Opgradering Hobro-Aalborg
Debatoplæg til idéfase

Marts 2010

2

Opgradering Hobro-Aalborg

Indhold

Indhold
Forord					

3

Opgradering Hobro-Aalborg		

4

Nedlæggelse af overkørsler		

5

Skørping					

6

Ellidshøj					

7

Svenstrup				

8

Miljømæssige konsekvenser		

9

Miljøundersøgelse				

9

Vejtrafik

9

Støj					

9

Det videre forløb				

10

Deltag i debatten				

10

Om Trafikstyrelsen			

11

3

Opgradering Hobro-Aalborg

Forord

Forord
Mellem Hobro og Aalborg skal der
nedlægges 3 overkørsler og en perronovergang og gennemføres mindre tilpasninger af linjeføringen for at
kunne øge hastigheden på jernbanen.
Trafikstyrelsen har igangsat projektet, som er en forudsætning for gennemførelse af “Timemodellen”, hvor
målet er at nedbringe rejsetiden mellem hver af byerne
København, Odense, Århus og Aalborg til 1 time. I dag er
rejsetiden mellem Århus og Aalborg 1 time og 21 minutter for lyntog med stop i Randers og Hobro.
Projektet omfatter:
-

Nedlæggelse af jernbaneoverkørsel og perronovergang i Skørping og nedlæggelse af
overkørsler i Ellidshøj og Svenstrup.

-

Gennemførelse af trafikale analyser med
henblik på at identificere og gennemføre
nødvendige tilpasninger af linjeføringen for
opnåelse af Timemodellen mellem Århus og
Aalborg.

Projektet gennemløber en VVM-proces (Vurdering af
Virkninger på Miljøet) med to offentlige høringer. Den
første offentlige høring er en idéfase, der igangsættes
med offentliggørelsen af projektets overordnede indhold i dette debatoplæg. Høringsperioden er fra den 1.
marts til den 15. april 2010.
Den anden offentlige høring gennemføres omkring
årsskiftet 2011/2012, hvor en høringsudgave af miljøredegørelsen offentliggøres, og hvor der gennemføres en
række borgermøder om projektet i Skørping, Ellidshøj og
Svenstrup. Der skal foreligge et samlet beslutningsgrundlag for projektet til politisk behandling i 2012.
Med denne pjece informerer vi på et foreløbigt grundlag
om projektets baggrund og muligheder.
God debat!

Martin Munk Hansen
Anlægschef
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Modernisering Hobro-Aalborg

Opgradering Hobro-Aalborg
Som en del af grundlaget for gennemførelse af Timemodellen mellem Århus
og Aalborg skal der gennemføres væsentlige forbedringer af rejsetid og trafikbetjening mellem Hobro og Aalborg.

Jernbanen fra Hobro til Aalborg indgår i det danske
hovedjernbanenet og udgør en vigtig del af forbindelsen
fra Aalborg til Århus, Odense, København og Tyskland.
Desuden indgår strækningen i jernbaneinfrastrukturen
på europæisk plan.
Som en del af den politiske aftale om ’En grøn transportpolitik’ fra januar 2009 skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag på VVM-niveau for modernisering af
strækningen Hobro-Aalborg. Strækningen indgår som en
del af anden etape af Timemodellen, hvor målet er en
rejsetid på 1 time på strækningerne København-Odense
(første etape), Århus-Aalborg (anden etape) og OdenseÅrhus (tredje etape).
Anden etape af Timemodellen forudsætter en for-øgelse
af hastigheden på strækningen Århus-Aalborg. Opgraderingen gennemføres i to etaper, hvor første etape er
mellem Hobro og Aalborg og anden etape er mellem
Århus og Hobro.
Strækningen mellem Århus og Hobro belyses i en           
forundersøgelse i perioden 2010-2013, som koordineres
med Hobro-Aalborg projektet. Første skridt er en overordnet gennemgang af hele strækningen Århus-Aalborg
med henblik på at udarbejde forslag til, hvordan rejsetiden kan nedsættes til 1 time.

