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I mere end 60 år har Wexøe leveret udstyr til det danske jernbanenet. Nu vil man introducere 
nye løsninger til nettets elektrificering, udviklet af europæiske samarbejdspartnere.
Produceret af TECH RELATIONS  
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WEXØE LEVERER EUROPÆISK INSPIRATION 
TIL FREMTIDENS DANSKE KØRESTRØMSANLÆG

ANNONCE

"Vi vil være med til at skabe fremtidens 
danske kørestrømssystemer," siger Peter 
Harrig Nielsen, divisions- og marketings-
chef i Wexøe, der vil introducere nye pro-
dukter fra belgiske, tyske og schweiziske 
leverandører til det danske marked.  
Løsninger, der er mere grønne, samtidig 
med at de er designet til højhastighed  
og til samspil med det europæiske 
jernbanenet.

"Vores partnere er på flere af disse  
områder længere fremme, end vi er  
herhjemme. Det er deres ekspertise, vi 
gerne vil sætte i spil, kombineret med  
vores eget indgående kendskab til det 
danske banenet."

Lettere, tyndere og bedre køretråd
Det handler om nytænkning i forhold til 
den tekniske videreudvikling af elektrifi-
ceringen af det danske jernbanenet, og 
som eksempel nævner Peter Harrig Niel-
sen Wexøes belgiske partner Lamifil. Virk-
somheden har udviklet en ny type køre-
tråd, der er både lettere, tyndere og har 
en højere energi-effektivitet end det  
kobber/sølv, der traditionelt bruges til  
kørestrøm i Danmark. Wexøe vil gerne 
introducere den nyudviklede køretråd 
herhjemme og dermed bidrage til en  
højere energieffektivitet i systemet,  
f.eks. i forbindelse med den nye Femern 
Bælt-forbindelse.

"Vi er teknisk sparringspartner på frem-
tidens danske kørestrømsanlæg," forklarer 
produktchef Henning Kræmmer.

"Gennem vores europæiske partnere 
kan vi tilbyde løsninger, der er velafprø-
vede og gennemtestede i andre lande, 
og derfor nemt kan tages i anvendelse 
herhjemme. Vi kan også bruge vores part-
neres specialviden, når det drejer sig om 
at integrere det danske net med det 
europæiske."

Automatiske neutralsektioner
Han nævner schweiziske Arthur Flury AG, 
der bl.a. leverer neutralsektioner, som er 
et spændingsløst stykke køreledning, der 
isolerer mellem to strømsektioner på en 
strækning. De eksisterende danske neu-
tralsektioner er ikke interoperable. Det 
betyder, at internationale el-tog ikke kan 
registrere den udlagte balise i sporet og 
derfor kan trække strømme igennem neu-
tralsektionerne. Det resulterer i hurtig ned-
slidning af anlægget og skader på 
toget. 

Automatiske neutralsektioner  
fra Arthur Flury er i dag udstyret  
med brydere, der 
kan tåle at blive 
påkørt med trak-
tion og dermed 
reducerer slid og 
brandskader.  

Spiralfjeder erstatter betonblokke og 
øger sikkerheden
Et andet innovativt produkt er træksyste-
met Tensorex fra Wexøes tyske partner 
Pfisterer. Tensorex sikrer, at køretråden 
er stram, når den udvider sig på grund af 
temperaturudsving. Traditionelt har man 
brugt store betonblokke, der udgør en 
sikkerhedsrisiko på stationer og andre 
offentligt tilgængelige steder. Med Ten-
sorex afløses betonen af et hjul og et spiral-
fjedersystem. I tilfælde af skader er der 
ingen risiko for flyvende eller faldende 
dele og systemet er samtidig stort set im-
munt over for hærværk.

I EU har Tensorex-systemet været i brug 
i mere end ti år, og herhjemme bruges 
træksystemet på letbanerne i Aarhus og 
Odense.

Komplette anlæg fra Wexøe
Ud over at levere en lang række enkelt-
stående komponenter til kørestrømsanlæg 
kan Wexøe også tilbyde komplette anlæg. 
Det sker i samarbejde med schweiziske 
Furrer+Frey, der er eksperter i design og 
fremstilling af kørestrømsanlæg over hele 

verden. Furrer+Frey, der er grundlagt 
i 1923, designer alle typer  

kørestrømsløsninger og har unikke løs-
ninger til f.eks. broer og tunneller.

"Furrer+Frey er et super kompetent  
ingeniørhus, der er kendt over hele verden 
og som er eksperter i at løse teknisk  
komplekse specialopgaver. 

De vil kunne designe et komplet køre-
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strømsanlæg til Femern Bælt forbindelsen 
og er gennem Wexøe også godkendt som 
leverandør til Femern Bælt," fortæller Peter 
Harrig Nielsen.  

Læs mere på wexoe.dk


