rliggende a t foretage en undersøgelse af , hvorvidt der 
måtte være mulighed for a t nedlægge strækn ingen. Anla ll et a f a n-
komne og afgåede rejsende til og fra Frederikshavn s ta tion har i 1947 I 
48 kun været c. 62.500, hvortil kommer trans ite rende c. 11.000, hvilket 
vil s ige, at pe rsontra fikken er så ringe, at togene vil kunne ers ta ttes 
af en enkelt rutebil med dublering på større trafikdage. 

For godstrafikkens vedkomm ende har Frederi kshavn sta lion i 1947 I 
48 haft c. 13.000 ls gods (ankommet og afgået ) , transiterende gods 
ha r a ndraget c. 6000 ts. Så fremt banestræ kningen nedlægges, vil den 
del af Lransitgodset , der fo r Liden går ad s ta tsban en over Hjørring til 
Frederiksharn og syd på, fremtidig kunne gå direkte ad privatba nen 
fra Aalborg til Sæby. 

Godsmængden, der ska l transporteres m ellem Sæby og Frederiks-
havn, Yil kunne besørges m ed 2 å 3 lastbiler. 

En fore taget ka lk ula torisk be regning a f udgifterne dels Lil jernbane-
drift, dels til rute- og laslbildrift på strækningen Sæby-Frederikshavn 
viser , al der vil kunne opnås en å rlig besparelse på c. 30.000 kr. ved 
a t oYergå til bildrift. 

Ved sammenlign ingen af drifts udgifte rne er der regnet med den 
foran fores låede indskrænkede betj ening på Frederikshavn station ; 
hvis der derimod r egnes med de nuværende udgifter til F rederikshavn 
s tation, bliver besparelsen ved overgang til bildrift c. 40.000 kr. 

Der er af s tatsbanerne udarbejdet projek l til fly tning a f s tatsbane-
s tation en i FrederikshaYn, hvorefter den nye s ta tion \"il komme til a t 
ligge nord fo r og i umiddelba r næ rhed a f havnen . Efter proj e ktet vil 
skagensbanen få optagelse på den nye s ta tsbanesta tion, medens det 
ikke vil blive tilfæ ldet for F. F. banens vedkommende. Proj ekte l vil 
fo rmenllig kunne blive aktuelt i løbet a f de næ rmeste år. 
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F . F. banen vil efter den pålæ nklc o rdning komme til at drive sin 
egen s tation , der helt v il blive beliggende syd for Rimmensgade. For 
F . F. banens rejsende vil det være en gene, a t togene ankommer til og 
udgår fra et holdested, de r ligger læ ngere fra byens centrum, end det 
nu e r tilfæ ldet, og at der bliver en afs tand på c. 700 m til den nye 
s ta tsbanest ation. 

Der påtænkes e tableret en nødforbindelse med et spor fra prival-
banesta lionen over havnen Lil den nye s ta tsba nestation , men herudover 
s kulle der ikke blive nogen forbind else m ellem banerne. 

Flytningen a f s ta tion en medfører en æ ndring i byplanen i det på-
gældende kvarter, og der påtæn kes efter denne, ifølge underhånden 
modtagne oplysninger, op rettel en rulehilsl a lion i nærheden af den nye 
sla lsbanes talion. Ved en ned lægning af ba nes træ kningen Sæ by-Frede-
rikshavn s kull e F . F. banens rutebil e r naturligvis h ave til s lutning til 
rulcbi lsla lionen, hvorved de rej sende vill e få langt bedre betj ening, 
end hvis banen bibeholdes. 

På ban estræ kningen gen nem F rederikshaYn findes der ialt 6 berng-
lede overkørs ler . Ud gifte rn e til bevogtningen har i 19-17/ 48 andraget 
ia ll 5.443 kr., hYoraf banen af krydsnin gsfonden har fået r efunderet 
cl beløb på c. 3.100 kr. 

Det vi l være en fordel for Frederikshavn by og for vejfæ rdselen , al 
disse overkørsl er n edlægges . 

Ved eventuel ned lægning a f banestræ kningen er del kalkulatorisk 
ans lået, a l der ved salg af s la ti onsa rea le rne m ed bygninger i Frede-
rikshavn, Bangsbo og Unders led samt af sporet vil kunne indbringes 
et beløb på c. 400.000 kr. Skinnern e, 23,5 kg/ m , vil kunne finde god 
a nvendelse til udveksling p å Hnllpsundbanen. 

