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Trafikstyrelsen 
Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S 
 

 

 

 
Frederiksberg den 30. januar 2015 

 

 

Puljestøtte til veterantog - Delrapport 
Etablering af sidespor på Græsted station -  
 
Ved ”Veterantogspuljen 2014” blev  Nordisk jernbaneklub sammen med Nordsjællands Veterantog 
bevilliget et beløb på kr. 800.000,- ud af ansøgte kr. 2,8 mio. til etablerings af et sidespor på Græsted 
station. 
 
Ved vor henvendelse af 26. oktober f.å. anmodede vi om en forlængelse af perioden for anvendelsen af 
midlerne begrundet i en drøftelse med bl.a.  Gribskov kommune om disponering af arealerne. 
 
Denne delrapport tjener som afrapportering i forhold til den oprindelige ansøgning, samt om vor 
anmodning om udsættelse af fristen for anvendelse af puljemidlerne. Der  redegøres for; 

 
1. Det ansøgte 
2. Forhold der begrunder en ændring i planerne 
3. Fremdrift 

 
1. Det ansøgte 
Nordsjællands Veterantog og Nordisk Jernbaneklub ansøgte i 2013 Folketingets Trafikudvalg om penge 
fra en ”veterantogspulje” til etablering af sidespor på østsiden af Græsted station. I ansøgningen holdt 
Veterantoget sig alene til anlæg på et grundstykke, som man ejer på øst-siden af stationen.  Projektet 
var økonomisk overskueligt og realiserbart. 
 
2. Forhold der begrunder en ændring i planerne 
Gribskov kommune erhvervede i 2014 en nabogrund til stationen i Græsted med henblik på at etablere 
en ”Eventplads” for kulturelle begivenheder i Gribskov kommune. En nyetableret fond ”Fredbogård-
fonden” skal varetage driften af eventpladsen. Arealet var tidligere  ejet af en lokal lodsejer, og udlejet 
én gang årligt til afholdelse af ”Græsted Veterantræf”. 
 
Kommunen fandt at en større integration af Nordsjællands Veterantogs aktiviteter, og en sikring af 
Græsted Veterantræf, ville være et aktiv for kommunen og for Græsted by, og at det vil åbne for nye 
muligheder og synergier, men også en forsinkelse og fordyrelse af projektet. 
 
Ved vor henvendelse til Gribskov Kommune den 3. juli f.å. anmodede vi om en snarlig afklaring af 
pladsforholdene i Græsted,  således at den bevilgede puljestøtte til etablering af sidespor og vognhal 
kunne anvendes. 
 
Siden har der, ved mellemkomst af Gribskov kommune og borgmester Kim Valentin, været ført 
drøftelser om projektet og dets muligheder mellem Nordsjællands Veterantog,  Fredbogårdfonden og 
Gribskov kommune, mens Nordisk Jernbaneklub, der med det nye anlæg skal flytte til Græsted, har 
afventet en afklaring af pladsforholdene. 
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Baggrunden er opsummeret i Gribskov Kommunes indstilling til møde i Plan- & Miljøudvalg den 24. 
november 2014 (pkt. 194), der tager udgangspunkt i den oprindeligt planlagte placering af 
sidesporsanlæg på Nordsjællands Veterantog´s egen grund: 
 

 Udnyttelse af grunden vil blokere for en hensigtsmæssig indgang til eventpladsen 
 Ikke alle spor kan forbindes uden en aftale med eventpladsen om et mindre grundstykke 
 Der var ikke mulighed for et udtræksspor, hvorved forstyrrelse af Lokalbanen blev elimineret i 

videst mulige omfang 
 Der var ingen integration med en kommende eventplads og synergierne derved 

 
På den baggrund gennemførte kommunen en møderække med forhandlinger mellem parterne for at 
finde en for alle parter acceptabel løsning. 
 
På møde den 13. december 2014 blev de tre parter enige om et forslag til fremtidig placering: 
 

 
 
Den aftalte løsning sikrer, at indgangen til eventpladsen kan ske via Nordsjællands Veterantogs 
grundstykke, og sådan at den kan danne en egentlig forplads med muligheder for af- og påsætning 
bus/bil, og for indgangsfaciliteter. 
 
I forslaget placeres halbygningen på Nordsjællands Veterantogs grundstykke, og med spor-adgang til 
alle 4 spor.  Der er skabt en adgangsvej mellem lokalbanens grund og  hallen. Adgangsvejen krydser den 
del af sporene, hvor der kun er trafik når materiellet skal køres til og fra vognhallen. Når adgang er 
spærret pga. rangering, kan gående benytte en alternativ smal passage på østsiden af hallen.  
På dage med intensiv veterantogstrafik ifm. events, vil rangering primært ske på sporene langs 
Lokalbanens hovedspor , hvorved den fri passage på adgangsvejen forstyrres mindst muligt. 
 
