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Forord 

 
Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Banedanmark 
har gennemført på idéfaseniveau for projektet om opgradering af 
jernbanestrækningen Hobro-Aalborg. 
  
Den offentlige høring er gennemført på det indledende niveau i henhold til 
teksten om opgradering af strækningen Hobro-Aalborg i den politiske 
trafikaftale ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009. 
 
Baggrunden for den offentlige høring er Trafikstyrelsens debatoplæg til 
idéfasen, hvor projektet er beskrevet med anlægselementer og 
undersøgelsestemaer. Høringen fandt sted i perioden fra den 1. marts til den 
15. april 2010, og debatoplægget var tilgængeligt på Trafikstyrelsens 
hjemmeside. 
 
Pr. 1. maj 2010 er Trafikstyrelsens anlægsområde overflyttet til 
Banedanmark, hvor projektarbejdet fortsættes i Anlægsudvikling. 
Henvendelser i denne sag skal således rettes til Banedanmark. Se 
kontaktinformation på side 8. 
 
 
 
Martin Munk Hansen  
 

 
 
Områdechef 
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Baggrund 

Den politiske aftale om opgradering Hobro-
Aalborg 

I den politiske aftale af 29. januar 2009 ”En grøn transportpolitik” vedtog 
regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance at iværksætte et 
beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedrørende banen mellem Hobro og 
Aalborg. 

Opgradering af strækningen Hobro-Aalborg er en forudsætning for realisering 
af Timemodellen, hvor rejsetiden mellem hver af byerne København, Odense, 
Århus og Aalborg skal ned på 1 time. I dag er rejsetiden mellem Århus og 
Aalborg 1 time og 21 minutter, så der skal således vindes 21 minutter på hele 
strækningen. Første fase i dette arbejde er en opgradering mellem Hobro og 
Aalborg. Projektet omfatter nedlæggelse af de tre eksisterende overkørsler i 
Skørping, Ellidshøj og Svenstrup, ombygning af Skørping Station og mindre 
tilpasninger af jernbanens linjeføring. Alle disse tiltag er nødvendige for at 
kunne øge togenes hastighed på strækningen, så rejsetiden kan nedbringes. 

 

Inddragelse af offentligheden 

I forbindelse med projektet afholdes to høringsperioder – først i forbindelse 
med idéfasen, som netop er gennemført, og senere den offentlige høring, når 
en høringsudgave af miljøredegørelsen offentliggøres. Formålet er at 
informere om projektet og at inddrage offentligheden, således at alle 
personer, kommuner, øvrige myndigheder, virksomheder, organisationer mv. 
kan være med til at forbedre projektet.  

I de to høringsperioder offentliggøres information om projektet. Alle har 
mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser 
registreres og offentliggøres i dette og et yderligere høringsnotat. Det vil sige 
både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i 
telefon eller til borgermøder.  

Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de 
inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan anvendes i 
projektet. 

Idéfase 
Under idéfasen kan alle fremsætte synspunkter og komme med alternative 
forslag og idéer til, hvad der bør belyses, således at flest mulige hensyn kan 
indgå i den videre planlægning.  
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Baggrund  

 

Idéfasen blev gennemført fra den 1. marts til den 15. april 2010 på baggrund 
af et debatoplæg, som var tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. 
Idéfasen blev annonceret i lokale dagblade og ugeaviser, på bibliotekerne og i 
Borgerservice-afdelinger i de berørte kommuner. Der indkom henvendelser 
fra i alt 15 borgere, kommuner, foreninger mv. Bagest i dette notat findes en 
liste over afsendere af henvendelser. 

Dette høringsnotat dokumenterer processen med gengivelser af indholdet i 
henvendelserne og Banedanmarks kommentarer hertil. Banedanmark har søgt 
at referere indholdet af henvendelserne så loyalt som muligt. De indkomne 
henvendelser kan ses i deres fulde ordlyd på Banedanmarks hjemmeside.  

