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Center for Plan, Klima og Trafik 
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Postbox 10 
3200 Helsinge 
 
 
 
Frederiksberg den 3. juli 2014 
 
 
 
Afklaring af pladsforhold for Nordsjællands Veterantog 
 
Som det er kommunen bekendt har Nordsjællands Veterantog søgt og modtaget midler fra 
Folketinget til delvis financiering af etablering af en vognhal på et areal øst for Græsted station. 
 
Der har mellem Nordsjællands Veterantog og kommunen været drøftelser om projektet og dets 
muligheder til gavn for såvel Nordsjællands Veterantog som til gavn for Gribskov kommune og 
Græsted by og de igangværende planer, dels i form af eventplads, og dels i form af den 
påbegyndte områdefornyelse. 
 
Bevillingen fra Folketinget forudsætter imidlertid en påbegyndelse allerede i indeværende år, 
og jeg anmoder derfor om en snarlig afklaring af pladsforholdene. 
 
1. Baggrunden. 
I 1997 købte Nordsjællands Veterantog Græsted station med tilhørende værkstedsbygning fra 
Hovedstadens Lokalbaner for 400.000 kroner. Siden er der investeret betydelige midler.  
 
• Hovedbygningen (stationen) er gennemgribende restaureret med nyt tag for godt 2,3 

millioner kroner. 
• Der er opført en vognhal til opbevaring af det historiske materiel for godt 500.000 kr i 

1999 
• Der er opført tilbygning til værkstedet (den såkaldte GDS 11-hal) for godt 100.000 kr 
• Der er i lavet en udvidelse af vognhallen i 2006 til 750.000 kr. 
• Der er investeret i infrastruktur (spor) for godt 1,2 millioner 

 
Således samlede investeringer på over 5 millioner kroner, hvortil skal lægges hele den frivillige 
indsats, som er ydet af medlemmerne over de seneste 17 år. 
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2. Området 
Det areal, som Nordsjællands Veterantog med købet ejer, udgøres af et stort areal på vestsiden 
af jernbanen op mod Silvan, samt et mindre areal på østsiden af jernbanen (den gamle 
stationshave). Se kort nedenfor. 
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3. Vor ansøgning til Folketinget 
Vi har ansøgt Folketinget om 2,8 millioner på baggrund af nedenstående budget, men modtaget 
800.000 kr.  
Budgettet for ansøgningen giver mulighed for opførelse af en landbrugshal med tilhørende 
sporarbejder. 
 
Der er i ansøgnings materialet til Folketinget alene disponeret over det allerede ejede 
grundareal på østsiden af stationen,  der udgør den økonomisk fordelagtige løsning for 
Nordsjællands Veterantog. 
 
Det er hensigten med udvidelsen, at skabe plads til et samarbejde med Nordisk Jernbaneklub, 
der flytter sit veterantog fra Gedser til Græsted. Samlet set får de to klubber mulighed for at 
tilbyde et bredere produktsortiment, og derved tiltrække flere gæster og medlemmer. 
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Budgettet: 
 

  Omkostning 
NSJV 

bidrag Mangler 
Erhvervelse af areal  400.000   400.000   -    
Køb af sporskifte til spor 2  600.000   600.000    -    
Ændringer i sikringsanlæg  250.000  

 
 250.000  

Køb af afløbssikring  50.000  
 

 50.000  
Køb af sporskifter på området + tømmer      950.000     350.000   600.000  
Køb af spormateriel + grus   500.000        300.000   200.000  
Jordarbejder          350.000  

 
 350.000  

Ilægning af sporskifte spor 2          675.000  
 

 675.000  
Sporarbejder området 575.000  

 
 575.000  

Vognhal *  900.000  500000   400.000  
Samlet projekt  5.250.000   2.150.000  3.100.000  

 
Det anførte budget indeholder moms i det omfang, det ikke kan fratrækkes. 
 
*beløb angivet som landbrugshal 
 
4. Tidligere kommunal tilladelse 
Vi har tidligere ansøgt kommunen om tilladelse til at opføreen hal på østsiden af stationen og 
har i den forbindelse fået bekræftet, at dette kan ske i bestående landzone. 
 
5. Overvejelserne 
Opførelse af den tilladte landbrugshal på østsiden af Græsted station sker ved maksimal 
udnyttelse af den plads, som er i dag er til rådighed, når henses til den nødvendige 
pladsgeometri. Løsningen tilgodeser Nordsjællands Veterantogs behov for vognhaller og 
samtidig muliggør det en tilpasning af bygningsmassen på vestsiden, til bedre at imødekomme 
behovet for egnede værkstedsforhold. 
 
