
Hedelands
Veteranbane

Hver søndag,
hele dagen,
hele sommeren!

www.ibk.dk

Og til efterår!
Og til jul!

Hedelands Veteranbane is the 
longest narrow gauge (700 mm) 
vintage railway in Denmark with a 

current length of 5 km. Hedeland is a large 
recreational area, situated in a former gravel pit 
20 km west of Copenhagen. We offer a great 
train ride with steam and diesel locomotives 
through beautiful scenery. See a selection of 
historic locos at the museum at Hedehusgård 
station. Along the line you will find a large 
outdoor playground and picnic areas.

Please see our website www.ibk.dk for more 
information.

Hedelands Veteranbane ist die 
längste schmalspurige Museumsbahn 
Dänemarks (700 mm Spurweite). 

Die Strecke ist zurzeit 5 km lang. Hedeland ist 
ein großes Erholungsgebiet in einer ehemaligen 
Kiesgrube, 20 km westlich Kopenhagens. Am 
Bahnhof Hedehusgård kann auch ein 
Feldbahnmuseum besucht werden. Die Fahrt 
mit Dampf- und Diesellokomotiven ist ein 
wunderbares Naturerlebnis. Entlang der 
Strecke befinden sich Spielplätze und 
Picknickplätze.

Mehr Infos unter www.ibk.dk.

Find vej
Veteranbanen ligger i Hedeland ved Hedehusene, 
blot 10 min fra Roskilde, 25 min fra København, 
5 min fra Hedehusene Station, på adressen:

Hedelands Veteranbane
Brandhøjgårdsvej 2,
2640 Hedehusene

Ved den røde port på Brandhøjgårdsvej kan I se 
stationen, den store vognhal og kiosken, hvor vi 
både sælger kaffe, vand, is og selvfølgelig billetter.

Vi modtager kontanter og MobilePay.
Ingen Dankort eller andre betalingskort.
No credit cards. Keine Kreditkarte.

Det er også muligt at bestille et særtog alle dage.

Find tider og priser på www.ibk.dk

Efterårstog



Kort og beskrivelse
Kom med på en 5 km lang veterantogstur 
gennem Hedelands særprægede natur. Fra de 
åbne vogne oplever du naturen intenst med alle 
sanser. Turen fører dig også tilbage i tiden, når vi 
kører med både damp- og motorlokomotiver, 
der er mellem 60 og 100 år gamle og før gjorde 
tjeneste ved smalsporede industribaner. 

Industribanerne leverede pålidelig transport ved 
tegl- og kalkværker, større fabrikker, og de store 
banenet omkring sukkerfabrikkerne til 
roetransport. Banerne begyndte gradvist at 
forsvinde i 1960’erne og er i dag erstattet af bl.a. 
lastbiler og transportbånd. Men på Hedelands 
Veteranbane holder vi dem stadig i live!

Hedeland er fuld af spændende naturoplevelser 
og muligheder for at nyde en medbragt madkurv 
i det fri. Her er også mulighed for at køre med 
de små flotte tog på Brandhøjbanen. Er du til 
mere aktivitet, kan du besøge den store 
naturlegeplads ved Fem Ege Station eller stå af på 
en af banens andre syv stationer og se, hvad der 
gemmer sig af oplevelser!

Historien bag banen

Museet

Hedelands Veteranbane (HVB) har siden 1977 
befordret passagerer på smalle spor gennem 
det skønne Hedeland. I området omkring 
Hedehusene har der gennem 100 år været 
gravet grus og ler, og egnens historie er tæt 
forbundet med smalsporede tipvognsbaner. 
 
Veteranbanen har sporvidden 700 mm og er 
anlagt og drevet af frivillige. Gennem årene har 
de frivillige lagt spor, bygget værksteder, vogn-
haller og restaureret lokomotiver og vogne. 
Banen startede med en beskeden trafik, men 
nu kører der tog hele sommeren, i efterårs-
ferien og juletræstog i december.

Hvert år tager ca. 20.000 rejsende med toget 
på en oplevelsesrig tur i Hedeland.

Besøg også museet med udstillingen om de 
danske industribaner. Fotos og plancher for-
tæller historien om industribanerne sammen 
med de udstillede vogne og lokomotiver. 
Entréen er gratis!

Hedehusgård Station

Brandhøjbanen

Naturlegepladsen

Børnevenlig

Juletog
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