Såfremt banestræ kningen nedlægges, vil der kunne opnås besparel-
ser i a nlægsudgifterne til den nye s tationso rdning, idel den ovennævn-
te spor forbinde lse over havnen saml e table ringen af et trinbræ t ved 
Rimmensgade da kan bortfalde, og del m å anses for nalurligl, a t be-
sparelserne kom F. F . banen til gode. 

Til udføre lse af en omkørse lsvej ves t om Sæby for ho,·edvej n r. 10 
er de r bevilget Hjø rring amt tilskud af Yejfond en (50 m illion sfonden ) . 
I ,·ej anlægget indgår en viadu kt for F . F. banen. Viadukten bortfa lder, 
hvis banestrækningen n edlægges, og selv om banen ikke k an forvente 
a t blive godskrevet noget beløb i den anledning, må det dog tages i be-
tragtning, a l amtet og vejfonden spa rer betydelige udgifter. 

Ved en nedlæggelse af banestræ kningen må man dog gøre s ig klart, 
a l den direkte j ernbaneforbindelse fra den sydlige del a f b anen til dens 
iøvrigt naturlige endepunkt, den s tørre by Fredrikshavn, og forbindel-
serne derudoYer går tabt. 
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Under hensyn ti l de her anførte forhold og i særdeleshed i bel ragl-
ning af, a l den proje.kter ede banegårdsomlægning i Frederikshavn Yil 
hindre den direkte j ernbanefo rbindelse mellem de 2 sta tion er i byen, 
skal kommissionen hen s lill e, a l hele spørgs må let tages op Lil nøj e over-
vejelse. 

Banestr·mkningen 01•sø-A.saa. 

Banens længde e r 5,-1- km, og der findes mellem Ørsø og Asaa 2 hol-
desteder. hvor togene s tandser, nå r der er rej sende at optage elle r af-
sætte. 

oder og eft er krigen har toggangen på banen k un været af forho lds-
vis lille om fang, på Iwerdage høj s t -1- t og i h ver retning, og under hen-
syn til den ringe trafik, der kan opnås, kan de l ej heller i økonomisk 
henseende anses for forsvarligt a t opretholde en toggang af samme om-
fang so m på hovedlinien . 

Persontrafikken er meget lille, og de rej sende fra Asaa er i stigende 
grad gået over til at benytte rutebilerne. 

Godsbefordringen, der er forholdsvis ringe, i 1947/48 c. 5.600 ls, h ar 
holdt ret godt. Tran sporterne bes lår h ovedsagelig af fi sk, støbegods 
og købmandsvarer. Fisken oplosses i bavnen, der ligger 1 km øst for 
Asaa, og da der ikke e r n oget havnespo r, må fi sken transpo rteres m ed 
lastbi l til j ernbanestationen . 

Under hensyn Lil den r inge tra fik, der er på hanen , m:i det a nses fo r 
nærliggende a t undersøge m uligheden for banens nedlæggelse. 

Langs banen ligger der nogle s predte ej endomme, og de af dem, de r 
ligger syd for ba nen , ha r mindre end 1 km til rutebilen Asaa-Dronning-
lund. Af hensyn til beboerne i ej endom m ene langs banen kan de t ikke 
anses fo r rim eligt a l oprethol de denne, især da de a lligevel ikke med 
den toggang, der kan gives dem. vi l få tilfredsstillende befo rdringsmu-
ligheder, og beboerne i Asaa v il kunne heljenes bedre m ed rutebil til 
og fra Dronninglund. 

Godsbefordrin gen vil uden van skelighed kunne ske med lnslhil , og 
da fisken i a lle tilfæ lde som s ka l t ransporteres m ed las tbil 
fra havnen, vil det være en fo rd el a l lade disse transporter gå direkte til 
Dronninglund. 

En kalkulatorisk beregning af udgifterne, dels til jernbanedrift med 
4 tog daglig i h ver retning, dels til rulehil- og lastbildrift - med 6 ru-
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lebil-dobbeltture dag lig Asaa-Dronninglund - viser , at bildriflen vil 
være c. 10.000 kr. billige re pr. å r end jernbanedriften. 