Hastighedsforøgelsen skal primært ske ved at opgradere
banen inden for den nuværende linjeføring, men hvis
dette ikke er tilstrækkeligt, kan det være nødvendigt at
flytte sporene på dele af strækningen eller at anlægge
overhalingsspor, hvor hurtige tog kan overhale de langsomme.
Ifølge den forventede tidsplan vil den opgraderede jernbane kunne tages i brug senest i 2018, hvor også Banedanmarks nye signalanlæg vil være fuldt installeret.
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Nedlæggelse af overkørsler

Nedlæggelse af overkørsler
I Skørping, Ellidshøj og Svenstrup er det nødvendigt at nedlægge overkørslerne for at kunne sætte hastigheden op på jernbanen. Overkørslerne erstattes
af nye veje, der føres enten over eller under banen.
På strækningen Hobro-Aalborg er der i dag tre jernbaneoverkørsler, hvor togenes hastighed ikke kan sættes
op på grund af hensynet til sikkerheden for krydsende
køretøjer, cyklister og fodgængere. For at kunne øge
hastigheden på strækningen skal disse overkørsler
nedlægges og erstattes af nye veje, der enten krydser
jernbanen på en bro eller føres under banen i en tunnel. Ved at nedlægge overkørslerne øges sikkerheden
for både tog- og vejtrafik. Desuden undgås ventetiden
for den krydsende trafik.
Når en overkørsel nedlægges er det ikke altid muligt at
anlægge den nye vej samme sted, fordi arealbehovet for
den vej, der skal gå over eller under jernbanen, er større
end for en vej, der krydser i samme niveau som banen.
Derfor kan etablering af erstatningsanlæg i form af en
omfartsvej og/eller en fodgænger- og cyklistpassage
komme til at påvirke beboere, som ikke bor umiddelbart
op ad den eksisterende overkørsel.

De trafikanter, der krydser jernbanen, kan desuden få
en længere vej med et nyt erstatningsanlæg end ved
at bruge den oprindelige overkørsel. Herudover kan anlæg af en ny vej påvirke naturarealer, der muligvis er
beskyttede og eventuelt indeholder beskyttede dyre- og
plantearter.
Ved placering af erstatningsanlæg skal der således tages
hensyn til både naboer og trafikanter. Konsekvenserne
for naturen og kulturhistoriske interesser mv. skal vurderes, og der skal etableres de nødvendige afværgeforanstaltninger.
I Skørping, Ellidshøj og Svenstrup ligger de tre overkørsler, som nedlægges i forbindelse med Hobro-Aalborg projektet. Overkørslen i Øster Doense nord for Hobro nedlægges af Banedanmark frem til 2012, og der
bliver i stedet lavet en omfartsvej, der går under banen
ca. 90 m syd for den eksisterende overkørsel.

Kort over jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg. Overkørslen i Øster Doense nedlægges frem til 2012 og der bygges i stedet
en omfartsvej. Overkørslerne i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup nedlægges og erstattes af nye vejanlæg som en del af Hobro-Aalborg
projektet.

På baggrund af tidligere undersøgelser fremlægges i
det følgende forskellige muligheder for nye vejanlæg,
der erstatter de overkørsler, der nedlægges i Skørping,
Ellidshøj og Svenstrup. Trafikstyrelsen vil gerne have offentlighedens kommentarer til løsningsmulighederne.
Trafikstyrelsen vurderer konsekvenserne for bl.a. anlægsøkonomi, ekspropriationer, miljøkonsekvenser,
trafikafvikling og trafiksikkerhed. Relevante alternativer
vil herefter indgå i den miljøredegørelse, som offentliggøres omkring årsskiftet 2011/2012 og som udgør
grundlaget for en ny, offentlig høring.

Offentlighedens kommentarer,
indsigelser og forslag til andre
linjeføringer mv., bliver vurderet efter idéfasen. Relevante alternativer vil indgå i miljøredegørelsen.
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Nedlæggelse af overkørsler

Skørping
I Skørping passerer jernbanen gennem den vestlige del
af byen, og Himmerlandsvej krydser banen i niveau syd
for stationen.
På Skørping Station er de eksisterende perroner bygget
til, at tog kan køre forbi med op til 120 km/t. Når hastigheden på dele af strækningen skal sættes op til 200
km/t, er det nødvendigt at ombygge stationen. Sporene
skal lægges om, og perronerne  skal sandsynligvis flyttes
ud på hver side af sporene, i stedet for at ligge i midten
som nu. Desuden skal perronerne forlænges, så de kommer til at gå hen over den eksisterende overkørsel, som
nedlægges.
Efter ombygningen vil det ikke længere være muligt at
krydse sporene ved stationen via den nuværende perronovergang. Derfor forventes også etableret en cykelog gangtunnel under sporene, og der skal laves en ny
vej, der erstatter den overkørsel, der nedlægges.

