
Lidt om Hedelands Veteranbane 

Baseret på frivillige og ulønnede ildsjæle har Hedelands Veteranbane i mere end 40 år befordret passagerer gen-
nem det skønne Hedeland. Vi råder over mere end 5 km spor, der gør os til Danmarks længste smalsporede jern-
bane. Vi udbygger løbende og står overfor en udvidelse på 2 km, der når sporene er lagt, vil forbinde Hedehusene 
med Tune. Vi søger konstant personale der har interesse for veterantog, og vi har gode opgaver, der helt sikkert 
passer til dine interesser. Bare henvend dig. Der er brug for alle til arbejdet på banen, værkstederne eller i trafik-
ken! 

Hedelands Veteranbane befordrer årligt mere end 20.000 rejsende, fordelt på mere end 500 togafgange. Udtrykt i 
passager kilometer svaret det til, at vi transporterer de rejsende jorden rundt ved ækvator ca. 2 gange. Alt over-
skud fra driften anvendes til udbygning, renovering og bevarelse af vort unikke smalsporede jernbanemiljø og ma-
teriel. 

Aftenture med Hedelands Veteranbane 

Onsdagene, 12. juni og 14. august 2019. 

Vi kører vort veterantog frem, åbner museet og kiosken hvor der sælges, is, sodavand, slik og kaffe, og håber på at 

få besøg af en masse mennesker der interesserede i en køretur med veterantog. 

Tag din skovturskurv med, og kør med veterantoget til Rubjerg. (Rastepladsen ved Skibakken og Lergraven). 

Der er nogle borde og bænke samt gode toiletforhold på rastepladsen. Du er også velkommen til at låne tæpper fra 

toget til at sidde på. Tag det med du selv vil nyde, men du er naturligvis også velkommen til bare at køre en tur 

med toget. Turen tager ca. 20 min. hver vej. 

Afgang Hedehusgården mod Rubjerg:  Kl. 17.00. 18.00. 19.00. 20.00. 

Afgang Rubjerg mod Hedehusgården:  Kl. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 

Adgang til museet er gratis denne aften. En billet til Rubjerg t/r koster 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Børn 

under 3 år og hunde medtages gratis ifølge med voksne. 

Sådan finder du os. 

Adresse: Hedelands Veteranbane, Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene. Se mere på www.ibk.dk  

I bil: Kør ad Roskildevej til Hedehusene. Drej af og kør ad Brandhøjgårdsvej og tag indkørslen til højre ca. 100 
meter fra Roskildevej.  

Tog: DSB Regionaltog til Hedehusene station, følg Hovedgaden under banen, fem minutters gang. 

Bus: Linje 123 fra Høje Taastrup st. og Roskilde st. Stoppested Brandhøjgårdsvej. 