Ved sammen ligningen a f driftsudgifterne er der regnet med, a t Asaa 
station har den foran foreslåede en trepriseordning : hvis der derimod 
regnes med de nU\·ærende udgifter til Asaa s ta tion , bliver besparelsen 
ved o\·erga ng til bildrift ca. 20.000 kr. 

Del må he rved lages i betragtning, at indtægten af personbefordrin-
gen vil bli ve større, nå r den sker m ed rutebil , end den nu er, og el til-
sva rende forhold vil antagelig gøre sig gæld ende for godsindtægten s 
vedkomm ende. 

Endvidere opnås der den fordel, at motorvognen, som for tiden an-
vendes på banen, frigives. 

Ved en nedlægning af Qanen er det anslået, al de r kan indvindes el 
beløb på c. 150.000 kr. ved salg af s tationsbygningen i Asaa m ed til-
hørende s lationsa real sam t af sporma te rial erne. 

Under hensyn til de her anførte forhold er kommissionen af den op-
fattelse, at det m å anses for en fordel såvel i økonomisk som i drifts-
mæssig henseende, a t banestræ kningen Ørsø-Asaa nedlægges. 

Danernes optagelse 
på statsbanestationen i Aalborg. 

Efter den nuværende ordning besørger statsbanern e salg af billetter 
til privatbanernes stationer, samt ekspederer og udl everer rejsegods 
bestemt til eller ankommet fra privatbanerne, m edens a lle andre for-
retninger såvel med hensyn til privatbanernes person- so m godsekspe-
dition, r angertjeneste m. v. er s tatsbanerne uvedkomm ende. 

For m edafbenyttelse af Aalborg statsbanestation og for de oven-
nævnte ekspeditioner beta le r privatbanerne i h . t. ove ren skom st føl-
gende vederl ag : 

Fjerritslevbanen 
Sæby banen 
Hvalpsundbanen 
Hadsundbanen 

2.iOO kr. årlig 
4.420 " 
1.800 " 
2.400 ., 

Aalborg privatbaner driver sin egen godsstation med godsek spedi-
tion, og udgifterne hertil bar i 1947/48 udgjort c. % million kroner. 

Så fremt Aalborg privatbaner fik fuld optagelse på statsbaneslatio-

62 



nen, således a l banerne sammen m ed s tatsbanerne fik fæ lles spor-
område, varehuse og godsekspedition m . v., vill e der kunne opnås 
betydelige besparelser i dr iften . 

Sta tsbanerne h a r i 1935 efter henvendelse fra Aalborg p riYatbane r 
meddelt disse de vilkår , på hvilke p rivatbanernes optagelse på s t ats-
banesta tion en kun ne finde sted. Efter st a tsban ern es proj ekt var de 
med ordningen forbundne anlægsudgifter a ns lået til c. 400.000 kr. , 
hvilket beløb med de gældende p riser naturligvis nu langt fra s lå r til. 

Vederl aget, som var forl angt a f statsbanerne for fuld optagelse, var 
foruden de ovennævnte beløb for p ersontrafikkens optagelse angivet til 
260.000 kr. å rlig p å grundlag af det da gældende pris tal på 168. Dette 
vederl ag lå dog la ngt høj ere, end hvad der eft er de gæ ldende princip-
per ydedes for optagelse på en s tatsba nebystation. 

Spørgsmå let om optagelse var igen fremme til drøftelse kort før 
krigen s udbrud, og også under krigen har sagen været på t a le. Fra 
s ta tsbanernes side arbejdes der fremdeles m ed planer til ombygning 
a f Aalborg s ta tion , idel forhol dene på statsbanestation en ikke er til -
fredsstillende, og det vil formentlig være nødvendigt inden for en over-
skuelig tid at foretage en ombygning a f sporanlæggen e på selve stats-
ha nesta tion en , rent bortset fra om privatbanerne ønsker optagelse p å 
denn e e ller ej . Initiativet til optagelsen på sta tsbanesta tionen m å derfor 
tages i tide fra privatbanernes side, for at tidspunktet ikke skal for-
passes. 