Miljøredegørelse 
I 2010 og 2011 gennemføres den indledende projektering af baneprojektet og 
den tilhørende VVM-analyse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er ikke omfattet 
af planlovens regler om en VVM-analyse, men dokumentation og inddragelse 
af offentligheden skal dog være på samme niveau. Der skal således 
udarbejdes en høringsudgave af miljøredegørelsen for projektet, som 
beskriver anlæggets fysiske forhold og dets påvirkninger af omgivelserne.  

Høringsudgaven offentliggøres forud for høringsperioden, som forventes at 
finde sted i slutningen af 2011. I høringsperioden vil der blive afholdt 
borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup.  

I denne høringsperiode er der igen mulighed for at komme med ideer, 
kommentarer og indsigelser til projektet. Efter den offentlige høring 
udarbejdes et nyt høringsnotat for projektet, som vil beskrive de indkomne 
forslag og kommentarer, samt hvorledes de forventes anvendt i det videre 
arbejde.  

Herefter udarbejder Banedanmark den endelige miljøredegørelse og et politisk 
beslutningsgrundlag med henblik på vedtagelse af en anlægslov. 

 

Den forventede tidsplan 

Projektet Opgradering Hobro-Aalborg blev igangsat i Trafikstyrelsen i 2009. I 
starten af 2010 blev de tekniske rådgivningsydelser udbudt, og der blev valgt 
en rådgiver. Sideløbende hermed blev der gennemført indledende, trafikale 
undersøgelser for at afdække de forskellige muligheder for at nedbringe 
rejsetiden på strækningen. Trafikstyrelsen offentliggjorde i marts 2010 et 
debatoplæg, der igangsatte den offentlige høring i idéfasen. Pr. 1. maj blev 
Trafikstyrelsens anlægsprojekter, herunder Opgradering Hobro-Aalborg, 
overflyttet til Banedanmark, som nu viderefører projektet. 

2010 
Juli: Offentliggørelse af høringsnotat for idéfasen. 
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Baggrund  

 

2010-2011 
Marts 2010 - marts 2011: Udendørs undersøgelser. Biologiske undersøgelser. 
Berørte grundejere bliver varslet skriftligt mindst 8 dage før undersøgelsen. 

Indledende projektering og miljøundersøgelser. 

2011-2012 
December 2011 - januar 2012: Offentliggørelse af høringsudgave af 
miljøredegørelse. Høringsperiode med borgermøder i Skørping, Ellidshøj og 
Svenstrup. 

2012 
Juni: Offentliggørelse af høringsnotat. 

December: Offentliggørelse af endelig miljøredegørelse og politisk 
beslutningsgrundlag med henblik på vedtagelse af en anlægslov. 

2013-2018 
Forventet anlægsperiode, hvis projektet vedtages i Folketinget. 

 

Læsevejledning 

For at give læserne et samlet overblik over alle henvendelserne til projektet 
fremlægges ekstrakter af høringssvarene og Banedanmarks behandling heraf i 
tematisk form. 

Banedanmarks kommentarer følger så vidt muligt samme rækkefølge som 
den, de refererede høringssvar præsenteres i. 

Afsendere af høringssvar er opdelt i 3 grupper: B= Borger, F= Forening, K= 
Kommune (kommune, region, kommunesamarbejde, tilsvarende offentlig 
instans). 