Hallen kan opføres og indrettes sådan, at den ved særlige arrangementer kan frigives for materiel (der 
så henstilles udenfor), og hallen kan derved udnyttes til korte begivenheder så som koncerter eller 
events. 
 
Til Fredbogårdfonden er planlagt en bygning med velkomstcenter (toiletter, café-område, plads til 
smalsporsbane). 
 
Projektet indeholder nu det nødvendige udtræksspor af hensyn til sporgeometri og rangermulighed 
indenfor stationsgrænsen (Jernbanesikkerhedsmæssigt begreb). Men udtrækssporet muliggør også 
aktiviteter og små-kørsel, uden at genere Lokalbanens trafik. 
 
Placeringen er stations-nær, og giver en oplevelse af integration med de eksisterende anlæg og 
aktiviteter på vestsiden af stationen.  
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Trafikstyrelsen har efter anmodning udsat fristen for projekt-afslutning, men har stillet krav om en 
tilfredsstillende projekt-rapportering i januar 2015 med beskrivelse af fremdrift.  
 
 
3. Fremdrift 
 
Det har været vigtigt for os at holde et (fortsat) højt tempo i afklaring, dels mellem Nordsjællands 
Veterantog, Gribskov Kommune og Fredbogård-fonden, og dels i den politiske proces. Afklaring er sat til 
behandling på møde i Gribskov kommunes Plan- og Miljøudvalg den 16. marts 2015. 
Herudover udestår afklaring med Lokalbanen, herunder Trafikstyrelsens krav. Det vil blive afklaret når 
det er fastlagt hvilke planer der kan arbejdes videre med. 
 
Det nu fremlagte forslag er væsentligt dyrere at realisere end det oprindelige forslag. Projektet må 
derfor have en karakter, så der kan søges fondsstøtte til realisering. 
 
Dette gælder også opførelse af hallen, som fra den oprindelige landbrugshal har ændret karakter til at 
være en egentlig udstillingshal med større arkitektoniske værdier. Det er et ønske at bygningen udføres 
så brandsikkert som muligt, men med facadebeklædning så det bedst muligt passes ind i området som 
et tidstypisk jernbanemiljø.  
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Projektorganisation: 
Nordisk Jernbaneklub & Nordsjællands Veterantog har nedsat en fælles projekt-organisation, som 
arbejder med projektets fremdrift, og med følgende punkter: 
 

• Lokalplanforslag udarbejdes 
• Visualisering og fondsansøgninger 
• delprojekter: 

– Infrastruktur - Lokalbane & sikkerhed 
– Infrastruktur egen 
– Bygning 

• Ydre 
• Indretningskrav & brandsikring 

- Omgivelser 
• Belægning 
• Miljø & beplantning 
• Forberedelse for fremtidigt anlæg af drejeskive, samt Kul- og vandkran. 

• Økonomivalidering & likviditetsbelastning 
• Sporrådgivning & Assessor på sportilslutning/sikringsanlæg  

 
Projektledelse: 
Projektet har etableret sig med 2 projektledere, nemlig: 

 

1. Erik Olsen 
57 år. 
Bestyrelsesmedlem og tidligere Formand, Nordsjællands Jernbaneklub 
Akademiingeniør  
Vice President for CSR og Kvalitet hos Georg Jensen A/S  
Privatadresse: Mosekæret 22, 2880 Bagsværd 
Tlf. 27852401, e.olsen@veterantoget.dk 

 
Erik var projektleder på istandsættelse af Rungsted Remise, støttet af RealDania med 3,8 mio kr. 
 

2. Søren Agerskov 
62 år. 
Kasserer i Nordisk Jernbane-Klub siden 2011. 
Cand.Scient.Pol. 
Rådgivningschef i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme indtil slutningen af 2014. 
Siden slutningen af 2014 på efterløn. 
Privatadresse: Strandvejen 18,2.tv., 2100 København Ø, 

          Tlf. 39272625, s.agerskov@tdcadsl.dk 
 
Projektstyregruppe 
Projektet har etableret en projektstyregruppe, der består af: 