Hjørring privatban er har ved ændring af banegårds forholdene i 
Hjørring fået fuld optagelse på statsba nestationen mod et vederlag 
på 11.000 kr. å rlig for hver a f de tre baner, således a t beløbet , der 
er fas tsa t efter et pristal på 181, reguleres i forhold dertil på grund-
lag af det til enhver tid gæ ldende p rista l. 

Horsens vestbaner og Horsens-Bryrup-Silkeborg j ernbane ha r fuld 
optagelse på Horsens st a tsbans tation ligeledes m od et å rligt vederlag 
på 11.000 kr. (prist al 181 ) fo r hver af banerne. 

Ved optagelse på Aalborg stat sba nesta tion burde privatbanernes å rli-
ge vederlag til st a tsbanerne søges fastsat sva rende til , hvad der ydes 
a f Hj ørringbanerne og Horsensbanerne, dog m å det a nses for na turligt, 
at Aalborgba nerne beta lte ialt 4 vederl ;:ig, sva rende til, at der er 4 ba-
nestrækninger, og det samlede vederlag ville da m ed det nugæ ldende 
prista l udgøre c . 75.000 kr. å rlig. Privatbanernes andel i anlægs udgif-
te rne må tte form entlig kunne tilvej ebringes gennem de betydelige vær-
dier , som areale rne p å Aalborg G. repræsenterer . 

Kommissionen vil tilråde, at der fra Aalborg privatban ers side bør 
a rbejdes for, a t ba nerne sna rest få r ful d optagelse på Aa lborg st at s-
hanestation. 
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Danernes samn1enslutnlng. 
Angående de 3 baners fæ ll es driftsanliggender er der oprettet en 

overenskomst, h\·orefler hane rn e h a r fæ lles bestyrelse, m en hver sit 
repræsent antskab, fæ lles driftsledelse og hovedkontor, hvorhos gods-
og lokomotiYstationen samt værkstederne i Aalborg er fæ lles. Udgif-
terne til fæ llesskabet deles m ell em banerne eft er næ rmere i overens-
kom sten fastsatte regle r. 

Der føres særs kilt budget og r egnskab for hver af banerne, endvidere 
haves der for banernes fælles indtægter og fællesudgifter såvel budget 
som regnskab, efter h vilke and elen e ford eles på særbanernes budget-
ter og regnskaber. 

Banerne er efter overenskomsten forpligtede til gensidigt at assistere 
hverandre såvel med materie l og inYentar som m ed personale. For be-
nyttelsen af anden hanes materiel og inYenta r beta les der vedkommen-
de bane en af bes ty relsen næ rmere fast sat godtgørelse, m edens der for 
anvendelse a f p ersonale på andre baner end den , på hvilken det er an-
sat, skal afgives beretning til besty relsen ,·ed udgangen af hvert regns-
skabsår. 

Det fremgår heraf, at administra tion en af banerne og disses regn-
skabsføring er langt m ere komplicere t, end hvis banerne bleY drevet 
som eet baneselskab. 

Fordelingen af banernes betydelige fæ llesudgifter, de r i 194 7 / 48 an-
drog c. 2,4 million kr., sker ikke, og kan ifølge sagens natur ej h eller 
ske på noget egentligt ra tionelt grundlag, men forde lingen foretages 
efter regler, der er fastsat efte r bedste s køn. Under krigen , hvo r ba-
nernes indbyrdes driftsforhold ændrede s ig s tærkt, vist e det sig da 
også,at beregningsgrundlaget ikke gav en retfæ rdig fo rdeling af fæl-
lesudgifterne, og reglerne blev ændret fra og med 1946/ 47. 

Når fordelingen af fæ lles udgifterne, der indvirker i betydelig grad 
på banernes driftsr esultater, foregår på et så skønsmæssigt grundlag, 
som tilfældet er, skull e det ikke synes umuligt ved en sammenslutning 
af banerne at finde frem til en tilfredsstillende ordning m ed hensyn til 
fordeling m ellem kommun ern e a f banernes samlede eventuelle drifts-
underskud, selv fordelingen muligvis ikke vi l kunne ske direkte 
i forhold til aktiekapital. !øvrigt synes der ikke at være forhold af 
større be tydning, der skulle kunn e være til hinder for en sammen-
slutning. Ved flere andre baner, f. eks. Hjørringbanerne, bornholmske 
j ernbaner, Aarhus-Hammel-Tho rsø jernbane og Vem b-Lemvig-Thy-
borøn jernbane o. fl. a. er der ske t en sammenslutning a f de oprinde-
lige baneselskaber, og i betragtning af de besparelser og de store for-
dele, der er forbundet med en sådan ordning, skal kommissionen ind-
stille, at Aalborg privatbaner søges sammensluttet til eet baneselskab. 
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ResU01e. 