Afsendere af høringssvar har hver fået et nummer og en bogstavbetegnelse, 
og disse er oplistet i bilaget sidst i dette notat. Hvis en afsender har sendt 
flere bidrag, tæller det kun som et nummer. 
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Kontaktinformation 

Pr. 1. maj 2010 er Trafikstyrelsens anlægsprojekter overflyttet til 
Banedanmark, hvor projektarbejdet fortsættes i Anlægsudvikling. 
Henvendelser til projektet skal således rettes til Banedanmark på følgende 
adresse: 

Banedanmark 
Anlægsudvikling, ”Opgradering Hobro-Aalborg” 
Amerika Plads 15 
2100 København Ø 

E-mail: hobro-aalborg@bane.dk 

Læs mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside:  
www.banedanmark.dk > Banearbejde > Kommende baneprojekter > 
Opgradering Hobro-Aalborg 

Se også projektets dynamiske kort, hvor der er informationer om strækningen 
Hobro-Aalborg. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger 
der skal vises, f.eks. naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske 
anlæg. 
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Generelt om projektet  

 

Generelt om projektet 

Kapacitet 

Region Nordjylland (1 K) påpeger behovet for tilstrækkelig kapacitet på 
strækningen og robusthed i køreplanen, da der afvikles både hurtige fjerntog 
og nærbanetog med mange stop. Regionen peger på de begrænsede 
krydsningsmuligheder, hvor togene kun kan krydse mellem sporene i Aalborg, 
Skørping og Hobro, og opfordrer til, at det indgår i undersøgelsen, hvordan 
forbedrede krydsningsmuligheder kan forbedre robusthed og kapacitet på 
strækningen, så dens muligheder kan udnyttes godt til både fjerntog, 
nærbanetog og godstog. 

En borger (14 B) udtrykker enighed om at opgradere strækningen Århus-
Aalborg for at sikre en god infrastruktur, der er essentiel for de mange 
pendlere. 

Banedanmarks kommentarer 
På strækningen Århus-Aalborg er der i dag ca. 23 km mellem 
overhalingsstationerne, hvor et tog kan overhale et andet, og ca. 13 km 
mellem de såkaldte transversalstationer, hvor et tog kan skifte mellem de to 
hovedspor. Imidlertid er afstanden mellem stationerne noget "ujævn", fordi 
det i høj grad er historisk betinget, hvor overhalings- og transversalstationer 
ligger. Til sammenligning er der på den langt mere trafikerede strækning 
København-Odense ca. 13 km mellem overhalingsstationerne og ca. 9 km 
mellem transversalstationerne. 
 
Hvis den forventede trafik ikke kan afvikles indenfor den køretid timemodellen 
forudsætter, vil der i det videre arbejde blive set på forskellige muligheder for 
tilpasning af infrastrukturen, herunder hvordan der kan skabes en bedre 
fordeling mellem overhalings- og transversalstationer. En løsning kunne være 
at erstatte den nuværende transversalstation i Stevnstrup med en ny 
transversalstation omkring Ellidshøj. En anden løsning kunne være at forbedre 
den trafikale effekt, f.eks. ved at placere overhalingssporene mellem 
hovedsporene i stedet for ved siden af. Ved denne løsning vil en overhaling i 
én retning ikke påvirke togtrafikken i den anden retning. En tredje mulighed 
er at forlænge overhalingssporene, så de længste godstog også kan 
overhales, og endelig kan den hastighed, som togene "skifter spor" med, 
eventuelt forøges. I dag er hastigheden typisk 40 km/t, og hvis den øges til 
f.eks 100 km/t, kan gods- og regionaltog skifte spor uden nævneværdig 
forsinkelse. 
 
Den væsentligste forbedring af banens kapacitet og robusthed opnås 
imidlertid med Banedanmarks signalprogram, der vil muliggøre, at togene kan 
følge efter hinanden med få minutters afstand. Det nye signalsystem 
forventes at være klar til ibrugtagning på strækningen Hobro-Aalborg i 2018. 
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Højere hastigheder 

Region Nordjylland (1 K) foreslår, at der i VVM-undersøgelsen af 
baneinfrastrukturen Hobro-Aalborg og i forundersøgelserne for Århus-Hobro 
også vurderes maksimale hastigheder på over 200 km/t. Med henvisning til at 
nogle anlæg i Timemodellens første fase, fra København til Odense, teknisk 
udformes til hastigheder over 200 km/t, opfordrer regionen til, at også nye 
fysiske anlæg, f.eks. broer, på strækningen Hobro-Aalborg teknisk udformes 
til hastigheder over 200 km/t. 