Der er tidligere udarbejdet planer for en ny overkørsel
i Skørping, og der er reserveret areal til at føre en ny
vej fra Himmerlandsvej til Møldrupvej syd for den eksisterende overkørsel. De to løsningsmuligheder, der indgår i Hobro-Aalborg projektet, tager udgangspunkt i de
tidligere forslag.
I begge løsningsmuligheder føres den nye vej under
jernbanen og tilsluttes Møldrupvej i en rundkørsel.
Løsningsmulighed 1 er tilpasset, så den i mindre grad
berører de beskyttede vådområder, der ligger mellem
Himmerlandsvej og banen.
Løsningsmulighed 2 tilsluttes Himmerlandsvej og Buderupholmvej i en rundkørsel.

Nyvej
Egholmsvej
Nybovej

Sverriggårdsvej
Buderupholmvej

Vinkelvej

Himmerlandsvej
Hyldalsvej

Møldrupvej

Sverrighusvej
Mosskovvej
Vester Allé
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Nedlæggelse af overkørsler

Ellidshøj
I Ellidshøj passerer jernbanen øst for byen parallelt med
Ellidshøjvej. Øst for banen er der åbent land, herunder
beskyttede naturområder. Mjels Brovej krydser jernbanen i niveau lige nord for den gamle stationsbygning.
I dag er der en del tung trafik fra kalkværket øst for
banen. Trafikken krydser banen for at komme til Hobrovej.
I Hobro-Aalborg projektet indgår som udgangspunkt fire
forskellige løsningsmuligheder til erstatningsanlæg.
Løsningsmulighed 1, 2 og 3 er placeret så tæt som muligt på den eksisterende overkørsel.
I løsningsmulighed 4 føres trafikken uden om byen ved
en tilslutning i en rundkørsel direkte til Hobrovej.

Ellidshøjvej

Stillekrogen
Holmgårdsvej

Hobrovej

Ny Skolevej

Ellidshøjvej
Mjels Brovej

Kjærstrupholmvej
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Nedlæggelse af overkørsler

Svenstrup
I Svenstrup passerer jernbanen umiddelbart øst for byen,
parallelt med Hobrovej. Øst for banen er der åbent land,
hvoraf en del er beskyttet naturområde. Dall Møllevej
fører fra det åbne land ind mod byen og krydser jernbanen i niveau nord for stationen.
I Hobro-Aalborg projektet indgår som udgangspunkt fire
forskellige løsninger til erstatningsanlæg.
I løsningsmulighed 1 føres vejen nord om stationen og
tilsluttes Hobrovej ved Guldbæk.
I løsningsmulighed 2, 3 og 4 føres vejen syd om stationen og tilsluttes Hobrovej umiddelbart nord for erhvervsområdet. Alle fire løsninger berører beskyttede
naturområder.

Dall Møllevej
Østermøllevej
Guldbæk
Egemarksvej

Hobrovej

Dall Møllevej
Godthåbsvej

Stubmøllevej
Cypresvej
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Miljømæssige konsekvenser
Når hastigheden på jernbanen skal sættes op, og der skal nedlægges overkørsler og etableres erstatningsanlæg, vil der være konsekvenser for omgivelserne – både mens arbejdet står på og når projektet er færdigt.

Miljøundersøgelse

Vejtrafik

Som en del af projektet gennemføres undersøgelser af
anlæggenes mulige påvirkning af omgivelserne, bl.a. naturområder, beskyttede dyre- og plantearter, kulturhistoriske interesser og grundvandsforhold.

For at undgå trafikale gener i anlægsperioden, vil de nye
veje så vidt muligt blive anlagt før nedlæggelse af overkørslerne.

