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Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) har den 1. november 2019 stil-

let mig følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S 233: 

Vil ministeren redegøre for, hvorfor planen om, at Thisted ikke længere skal 

have en direkte togforbindelse til København er blevet fremrykket, og oplyse, 

om ministeren har mulighed for at gribe ind og fastholde daglige direkte tog-

forbindelser fra Thisted til København efter den kommende køreplans ikraft-

træden i december 2019?  

Svar: 

Jeg vil henvise til processen i forbindelse med det notat, som min forgænger 

sendte til transportordførerne for partierne V, LA, K, DF, S, R, SF og EL den 8. 

april 2019. Af notatet fremgår følgende: 

”Forligskredsen bag det nyligt afsluttede genudbud i Midt- og Vestjylland har 

besluttet, at vinderen af udbuddet (Arriva) overtager den fulde betjening af 

strækningen mellem Struer og Thisted fra køreplanskiftet i december 2020. 

Fra dette tidspunkt vil der derfor ikke længere være direkte tog mellem Kø-

benhavn og Thisted, men alene mellem København og Struer. 

 

Frem til køreplanskiftet i december 2020 er DSB forpligtet til at køre to direk-

te tog mellem København og Thisted pr. dag i hver retning. DSB har imidler-

tid over for ministeriet oplyst, at DSB ikke vil kunne betjene strækningen mel-

lem Struer-Thisted, når ERTMS er udrullet på strækningen, hvilket p.t. er 

planlagt til at finde sted i 1. kvartal 2020. Der er tre årsager hertil: 

 

 For det første vil DSB ikke have et tilstrækkeligt antal IC3-togsæt med 

indbygget ombordudstyr til at betjene strækningen.  

 

 For det andet har DSB ikke MR-togsæt (ældre dieseltogsæt til regio-

naltrafik) med indbygget ombordudstyr, der er godkendt til passa-

gerkørsel. 

 

 For det tredje ville DSB skulle opbygge et helt nyt værksted i Struer, 

hvis strækningen skulle betjenes med Desiro. Dette ville desuden bety-
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Side 2/2 de, at DSB skulle uddanne lokomotivførere på Struer-depotet til Desi-

ro, selvom depotet lukkes året efter, hvor Arriva overtager stræknin-

gen. 

 

På den baggrund har DSB anmodet ministeriet om at ophæve DSB's forplig-

telse til at gennemføre to daglige afgange mellem Struer og Thisted fra køre-

planskiftet i december 2019.  

 

Arriva har tilbudt at overtage DSB’s betjening af Struer-Thisted fra køreplan-

skiftet i december 2019, således at Arriva varetager den fulde betjening af 

Struer og Thisted et år tidligere end forudsat.  

 

Overdragelse af trafikforpligtelsen fra DSB til Arriva kan umiddelbart for-

ventes at medføre en forbedring af punktligheden på strækningen mellem 

Struer og Thisted, dels fordi Arriva allerede i dag kører med en høj punktlig-

hed på strækningerne i Midt- og Vestjylland, og dels fordi DSB’s tog mellem 
Struer og Thisted, der kører som fjerntog gennem hele landet (mellem Køben-

havn og Struer) med hvad dette medfører af påvirkninger på punktligheden, 

nu fjernes. 

  

Det er på den baggrund Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurde-

ring, at den bedste løsning i den foreliggende situation for betjeningen af 

Struer-Thisted, når ERTMS er udrullet på strækningen, er at acceptere Arri-

vas tilbud om at overtage betjeningen. 

 

En ophævelse af DSB’s forpligtelse til at betjene Struer – Thisted allerede fra 

december 2019 vil medføre, at der allerede fra dette tidspunkt ikke længere vil 

være direkte tog mellem København og Thisted. Passagerer mellem Køben-

havn og Thisted vil dermed få et togskifte i Struer et år tidligere end hidtil 

forudsat. 

 

Såfremt jeg ikke inden mandag 15. april 2019 har modtaget indvendinger 

imod at lade Arriva overtage betjeningen af Struer - Thisted fra december 

2019, har jeg til hensigt at acceptere Arrivas tilbud. Hernæst vil der snarest 

vil blive udarbejdet tillægskontrakter med DSB og Arriva, som formaliserer 

operatørskiftet.” 
 

Idet ministeriet ikke modtog indvendinger inden den anførte dato, er tillægs-

kontrakter udarbejdet, som formaliserer operatørskiftet. På denne baggrund 

agter jeg ikke at foretage mig yderligere. 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 