Banedanmarks kommentarer 
Det er muligt at realisere Timemodellen på strækningen Århus-Aalborg ved 
maksimale hastigheder på 200 km/t. De lokaliteter, der skal have særligt 
fokus ved udretning af kurver, etablering af transversaler mv., vil blive 
identificeret ved en sporteknisk screening, der gennemføres i efteråret 2010. 

Den økonomiske ramme for tilpasning af jernbanen mellem Hobro og Aalborg 
er på ca. 55 mio. kr., hvilket kun giver mulighed for mindre justeringer af de 
bestående skinner. 

Det vurderes at være ud over projektets rammer at forberede broer, 
stationsanlæg mv. til hastigheder over 200 km/t. 

 

Elektrificering 

Region Nordjylland (1 K) foreslår, at der i VVM-undersøgelsen af 
baneinfrastrukturen Hobro-Aalborg og i forundersøgelserne for Århus-Hobro 
også vurderes kørestrømsanlæg til eldrift. Regionen henviser til 
undersøgelsen Jernbaneinfrastrukturen nord for Århus, som 
rådgivningsfirmaet Atkins Danmark A/S har gennemført for Region 
Nordjylland. Med udgangspunkt i undersøgelsen peger regionen på fordelene 
ved at påbegynde elektrificering nordfra i Nordjylland og på muligheden for 
synergi mellem forskellige investeringer ved at forholde sig til elektrificering 
samtidigt med hastighedsopgradering og det nye signalanlæg. Regionen 
opfordrer til at inkludere muligheden for elektrificering i 
beslutningsgrundlaget, og til at fysiske anlæg, f.eks. broer, forberedes for 
elektrificering. 

Banedanmarks kommentarer 
Vurdering af kørestrømsanlæg og elektrificering af strækningen Århus-Aalborg 
indgår ikke i det beslutningsgrundlag, der skal udarbejdes. Eksisterende broer 
og andre fysiske anlæg på strækningen vil derfor ikke blive forberedt for 
elektrificering som en del af Hobro-Aalborg projektet. 

Hvis der som en del af projektet skal laves omfattende ændringer af 
eksisterende anlæg vil en eventuel kommende elektrificering dog blive 
indtænkt i projekteringen, således at anlægget ikke forhindrer elektrificering. 
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Økonomi 

Rebild Kommune (2 K) forudsætter, at Trafikstyrelsen/Banedanmark afholder 
alle udgifter i forbindelse med projektets realisering, herunder både 
nedlæggelse af baneoverskæringen og etablering af erstatningsveje. 

Banedanmarks kommentarer 
Det er Banedanmarks generelle udgangspunkt ved nedlæggelse af 
overkørsler, at der etableres erstatningsanlæg i forhold til, hvad der er 
nødvendigt og tilstrækkeligt, og at der så vidt muligt inddrages lokale ønsker 
– eventuelt med kommunal medfinansiering. 

Den økonomiske ramme for udførelse af projektet er begrænset til 200 mio. 
kr. Det statslige engagement vil være fokuseret på at foretage nødvendige 
tilpasninger af banen, nedlægge overkørsler og perronovergang samt etablere 
erstatningsanlæg for overkørslerne med tilstrækkelig funktionalitet og 
indenfor den økonomiske ramme. 

Hvorvidt den statslige finansiering vil være dækkende i forhold til lokale 
ønsker til erstatningsanlæggene i Skørping, Svenstrup og Ellidshøj må afvente 
videre fælles drøftelse af konsekvenser og anlægsomkostninger for de 
alternativer, der vil blive vurderet i den kommende miljøredegørelse. 
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Nedlæggelse af overkørsler 

Skørping 

Rebild Kommune (2 K) peger umiddelbart på løsningsmulighed 2, som den 
foretrukne linjeføring for erstatningsanlæg. Linjeføringen svarer til den 
vejreservation, som kommunen har udlagt i Kommuneplan 2009. Kommunen 
forventer at etablere den viste rundkørsel i krydset 
Himmerlandsvej/Buderupholmvej i 2010-11 (se Kort 1). 