Der er flere årsager til, at dette ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt for de øvrige 
interessenter, og for Nordsjællands Veterantogs mulighed for at fremvise samnlingen på en 
tidsvarende måde.: 
 

1. Adgangen til den nye eventplads fra stationen og byen vil ikke være mulig på grund af 
vort anlæg. 

2.  Publikums- og udstillingsfaciliteter vil ikke være optimale. 
3. Trafikalt set kan ”event”-kørsel kun ske i togfri intervaller, da al rangering er afhængig af 

Lokalbanens toggang.  
 
6. Mulighederne 
Vi har præsenteret kommunen for flere muligheder for ændret arealanvendelse, således at der 
sikres en bedre adgang til eventpladsen, og en fremadrettet bedre integration med 
eventpladsen. En forudsætning herfor er en mindre arealmæssig justering, som vil kunne ske 
som køb, mageskifte eller langtids aftale. 
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Nordsjællands Veterantog peger på følgende 3 mulige ændringer: 
 

 
 
 

A. Den forkromede løsning 
Bygningen trækkes tilbage fra vejen mod syd for at give mulighed for bedre adgang til 
eventpladsen.  
Hallen opføres i en bedre kvalitet, der giver mulighed for at anvende hallen som 
udstillingshal.  
En udstillingshal vil kunne benyttes som permanent udstilling  hele året, og hvorved 
skabes en ny attraktion der vil kunne bidrage til turismen. 
Der indtænkes en fælles benyttelse af kontor og/eller velfærdsbygning samt toiletter for 
gæster i den Nordlige ende af eventpladsen. 
Der etableres forbedrede sporforhold, så veterantoget kan rangere og udføre ”event”-
kørseluafhængigt af Lokalbanens køreplan. 
Der reserveres plads til drejeskive, kulgård og vandkran for at give forøgede 
publikumsoplevelser. Særskilt perron anlægges. 
 
Omkostninger anslåes til at forøge udgiften med ca. 5. millioner kr.  
Medfører begrænset afgivelse af areal fra eventpladsen på ca. 500 kvm (excl. spor) 
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B. Den tillempede løsning 
Placering af bygning og sporgeometri er afgørende for senere at kunne justere på en 
beslutning. 
Bygningen placeres med respekt af en stor indgang til eventpladsen, og trækkes derved 
ind på eventpladsen.  
Der etableres sporforhold, så veterantoget kan rangere bedre uafhængigt af Lokalbanen. 
Der laves plads til allerede eksisterende smalspåorsbane integreret i miljøet, og der kan 
anlægges særskilt perron. 
Der kan reserveres plads til drejeskive, kulgård og vandkran Omkostninger anslåes til at 
forøge udgiften med ca 2,5 millioner kr.  
 

 
 

 
 

C. Den skrabede løsning 
Placering af bygning og sporgeometri er afgørende for senere at kunne justere på en 
beslutning. 
Bygningen placeres med plads til indgang til eventpladsen, men trækkes ikke tilbage fra 
vejen.  
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Der etableres IKKE sporforhold, så veterantoget kan rangere bedre uafhængigt af 
Lokalbanen. Der udnyttes ikke muligheder på eventpladsen, ligesom der ikke anlægges 
særskilt perron. 
Hallen udnyttes ikke optimalt, idet der kun kan anvenders 3 spor til drift. 
Der kan reserveres plads til drejeskive, kulgård og vandkran for at give forøgede 
publikumsoplevelse, samt til perron og udtræk på eventgrunden. 
Omkostninger anslåes til at forøge udgiften med ca 0,5 millioner kr.  

 
Ændringer i placering, i udførelse af bygning samt i sporanlæg kan medføre forøgede 
omkostninger for Nordsjællands Veterantog. I det omfang ændringerne vil bidrage positivt til 
fremtidig anvendelse vil Nordsjællands Veterantog aktivt medvirke til at søge fondsstøtte til at 
kunne udføre disse ændringer. 
 

D. Andre muligheder 
Muligheden for at opnå sporadgang betyder, at der skal tages hensyn til ”sporgeometri”. 
Det betyder en række begrænsninger.  
Stationsnært er der alene mulighed for at opføre bygning med spor på grunde, der ikke 
delvist er ejet af Nordsjællands veterantog, nemlig: 
 
a) På areal Nord for Holtvej, som i dag er privatejet.  
b) På den gamle eventplads mellem Silvan og jernbanen 

 
Kun mulighed a) på den gamle eventplads er beregnet. Muligheden skønnes 
uhensigtsmæssig,  fordi en udstillings- og vognhal ikke vil ligge i sammenhæng med de 
øvrige museale kvaliteter på stationen, og fordi de sporgeometriske forhold på området vil 
hindre effektiv rangering, og ikke mindst publikums mulighed for at tage del i oplevelsen.  
 