1. Flemming Herbst, formand for Nordsjællands Jernbaneklub 

2. Claus Cederholm, formand for Nordisk Jernbaneklub 

3. Anders Dørge, næstformand Nordsjællands Jernbaneklub & sikkerhedsansvarlig Nordsjællands Veterrantog 

4. Christian Bruun, sikkerhedsansvarlig Nordisk Jernbaneklub  

5. René Strandbygaard, bestyrelsesmedlem i Fonden til drift af Nordsjællands Veterabtog 

6. Michael Randrup, bestyrelsesformand i Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog 

 
Den 14. januar afholdtes indledende møde med Erik Møllers tegnestue for projektgennemgang og 
målsætning af ambitioner for det videre arbejde. Der afholdes nyt møde 28. januar. 
 

http://2.tv/
mailto:s.agerskov@tdcadsl.dk
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Det er hensigten, at Erik Møllers tegnestue udarbejder et projekt, som indeholder sådanne kvaliteter, at 
det kan benyttes dels som basis for fondsansøgninger, dels til myndighedsbehandling og 
lokalplanoplæg, og dels til at udbyde arbejdet i licitation (hvor nødvendigt). 
 
I forhold til det til Folketinget ansøgte projekt vil der i store træk være tale om etablering af sidespor 
(infrastruktur). Denne infrastruktur’s placering er afhængig af, hvor på grunden bygningen placeres. 
Dette forventes først afklaret med en lokalplanvedtagelse, forventeligt i august måned 2015. 
Sidesporet etableres ved ilægning af nyt sporskifte i Lokalbanens spor i sydenden af Græsted station, og 
der etableres sikringssystem. Arbejdet kan udføres umiddelbart efter godkendelse af lokalplanen, og så 
hurtigt som en tilladelse fra Trafikstyrelsen foreligger. Selve ilægning af sporskifte tager ca 6 
arbejdsdage.  
 
Herudover færdiglægges dækningssporskifte, udtræksspor og sporarbejde så langt og i det omfang, de 
opnåede midler rækker. Projektet er lige nu estimeret således, at der minimum kan ilægges sporskifte 
og dækningssporskifte, samt 125 meter udtræksspor for de bevilgede støttemidler. 
 
Det samlede projekts faseindeling: 
Fase A:  Lokalplan 
Fase B: Detailprojektering 
Fase C: Anlæg af sportilslutning og udtræksspor inkl. Ibrugtagningstilladelse 
Fase D: Opførelse af vognhal 
Fase E: anlæg af spor til vognhal 
Fase F:  Omløbsspor 
Fase G: Belægningsarbejder 
Fase H: Drejeskive, vandkran og kulgård 
 
Puljestøttemidler omfatter primært B, C og delvis E, hvis midlerne rækker. 
  
Tidsplan for projektfase A, B, C og E: 
 
Fase A: 
August 2013: Ansøgning om puljestøtte 
Februar 2014: Tilsagnsskrivelse 
Mar  2013: Drøftelser med Gribskov Kommune om det ansøgte projekt 
April 2013:  Gribskov Kommune anmoder om ”arbejdsro” til at forhandle en aftale på plads om 

kommende eventplads 
Juli - aug 2014: Drøftelser med Gribskov Kommune om pladsforhold aktiveres 
Sept – Dec 2014: Designfase og afklaring af ønsker og behov, samt ny principaftale 
Jan 2015: Projektgruppe nedsat 
Jan 2015: Erik Møllers tegnestue udarbejder helhedsprojekt for udbygning 
Mar 2015: Gribskov Kommune udarbejder Lokalplan for området  
Mar-apr 2015: Forhåndsdialog med Lokalbanen og Trafikstyrelsen 
Maj 2015: Lokalplan fremlægges 
Juni 2015: Lokalplan vedtages 
Fase B: 
Juni – Aug 2015: Detailprojekteringsfase 
Sept 2015: Aftaler med sporentreprenører 
Fase C og E (delvist) 
Okt – Nov 2015: Anlægsfase 
Dec 2015: Ibrugtagningstilladelse for anlægget 
(Projektet forventes (i forhold til bevilling fra Folketingets Trafikudvalg) afsluttet i november 2015). 
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Fase E (fortsat), D og F 
Jan – maj 2016:  Anlæg af resterende spor samt opførelse af udstillingshal 
Fase G 
Juni – Aug 2016:  Belægningsarbejder 
Fase H 
2016-2017:   Drejeskive 
 
Projekteringsfaser og tidsplan vil blive valideret og redigeret ultimo marts 2015, når projektets 
rammer, Lokalplanproces osv. er fastlagt. Herefter vil vi fremsende fornyet afrapportering. 
  
 
Med venlig hilsen 

Fonden til Drift af  

NORDSJÆLLANDS VETERANTOG 
 
 
Michael Randrup 

Bestyrelsesformand, advokat 