De årlige merudgifter og besparelser ved skinnebusdriftens indf orelse 
og ved de foreslåede foranstaltningers gennemførelse: 

Omlægning af baneafdelingens kolonne-
strækninger - fuldt effektiv i løbet af 
5 år ..... ... ..... . ... ....... .. ......... ...... . .. . 

Merforbrug af sveller - udover det nor-
male - å rlig de første 7 år som følge 
af, a l der i en længere å rræ kke er ind-

Merudgift 

lagt for få sveller .... .... . . .. ... .. . . . .. . . . .. 155.000 kr. 

Trafikinspektørordningen . . .. . .. . ... . . . . . . . . 20.000 " 

Transpo rtagentur . . .. ..... ... " . . .. . .. . . .. " . .. 11.000 ,. 

Indførelse af skinnebusser i forbinde lse 
med nyindførl kø replan, excl. persona-
lebesparelse, 
besparelsen falder på maskinafd . ... ". 

Besparelser i værkstedspersonale .... ... . . 

Personaleindskrænkninger på s tationer 

Etablering af 18 ekspeditricestationer ( ef-
fekti v i løbet af 6--8 år) " .. """ " . . " . . 

Persona lebesparelse på Aalborg G., Aal-
borg G. godsekspedition samt togtj ene-

Besparelse 

70.000 kr. 

550.000 " 

60 .000 " 
122.000 .. 

77.000 " 

ste . . .. . "." ." " .. . . .... .. .. "" ...... " " . .. ". 94.000 ,. 

Besparelse i lokomotiv og depotpersonale 70.000 " 

Nettobesparelse 

186.000 kr. 1.043.000 Ju. 
186.000 " 
857.000 kr. 
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Den foreslåede moderniserin g af banerne 
er anslået a t ville m edføre en årl ig be-
sparelse på ...... ................... . ......... . 

Besparelsen fa lder hovedsagelig på m a-
s kinafd elingen. 

Kommunern es bidrag til hanernes mo-
dernisering e r anslået ti l c. 1.425.000 
kr. og statens til ia lt c . 3.325.000 kr. 

Nedlægning a f banestræ kningen Asaa-
Ørsø, å rlig besparelse ......... . .......... . 

Beregnet i forho ld til de nuvæ rende ud-
gifter til Asaa station udgø r besparel-
sen c. 20.000 kr. årlig. 

Indvinding Yed salg af st a tionsa real, st a-
tionsbygning og spor, c. 150.000 kr. 

Hertil kommer de beløb, der efterhån-
den fremkommer ved salg af banern es 
overflødige lokomotiver, personYogne 
og godsvogne. 

Samlet å rlig besparelse i driften , nå r alle 
foran staltninger e r gennemført ........ . 

Overført ..... . 857.000 kr. 

:)10.000 " 

10.000 " 

1.377.000 kr. 

I betragtning af, at de r på nuværende tidspunkt intet vides om, 
hvorvidt banerne vil få overdraget rutebilkoncessioner, er der i den 
her foretagne opgørelse ikke på dette punkt m edregnet nogen forbed-
ring i banernes driftsresulta t. 

Da den fores låede fu ldstændige optagelse af Aalborgbanerne på 
Aalborg s ta tshanesta tion selv i g unstigste tilfæ lde ikke vil kunne gen-
nemføres i de næ rmeste år, er de r ikke m edregnet nogen besparelse 
på dette punkt. 

En sammenslutning af banerne vil også kunn e medføre bespa relse i 
driften , som helle r ikke er medregnet. 

Det fremgår af den h er foretagne opgørelse, a t der kan opnås gan-
ske betydelige besparelser i drifts udgifterne, efterhå nden som de fore-
slåede foranstaltninger gen nem føres. 