En borger (7 B) opfordrer til, at den allerede foreliggende skitse til 
byfornyelse i Skørping indarbejdes i planerne for at undgå, at Jyllandsgade 
kommer til at fremstå som en amputeret vejforbindelse. 

En borger (8 B) mener, at løsningsmulighed 2 er at foretrække. Borgeren 
påpeger i øvrigt, at de beskyttede vådområder syd for Himmerlandsvej ikke 
har stor rekreativ værdi. 

En række borgere (12 B) foretrækker løsningsmulighed 2 og mener desuden, 
at de ikke tidligere er blevet præsenteret for løsningsmulighed 1. Borgerne 
mener, at den største ulempe ved løsningsmulighed 1 er, at vejen bliver 
usikker for skolebørn, fordi der etableres endnu et vejkryds udover det 
eksisterende ved Himmerlandsvej/Buderupholmvej. For borgere ved Sdr. 
Banevej vil løsningsmulighed 1 desuden være en ulempe på grund af øget 
trafikstøj. Borgerne opfordrer til, at man tager hensyn til dyreliv og levesteder 
uanset, hvilken løsning, der vælges. 

En borger (13 B) mener, at både løsningsmulighed 1 og 2 vil være en ulempe 
for byens handels- og kulturliv, idet trafikanterne føres uden om Skørping 
centrum. 

En borger (14 B) udtrykker bekymring over både løsningsmulighed 1 og 2, 
som synes problematiske i forhold til både trafikafvikling, trafiksikkerhed, 
støjgener, naboer og trafikanter samt kulturhistoriske interesser, natur og 
rekreative interesser. Borgeren foretrækker dog løsningsmulighed 1, idet 
konsekvenserne ved denne løsning er mindre vidtgående end ved 
løsningsmulighed 2. Borgeren mener desuden, at tilslutning med en 
rundkørsel i krydset Himmerlandsvej/Buderupholmvej overordnet set vil være 
en trafiksikkerhedsmæssigt god løsning, da tung trafik tvinges ned i fart, men 
påpeger også, at dårlige oversigtsforhold i en rundkørsel vil være til fare for 
bløde trafikanter. 

Alternative erstatningsanlæg 
Rebild Kommune (2 K) finder at relevante, alternative linjeføringer knytter sig 
til det område, hvor de to fremlagte løsningsmuligheder er placeret. Hvis 
løsningsmulighed 1 vælges, finder kommunen, at linjeføringen bør forlænges 
frem til den kommende rundkørsel Himmerlandsvej/Buderupholmvej syd om 
adresserne Himmerlandsvej 17-27. 
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En borger (7 B) foreslår, at der laves en alternativ vejforbindelse til stationen, 
hvor der inddrages arealer ved tandlægen, Hotel Rebild Park og det 
eksisterende torv, så der skabes en naturlig, buet vejforbindelse og et pænt 
område, som borgerne synes om at færdes i. 

En borger (14 B) foreslår en alternativ løsningsmulighed, hvor en ny vej fra 
Buderupholmvej føres bag om plejehjemmet til Sverriggårdsvej for at undgå 
tung trafik gennem Skørping By og ved skolen. Borgeren påpeger, at 
løsningen medfører et minimalt indgreb og konsekvenser for natur og 
beboelse i området, og at løsningen ikke kræver en inddæmning af mose og 
vådområde. 
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Kort 1. Skørping: løsningsmuligheder for erstatningsanlæg præsenteret i 
debatoplæg og alternative løsningsmuligheder fra høringssvar. 