Når der etableres nye baneanlæg eller nye veje som
erstatning for de overkørsler, der nedlægges, inddrages
arealer, som kan være beskyttede. Det kan fx være internationalt beskyttede områder, der skal sikre bestemte arter eller det kan være bestemte naturtyper, der er
beskyttede. Også mens der anlægges nye veje eller baneanlæg kan arbejdet betyde indgreb i beskyttede naturområder og forstyrrelse af beskyttede arter.
Når hastigheden sættes op på strækningen og der kommer flere tog vil jernbanen virke som en øget barriere
for dyr, der krydser banen. Det betyder, at dyrenes muligheder for at sprede sig forringes i området. Dette kan
afhjælpes ved forskellige former for faunapassager under banen eller ved at etablere erstatningsområder for
de dyrearter, der bliver påvirket.

De ny vejanlæg vil blive udformet i samarbejde med
kommunerne i henholdsvis Aalborg og Rebild, idet de er
myndighed på vejområdet.

Støj
Anlægsarbejde med nedlæggelse af overkørsler og
etablering af erstatningsanlæg vil medføre forøget støj i
området i den periode arbejdet står på. Støjen øges bl.a.
i forbindelse med etablering af broer eller tunneller og
ved kørsel af jord og materialer.
I de områder, hvor de nye veje kommer til at ligge, vil
der desuden være en ændret støjudbredelse, når vejene
først er etableret. Hvor meget vejstøjen øges eller reduceres kommer an på, hvor meget trafik der er på vejen, hvilken type trafik det er, og hvordan vejen ligger i
forhold til omgivelserne.
På jernbanen vil der køre flere og hurtigere persontog
mellem Hobro og Aalborg. Forud for moderniseringen
beregnes støjudbredelsen fra den forventede togtrafik,
hvilket vil afdække behovet for eventuel støjbeskyttelse.
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Det videre forløb

Det videre forløb

Deltag i debatten

En idéfase er den første af to offentlige høringer om et
stort anlægsprojekt. I denne fase kan alle interesserede
parter, f.eks. naboer og interesseorganisationer, fremsætte synspunkter og komme med alternative forslag
og ideer til, hvad der bør belyses, således, at flest mulige
hensyn kan indgå i den videre planlægning.

For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Trafikstyrelsen interesserede til at
indsende ideer og forslag til det videre arbejde med opgradering af strækningen Hobro-Aalborg.

I idéfasen bliver alle henvendelser med ideer, kommentarer og indsigelser til Hobro-Aalborg projektet registreret. Henvendelserne bearbejdes og vurderes af Trafikstyrelsen, og de vil eventuelt indgå i det videre arbejde
med projektet.

Alle personer, organisationer, myndigheder mv. kan
henvende sig til Trafikstyrelsen med indsigelser, ideer,
spørgsmål og kommentarer. Alle skriftlige henvendelser
skal fremsendes, så de er modtaget af Trafikstyrelsen
senest den 15. april 2010.
Henvendelse kan ske til:

Trafikstyrelsen vil efter idéfasen udarbejde et høringsnotat, der dokumenterer forløbet af idéfasen.

Trafikstyrelsen
Opgradering Hobro-Aalborg
Gammel Mønt 4

Frem til den anden offentlige høring vil Trafikstyrelsen
foretage en indledende projektering og i den forbindelse
udarbejde en miljøredegørelse, der beskriver anlæggets
påvirkning af omgivelserne, herunder støjpåvirkninger.

1117 København K
E-mail: hb-ab@trafikstyrelsen.dk
Telefon: 7226 7024 / 7226 7151

Den anden offentlige høring er på 8 uger, hvor der igen
er mulighed for at komme med kommentarer til projektet. Høringsperioden igangsættes med udsendelse
af en miljøredegørelse for projektet i en høringsudgave.
I løbet af perioden vil der blive afholdt borgermøder.
Høringsperioden forventes at ligge omkring årsskiftet
2011/2012, og borgermøderne vil blive annonceret i de
lokale medier.

Information om projektet findes på www.trafikstyrelsen.dk under Baneprojekter > Hobro-Aalborg.
Se også projektets dynamiske kort, hvor der er informationer om strækningen Hobro-Aalborg. Der er også
mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal
vises, f.eks. naturforhold, kulturhistoriske interesser og
tekniske anlæg.