Kommissionen vi l imidlertid ikke undlade a t gøre opmærksom på, 
a t der intet med sikkerhed kan siges om, hvorledes banernes indtægter 
fremover vil sti ll e sig. Del skal i denne forbindelse anføres, at baner-
nes samlede d riftsunderskud i 1947 / 48, inden fradrag af de fra ved-
ligeholdelses- og fornyelsesfonden overførte beløb på ia lt 195.000 kr. , 
androg c. 840.000 kr., og såfremt ba nerne ikke af forsikringsrådet var 

66 



blevet fritaget for en henlæggelse p å c . 217 .000 kr. til pensionsfond en , 
ville det samlede drifts underskud have andraget godt 1 mill. kr. 

hensyn til pensionsfonden må del, som tidligere anførl, bemæ r-
kes, al fo nden lang l f ra er a f en såda n s tørrelse, a l grundpens ionerne 
- endsige de betydelige reguleringstillæg - ka n udredes deraf, og det 
må påregnes, at bane rn es drifl i de kommende å r vil komme ud fo r 
a lvorlige merudgifte r Lil pens ione r og de de rtil h ø rende r egul e rings-
tillæg. 

I førsle ha lvdel af indeværende driftsår ha r de r være t en megel s tæ rk 
nedgang såvel i banernes pe rsonindtægt som i godsindtæglen , hvilke t 
h a r m edført, at banernes regns kabe r pr. 30/ 9 1948 udv iser et samle t 
driftsunderskud på c. 784.000 kr. - mod et driftsovers kud på c. 5.000 
kr. pr. 30/ 9 1947 - . 

Nedgangen i personindtægten i nævnte periode har væ ret c. 410.000 
kr. ell er c. 22 %. men som tidlige re nævnt e r nedgangen eflc r 3. okto-
ber 1948, h vor den nye køreplan med s kinnebusdrift trådte i kraft, 
bragt Lil s tandsning, og efler takst forhøj e lsen pr. 1. december 19+8 
e r der indtrådt en mindre stigning, således at m an fo rm entlig frem -
over skulle kunne regne m ed, al pe rsonindlægten kan holde. 

Nedgangen i godsindtægten ha r væ rel 385.000 kr. eller c. 28 %. og 
seh· om ta kstforhøj e lsen pr. J. december 1948 10 % vil virke til 
g unst, m å man på den anden s ide a ntage, at godsbefordringen vil bli-
ve udsat fo r en s tad ig s tigende konkurrence fra laslhil ernes s ide. De r 
må derfor, som tidligere omtalt, genn em oprettelse af et tra ns port-
agentur gøres en kraftig indsats fo r a t bevare godsbefordrin gen, men 
dette vil formentlig kun kunne ske gen nem ydelse af ikke ube tydelige 
fragtraba tter, og man må fo rmenllig regne med vigende 
fremover. 

I h enhold til fora ns tående ska l kommissionen, specie lt under hen-
visnin g til pensions fond ens m eget al vorlige s tatus og til d e svigtend e 
gods indtægter, indtrængende tilråde, a l samtlige a f kommissionen 
foreslåede forans ta ltnin ger genn emføres, så sna rt forh oldene mulig-
gør det. 

Kommi ssion en ønsker sluttelig al fasts lå s om sin opfattelse, a t selv om 
banerne for tiden befind er s ig i en k ritisk s itua tion , e r s tillingen ikke 
håbløs ; men for al s tå k r isen igenn em er de l i særdeleshed nødvendigt, 

al hanerne ledes på absolut dygtig og fo rretningsmæssig måde m ed 
slørsl mulig imødeko mmenhed overfor kunderne, 

al hele ba nens persona le fra øYerste lede r til y ngste mand i godt sam-
a rbejde og enighed gø r deres yde rs te i ban ernes tj eneste, og 
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at ae interesserede kommuner og banern es kundekreds udviser for-
ståelse og støtter virksomheden. 

Gøres dette, er der mulighed for, at Aa lborg privatbaner kan gå 
en god fremtid i møde til gavn for landsdelen og dens befolkning. 

Betænkningen er udarbejdet under medvirkning af værksledschef 
P.A. Pedersen og trafikinspektør M. Rasmussen. 

Aalborg, den 25. j anua r 1949. 

H. Bendtsen. C. L. L orentzen. Aage Neergaard. 
Formand. 

M. 1V ammen. F. Wedell-Wedellsborg. N. Willumsen. 