 

 

 

 

  

Alternativ løsningsmulighed fra høringssvar 

Løsningsmulighed 1 Løsningsmulighed 2 

Beskyttet natur 

Overkørsel nedlægges 

Fredskov 
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Banedanmarks kommentarer 
Banedanmark er bekendt med, at løsningsmulighed 2 indgår i 
kommuneplanen, og at den også tidligere har været fremlagt og drøftet lokalt. 
Løsningsmulighed 1 er fremlagt i idéfasen for at anvise en mulighed for et 
erstatningsanlæg, der ikke berører de beskyttede vådområder syd for 
Himmerlandsvej.  

Rebild Kommune inddrages i den videre proces for at sikre en koordinering 
med kommunale planer for området og lokale ønsker til udformning af 
erstatningsanlægget. 

De to fremlagte løsningsmuligheder og de indkomne alternative forslag til 
erstatningsanlæg vurderes i første omgang på overordnet niveau med henblik 
på afklaring af, om der skal projekteres videre på dem alle. 

I vurderingen kigger Banedanmark blandt andet på, om den nødvendige trafik 
kan afvikles, om erstatningsanlægget fysisk kan etableres i området, om 
løsningen har negative konsekvenser i forhold til den omliggende natur og 
beboere, samt hvor meget det koster at anlægge erstatningsanlægget. Det vil 
også blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at lave forskellige løsninger 
for henholdsvis personbiler, lastbiler og gående/cyklende. Herudover vil 
tilslutningen til Himmerlandsvej/Buderupholmvej blive vurderet i forhold til 
trafiksikkerhed. 

Først herefter fravælges eventuelt løsningsmuligheder, der ikke er realistiske 
at arbejde videre med på grund af tekniske, miljømæssige eller økonomiske 
forhold. De fravalgte alternativer beskrives kortfattet i miljøredegørelsen med 
angivelse af de væsentligste årsager til fravalg. 

Forslaget om en alternativ løsningsmulighed mellem Buderupholmvej og 
Sverriggårdsvej (14 B) vil muligvis berøre Rebild Kommunes forslag til 
lokalplan 247 for et centerområde ved Sverriggårdsvej. 

Ellidshøj 

Aalborg Kommune (3 K) ønsker en fortsat sammenhæng i byen øst og vest 
for banen. Kommunen ønsker at bevare en mulighed for at nærbanetog 
stopper i Ellidshøj og påpeger, at nye overkørsler ikke må hindre dette. 
Kommunen gør opmærksom på, at der er et problem med tunge transporter 
gennem byen fra kridtværket og opfordrer til at være opmærksom på, 
hvordan denne trafik fremover ledes gennem byen.  

Kommunen mener, at det er vigtigt med en sikker skolevej langs Mjels Brovej 
til Ellidshøj Skole og påpeger, at løsningsmulighed 3 tilsluttes tæt ved skolen.  

Kommunen gør desuden opmærksom på, at idrætsanlægget og den 
omgivende randbeplantning ved Mjels Brovej skal respekteres og pepeger, at 
løsningsmulighed 4 ikke kan anbefales, da den påvirker idrætsområdet. 
Kommunen påpeger desuden, at løsningsmulighed 4 gennemskærer den 
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planlagte boligudbygning ved Våsevej øst for byen og vil påvirke det åbne 
land mere end de andre løsninger. Herudover ønsker kommunen en alternativ 
krydsning af jernbanen for gående/cyklende ved valg af løsningsmulighed 4. 
Kommunen gør opmærksom på vandløbet Skelgrøften og et privat vandløb, 
som vil blive berørt af henholdsvis løsningsmulighed 4 og 1, samt at 
vandløbene er delvist omfattet af Regulativ for kommunevandløb nr. 4.02, 
Regionplan 2005, vandløbsloven og Naturbeskyttelseslovens § 3.  