Efter den offentlige høring udarbejder Trafikstyrelsen et
høringsnotat med dokumentation af det gennemførte
høringsforløb, og hvorledes Trafikstyrelsen forventer at
anvende de indkomne kommentarer i det videre arbejde.
Trafikstyrelsen udarbejde herefter et beslutningsgrundlag til politisk behandling i 2012. Hvis der er politisk ønske om at fremme projektet, skal der herefter udarbejdes et udkast til anlægslov med henblik på vedtagelse
i Folketinget.

Spørgsmål til debat
Er der forhold omkring de fremlagte løsningsmuligheder til erstatningsanlæg, der bør have
særligt fokus?
Er der forslag til andre erstatningsanlæg, der
bør undersøges?
Hvilke forhold skal prioriteres højest ved hver
af de 3 overkørsler? F.eks. skoleveje, biltrafik,
naturområder, rekreative områder, sikkerhed,
omvejskørsel...?
Er der særlige forhold omkring natur, miljø, støj
og risiko, der bør belyses?
Er der andre forhold, der bør belyses i redegørelsen for projektets påvirkning af omgivelserne?
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Om Trafikstyrelsen

Om Trafikstyrelsen
Trafikstyrelsen har ansvaret for dels at planlægge og koordinere kollektiv trafik, dels at forestå statens køb af jernbane- og færgetrafik. Trafikstyrelsen er
endvidere myndighed på jernbaneområdet, herunder for sikkerhed og interoperabilitet.

Planlægning, regulering og rådgivning

Trafikkøb af jernbane og færger

Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen

–

varetager den overordnede planlægning af
jernbanetrafikken og dens udvikling

–

udbyder og indkøber tog- og færgetrafik for
staten

–

forbereder og følger op på politiske beslutninger om statslige investeringer i banenettet

–

fører tilsyn med, at de valgte operatører lever
op til deres kontraktlige forpligtelser.

–

udvikler statslig trafikplan for jernbanetrafikken

Administration, overvågning, koordinering og dataindsamling

–

rådgiver Transportministeriet i trafikpolitiske
og –strategiske temaer

–

er høringspart i forbindelse med kommuneog lokalplaner

–

administrerer tilskudsordninger inden for
kollektiv trafik

–

regulerer rammebetingelser for jernbanegodstrafikken

–

fører tilsyn med taksters prisudvikling

–

skaber rammebetingelser for en sammenhængende kollektiv trafik og organiserer planer og konkrete initiativer for forbedring af den
kollektive trafik.

–

koordinerer samarbejdet i hovedstadsområdet
for den samlede, offentlige servicetrafik

–

administrerer indtægtsfordelingen for den offentlige servicetrafik i hovedstadsområdet

–

overvåger etableringen af nye trafikselskaber

–

varetager administrationen af lokomotivføreruddannelse

–

indsamler og formidler statistiske data om
den samlede, offentlige servicetrafik f.eks. passagerdata for bus, færger og tog.

Trafikstyrelsen

Sikkerhedstilsyn, godkendelser og regler
Trafikstyrelsen
–

er sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet

–

fastsætter regler for sikkerhed for al sportrafik
i Danmark

–

fører tilsyn med, at krav til jernbanesikkerheden overholdes

–

fører tilsyn med, at jernbanevirksomhederne
overholder reglerne vedrørende transport af
farligt gods

–

godkender materiel og anlæg samt infrastrukturforvalteres og jernbanevirksomheders sikkerhedsledelse

Udgivet af Trafikstyrelsen,
marts 2010

–

udsteder certifikater på jernbaneområdet

–

arbejder med regelmodernisering inden for
sikkerhed og interoperabilitet.
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Opgradering Hobro-Aalborg
Som en del af grundlaget for gennemførelse af Timemodellen mellem Århus og Aalborg skal der gennemføres væsentlige forbedringer af rejsetid og trafikbetjening
mellem Hobro og Aalborg.
Denne pjece fremlægger – på idéfaseniveau – det foreløbige grundlag for projektet og lægger op til den offentlige debat om planerne i idéfasen fra den 1. marts til
den 15. april 2010.
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