Ved ankomst af veterantoget vil en ny hal ikke opleves som en integreret del af miljøet, 
ligesom plaveringen forudsætter nedlæggelse af sti langs banen på vest-siden, samt 
overtagelse af arealer fra Silvan. 
 
Forslaget er derfor alene omtalt for at illustrere, at hvorfor vi ikke selv skønner, at dette er 
et forslag, der vil være til gavn for Græsted eller for Nordsjællands Veterantog. 
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7. Den turistmæssige betydning af Nordsjællands veterantog 
Veterantoget har kørt fast i Nordsjælland og hovedstadsområdet siden 1971, og er i dag en af 
Danmarks største og bedst kendte vetertogs-operatører. Når der sammelignes med 
Kulturministeriets statistik over mest besøgte turist-attraktioner i Nordsjælland, så ligger 
Veterantoget i dag i top 10. Dette til trods for, at der i dag IKKE er en mulighed for fast 
udstillingssted, og vi anslår at der med muligheden for en permanent udstillingsfacilitet kan 
trækkes yderligere mange besøgende til Græsted, fordelt over hele året. 
 
 

Besøgstal 2009 2010 

Louisiana Museum for Moderne Kunst 475.045 557.803 
Kronborg Slot Kronborg Slotsforvaltning 204.451 194.704 
Frederiksborgmuseet Frederiksborg Slot 160.062 174.847 
Danmarks Tekniske museum 46.119 56.449 
Esrum Kloster og Møllegård 

 
48.000 

Øresundsakvariet 55.105 46.844 
Handels- og Søfartsmuseet Kronborg 34.162 40.538 
Karen Blixen-Museet Rungstedlund 29.880 31.972 
Dansk Jagt- og skovbrugsmuseum 24.388 24.885 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 24.547 23.492 
Holbo Herreds Kulturhistoriske  Centre, Gilleleje 23.008 23.043 
Nivaagaards Malerisamling 17.400 23.000 
Helsingør Kommunes Museer 21.157 21.831 
Folkemuseet 11.279 21.320 
Rudersdal Museer 24.210 19.715 
Industrimuseet Frederiks Værk 17.883 17.609 
J. F. Willumsens Museet 13.798 15.114 
Jægerspris Slot 13.818 13.651 
Furesø Museer Mosegården 17.544 13.422 
Rudolph Tegners museum 10.449 10.675 
Munkeruphus 

 
9.500 

Museet Færgegården, Frederikssund 6.958 6.240 
Hellebæk-Ålsgårde museum og Hammermøllen 4.000 5.000 
Herregårdsmuseet, Selsø Slot 5.687 5.000 
Hørsholm Egns Museum 5.000 4.500 
Nivaagaard Teglværks Ringovn 1.020 1.685 

   Nordsjællands Veterantog 25.000 25.000 
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8. Nordsjællands veterantog beder om 
Vi beder om kommunens snarlige overvejelser om, hvorvidt vi fra Nordsjællands Veterantog 
kan bidrage til et kvalitets og turistmæssigt løft i en afbalanceret sammenhæng med de øvrige 
interessenter i Græsted. 
 
Som bekendt er der fra Folketingets pulje til fremme af veterantogskørsel på finansloven 
bevilget kr. 800.000,- i støtte til det skrabede projekt som Nordsjællands Veterantog har ansøgt 
om på eget grundareal, før vi blev bekendt med planerne om eventpladsen. 
 
Tiden går! -  800.000,- kroner i bevilling fra Folketinget er et stort og flot beløb som vi ikke 
ønsker at vinke farvel til. Vi må derfor forvente en snarlig politisk stillingtagen til vort ønske 
om at understøtte ”det fælles projekt” som tilgodeser flest mulige interesser på området. 
 
Alternativet er: 
 
• enten at kommunens beslutningstagere må tage det politiske ansvar for at Nordsjællands 

Veterantog mister folketingsbevillingen på kr. 800.000,- og muligheden for udbygning i nær 
fremtid. 
 

• eller at Nordsjællands Veterantog må fortsætte projekteringen af ”den skrabede løsning” på 
egen grund, uden hensyntagen til adgangsforhold til eventplads, så vi ikke mister 
folketingsbevillingen. 
 

Vi imødeser en snarlig dialog om ovenstående, så vi i det mindste kan give Folketinget en 
status. 
 
 
Med venlig hilsen 
Fonden til Drift af  
NORDSJÆLLANDS VETERANTOG 
 
 
Michael Randrup 
Bestyrelsesformand, advokat 


