
Tågförbindelser Köpenhamn – Hamburg och åter, vår och sommar 2019 (30/3–30/9)  1(2) 

Version 1.2, 20 jan 2019. Översikten är sammanställd av Hans Broman. Observera fotnoterna. Trevlig resa! 
Avvikelser kan gälla enstaka dagar. Förbindelser med byte mitt i natten har jag inte tagit med. 

Tabell 1. Köpenhamn – Hamburg via Rødby  
 Tågbuss 438 §§ Tågbuss 436 §§ Tågbuss 434 §§ Tågbuss 232 §§ Tågbuss 432 §§ 

fr København H §§  7.10 9.10* 11.10 13.10 15.10 

t Rødby stn 9.25 11.25* 13.25 15.25 17.25 

 EC-tåg*** EC-tåg*** EC-tåg*** EC-tåg*** EC-tåg*** 

fr Rødby stn 9.36 11.36* 13.36 15.36 17.36 

Tåget körs ombord på tågfärjan Rødby – Puttgarden, där det finns servering. Båtresan tar ca 45 min. 

t Hamburg Hbf 12.16 14.16* 16.16 18.16 20.16 

Fotnoter: 
* Förbindelsen 9.10 går dagligen 21 juni – 18 aug, fredag, lördag och söndag resten av perioden, samt dessutom 

några dagar under våren (15-22 april, 30 maj och 10 juni). 
*** Under hela perioden är sittplatsbiljett obligatorisk på alla dessa tåg.  
§§  DSB:s ersättningsbuss till Rødby avgår från Banegårdspladsen vid det stora spårdiket utanför København H. 

Tågbiljett gäller på dessa bussar. Interrailkort räknas som tågbiljett. 
 

Tabell 2. Köpenhamn – Hamburg via Jylland 
(Beskrivs ibland som ”via Padborg”, eftersom Padborg är den danska gränsstationen norr om Flensburg.) 
Inom tabell 2 har jag ramat in de tåg som jag tror är mest attraktiva för oss, i konkurrens med tabell 1. 
Under tiden 30 mars – 17 april gäller p g a banarbeten en timme längre gångtider från Köpenhamn till Jylland. 

 M-F              

fr København H  6.30 6.52 8.30 8.52 10.30 10.52 12.30 12.52 14.30 14.52 16.30 16.52 18.52° 23.00§ 

Tågets  
slutstation Esbjerg 

Aalborg 

Esbjerg 

Aalborg 

Esbjerg 

Aalborg 

Esbjerg 

Aalborg 

Esbjerg 

Aalborg 

Esbjerg 

Aalborg Aalborg Ham-
burg 

t Fredericia ↓ 8.38 ↓ 10.38 ↓ 12.38 ↓ 14.38 ↓ 16.38 ↓ 18.38 20.38 
Via 

Kolding 
utan 
byte, 
sitt-

vagns-
tåg 

 

t Kolding 8.50 ↓ 10.50 ↓ 12.50 ↓ 14.50 ↓ 16.50 ↓ 18.50 ↓ ↓ 

 Byte alltså i Fredericia eller Kolding. Man kan också åka en timme tidigare från Köpenhamn. 

Tågets  
slutstation 

↓ Flens-
burg 

↓ Ham-
burg+ 

↓ Flens-
burg 

↓ Ham-
burg+ 

↓ Flens-
burg 

↓ Flens-
burg# 

Flens-
burg 

fr Fredericia ↘ 8.46 ↘ 10.46+ ↘ 12.46 ↘ 14.46+ ↘ 16.46 ↘ 18.46 20.46 

fr Kolding  8.58  10.58+  12.58  14.58+  16.58  18.58 20.58 

Byte Flensburg?  ja  Nej  ja  Nej  ja  ja # ja 

Byte Neumünster?            ja # ja 

t Hamburg Hbf  12.15  14.02+  16.15  18.02+  20.16  22.16# 0.25 5.40** 

Fotnoter (från vänster): 
+ I dessa tåg Århus – Fredericia – Hamburg är sittplatsbokning obligatorisk perioden 7 juni – 31 aug. 
# Under perioden tiden 22 juni – 18 aug kommer förbindelsen 16.52 från København H i stället fram till Hamburg 

21.59, och bytena i Flensburg och Neumünster faller då bort. Då gäller obligatorisk platsbokning. 
° Även för 18.52-tåget finns alternativet att åka 18.30 från København H och byta i Kolding; det fick inte plats ovan. 
§ Detta tåg på natten har bara sittvagnar, men de är lika bekväma som vagnarna i de andra tågen till Hamburg.  
** Ankommer Hamburg Hbf 5.53 söndagar.  

Om servering och byten: 
Tågen har en ytterst begränsad servering, och då bara på danska sträckor. Utbudet är kaffe, te, mineralvatten, 
nötter, chips och chokladgodis (t ex Snickers). Vissa av tågen kan sakna servering.  
Därför gör man klokt i att ha ätit eller köpt proviant innan man stiger på. Räkna inte med att hinna göra det på ett 
åtta minuters byte. Ännu en möjlighet kan vara att åka en timme tidigare från København H med tåg till Fredericia 
och ta drygt en timmes paus där, vilket förstås kraftigt minskar risken för att bytet spricker. 

SJ nattåg Stockholm – Malmö:  
Går inte natt mot söndag. Perioden 7 juli – 11 aug är Flemingsberg utgångsstation.  6.36 till Lund C, 6.55 till Malmö C 
(utom veckorna 26-27 och 33, då tiderna blir 6.53 resp 7.14).  
Tidigast möjliga ankomst till København H är annars 7.36 (efter byte till Öresundståg i Lund). Byter man i stället tåg i 
Malmö, blir det längre sträcka att gå, och man kommer troligen 10-20 minuter senare till Köpenhamn.   