Kommunen mener, at løsningsmulighed 1 og 3 ikke volder problemer i forhold 
til beskyttet natur. Løsningsmulighed 2 vil passere beskyttet natur, og 
kommunen opfordrer til, at der i givet fald udlægges erstatningsbiotoper. 
Kommunen mener, at løsningsmulighed 4 vil være den mest problematiske i 
forhold til beskyttet natur og foreslår en tilretning af løsningen, hvor vejen 
rykkes mod syd.  

Forsyningsvirksomhederne i Aalborg (4 K) oplyser, at både jernbanen og de 
fire løsningsmuligheder til erstatningsanlæg går gennem et område med 
drikkevandsinteresser, og at der vest for jernbanen er to indvindingsoplande. 
Forsyningsvirksomhederne påpeger, at løsningsmulighed 3 er meget tæt på, 
og muligvis berører, indvindingsoplandet til Ellidshøj Vandværk, mens 
løsningsmulighed 4 ligger længst fra indvindingsoplandene. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) 
peger på løsningsmulighed 1 eller 3. DN Aalborg mener, at 
løsningsmulighederne 2 og 4 skal udgå på grund af naturødelæggelserne. 

Alternative erstatningsanlæg 
En borger (15 B) foreslår en alternativ løsningsmulighed, hvor en ny vej 
tilsluttes to steder på Mjels Brovej og føres sydpå for at krydse jernbanen 
umiddelbart syd for maskinfabrikken. Herefter tilsluttes den nye vej 
Ellidshøjvej to steder syd for Solitudevej. 

Aalborg Kommune (3 K) foreslår, at løsningsmulighed 4 flyttes mod syd, så 
vejen rammer Klæstrupholmvej få hundrede meter længere mod øst. Ved 
denne tilretning undgås berøring af beskyttet natur. 
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Kort 2. Ellidshøj: løsningsmuligheder for erstatningsanlæg præsenteret i 
debatoplæg og alternative løsningsmuligheder fra høringssvar. 
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Banedanmarks kommentarer 
En mulighed for at nærbanetog stopper i Ellidshøj er ikke en del af projektet 
Opgradering Hobro-Aalborg. I den videre projektering vil det indgå i 
vurderingen af løsningsmuligheder for erstatningsanlæg, om disse kan 
etableres uden at hindre en eventuel senere beslutning om en station i 
Ellidshøj. 

Banedanmark er opmærksom på problematikken omkring tunge transporter 
fra kridtværket, der i dag kører langs Mjels Brovej via 
jernbaneoverskæringen. Banedanmark vil tage kontakt til kridtværket for 
nærmere afklaring af omfanget af tung trafik nu og fremover og vil i den 
videre vurdering af løsningsmuligheder have fokus på forhold i relation til 
trafiksikkerhed. 

De fire fremlagte løsningsmuligheder og de indkomne alternative forslag til 
erstatningsanlæg vurderes i første omgang på overordnet niveau med henblik 
på afklaring af, om der skal projekteres videre på dem alle. 

I vurderingen kigger Banedanmark blandt andet på, om der kan afvikles den 
nødvendige trafik, om erstatningsanlægget fysisk kan etableres i området, om 
løsningen har negative konsekvenser i forhold til den omliggende natur og 
beboere, samt hvor meget det koster at anlægge erstatningsanlægget. Det vil 
også blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at lave forskellige løsninger 
for henholdsvis personbiler, lastbiler og gående/cyklende. Herudover vil 
natur- og drikkevandsinteresser indgå i vurderingen. 

Først herefter fravælges eventuelt løsningsmuligheder, der ikke er realistiske 
at arbejde videre med på grund af tekniske, miljømæssige eller økonomiske 
forhold. 