Tabell 3. Hamburg – Köpenhamn via Rødby  2 

 EC-tåg*** EC-tåg*** EC-tåg*** EC-tåg*** EC-tåg*** 

Fr Hamburg Hbf 9.28 11.28 13.28 15.28* 17.28 

Tågfärja (med servering) 45 min från Puttgarden. Sedan rullar tåget in på Rødby station för byte till tågbuss. 

T Rødby stn 12.13 14.13 16.13 18.13* 20.13 

 Tågbuss §§  Tågbuss §§ Tågbuss §§ Tågbuss §§ Tågbuss §§ 

Fr Rødby stn 12.25 14.25 16.25 18.25* 20.25 

T København H 14.40 16.40 18.40 20.40* 22.40 

Fotnoter: 
* Förbindelsen 15.28 går dagligen 21 juni – 18 aug, fredag, lördag och söndag resten av perioden, samt dessutom 

några dagar under våren (15-22 april, 30 maj och 10 juni). 
*** Under hela perioden är sittplatsbiljett obligatorisk på alla dessa tåg. Tåget fortsätter till Nykøbing Falster, men 

resenärer till Köpenhamn stiger alltså av i Rødby. 
§§ Tågbiljett gäller på dessa bussar. Interrailkort räknas som tågbiljett. 
 

Tabell 4. Hamburg – Köpenhamn via Jylland 
(Beskrivs ibland som ”via Padborg”, eftersom Padborg är den danska gränsstationen norr om Flensburg.) 
Inom tabell 4 har jag ramat in de tåg som jag tror är mest attraktiva för oss, i konkurrens med tabell 3. 
Under tiden 30 mars – 17 april gäller p g a banarbeten en timme längre gångtider från Jylland till Köpenhamn. 

     ++    ++     § 

Fr Hamburg Hbf 4.37# 6.40# 8.43  10.53  12.43  14.52  16.43  18.43+ 23.42” 

Byte Neumünster? ja Ja            Via 
Kolding 

utan 
byte, 
sitt-

vagns-
tåg 

Byte Flensburg? ja ja ja  nej  ja  nej  ja  ja+ 

T Kolding 7.59 9.59 11.59  13.59  15.59  17.59  19.59  21.59 

T Fredericia 8.14 10.14 12.14 →↘ 14.14 →↘ 16.14 →↘ 18.14 →↘ 20.14 →↘ 22.14 

 Byte i Fredericia. Alternativt i Kolding, men man kommer inte tidigare till Köpenhamn för det. 

Fr Fredericia 8.21° 10.21° 12.21 12.48 14.21 14.48 16.21 16.48 18.21 18.48 20.21 20.48 22.51 

T København H  10.08 12.08 14.08 15.01 16.08 17.01 18.08 19.01 20.08 21.01 22.08 23.01 1.24## 6.29** 

Fotnoter (från vänster): 
# Tåget 4.37 från Hamburg går inte alla dagar. Tåget 6.40 går 6.37 vissa dagar.  
° Även för dessa tidiga förbindelser finns möjligheten att åka 27 minuter senare från Fredericia. 
++ I dessa bytesfria tåg Hamburg – Fredericia (– Århus) är sittplatsbokning obligatorisk perioden 7 juni – 31 aug. 
+ Under perioden 22 juni – 18 aug kan man åka från Hamburg 19.01 i stället för 18.43, och behöver då inte byta i 

Flensburg. Sittplatsbokning är då obligatorisk. 
## Tåget ankommer 1.01 vissa nätter.  
§ Detta tåg på natten har bara sittvagnar, men de är lika bekväma som vagnarna i de andra tågen till Hamburg. 
” Avgår 23.33 den 1 och 2 april.  
** Ankommer København H 6.01 lördagar och söndagar. 

Om servering och byten: 
Tågen har en ytterst begränsad servering, och då bara på danska sträckor. Utbudet är kaffe, te, mineralvatten, 
nötter, chips och chokladgodis (t ex Snickers). Vissa av tågen kan sakna servering.  
Därför gör man klokt i att ha ätit eller köpt proviant innan man stiger på. Räkna inte med att hinna göra det på ett sju 
minuters byte.  
En möjlighet är att stiga av i Fredericia eller Kolding och äta eller fika där, och sedan fortsätta med ett senare tåg. 
Tågen går varje timme på minuttalen .21 och .48 från Fredericia. 
Tåg från Kolding till Köpenhamn går varje timme på minuttalet .06 och tar 2 tim 25 min utan byte. Om man stiger av 
det tåget i Odense och byter till ett snabbare tåg är man framme på minuttalet .08, alltså samma som om man åkt 
via Fredericia. 

SJ nattåg Malmö - Stockholm: 
Går inte natt mot söndag. Perioden 9 juli – 12 aug är Flemingsberg slutstation. Avgång 22.32 från Malmö C.  
Sista av SJ rekommenderade avresa från København H är 21.27 för att det ska ”föreligga anslutning” till nattåget. 

Andra färdmedel: 
I den här översikten har jag inte tagit med Snälltågets nattåg Malmö – Berlin, som går vissa nätter. Inte heller buss, 
eller färjelinjerna Göteborg – Kiel, Malmö – Travemünde, Trelleborg – Travemünde och Trelleborg – Rostock.  