Svenstrup 

Aalborg Kommune (3 K) påpeger, at der skal vælges en løsningsmulighed, 
som på mindst mulig måde påvirker Østerådalen, hvor der er naturinteresser 
og §3-områder. Kommunen oplyser, at Guldbækken er et §3-område og er 
højt målsat i Regionplan 2005, samt at der i øjeblikket arbejdes for en 
naturgenopretning af Guldbækken. Desuden er Guldbækken en del af et 
rekrativt område, der krydser Hobrovej. Området har store rekreative, 
naturmæssige og kulturhistoriske værdier. Svenstrupgrøften er omfattet af 
Regulativ for kommunevandløb nr. 4.05.  

Kommunen mener, at løsningsmulighed 1 ikke er optimal, da den 
gennemskærer beskyttet natur, vil skabe en barriere mellem 
Svanemølleparken og Østerådalen, krydse en rekreativ forbindelse, der er 
udlagt i Kommuneplan 2009 samt påvirke åbeskyttelseslinjen omkring 
Guldbækken og muligvis Svenstrupgrøften.  

Løsningsmulighed 2 berører måske Svenstrupgrøften. Kommunen vurderer, at 
løsningsmulighed 3 vil være den bedste løsning i forhold til beskyttet natur. 
Løsningsmulighed 4 krydser Svenstrupgrøften tre steder og krydser gennem 
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beskyttet natur. Kommunen mener, at løsningsmulighed 4 er uacceptabel. 
Kommunen foreslår, at der etableres en faunapassage, som kan forbinde 
Svanemølleparken og Østerådalen. Kommunen oplyser, at projektet berører 
områder, der er omfattet af vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. 

Kommunen oplyser, at der på længere sigt skal ske ændringer af Hobrovej, 
hvor der arbejdes med udformning og forløb. Kommunen påpeger, at alle fire 
løsningsmuligheder vil kræve en sænkning af Hobrovej, dog i mindre grad for 
løsningsmulighed 1 end for løsningsmulighed 2, 3 og 4. Sænkning af Hobrovej 
vil skabe en forstærket barriereeffekt, hvilket kommunen ikke ønsker.  

Forsyningsvirksomhederne i Aalborg (4 K) oplyser, at både jernbanen og de 
fire løsningsmuligheder til erstatningsanlæg går gennem et område med 
drikkevandsinteresser og at en række ejendomme øst for jernbanen har egen 
vandforsyning. Forsyningsvirksomhederne påpeger, at løsningsmulighed 1 
ligger indenfor 50 m fra ejendommen Dall Møllevej 15 med egen 
vandforsyning, mens løsningsmulighed 2 og 4 ligger umiddelbart op ad 
virksomheden Nielsen & Klitgaard A/S (Dall Møllevej 25), som har eget 
vandindvindingsanlæg. 

Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) 
mener, at alle de fire foreslåede løsningsmuligheder for erstatningsanlæg har 
så store konsekvenser for naturområderne, at de ikke er anvendelige. 

Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn Gruppe i Svenstrup 
ved Frits Pedersen (6 F) peger på, at ønsket om en lukning af overkørslen i 
Svenstrup og en ændret vejføring primært skyldes krydsningens farlighed og 
trafikgener, når bommene er nede. Foreningerne i Svenstrup opfordrer til, at 
der tages hensyn til beboerne på Svenstrup Banevej, hvis denne indgår i et 
erstatningsanlæg med øget trafik til følge og ønsker desuden, at der etableres 
en gangbro ved den eksisterende overkørsel, eller at der etableres en elevator 
ved stationen for at tage hensyn til de bløde trafikanter.  

En borger (10 B) er enig i behovet for at nedlægge overkørslen i Svenstrup på 
grund af trafiksikkerheden, men udtrykker bekymring for de kommende 
passagemuligheder for bl.a. bløde trafikanter med eksempelvis kørestol eller 
barnevogn. Borgeren peger på løsningsmulighed 1, som den løsning, der i 
mindst omfang berører mennesker og natur samt er den løsning, hvor tung 
trafik, der krydser jernbanen, placeres længst væk fra beboelsen. 

En borger (11 B) mener, at beboerne på Svenstrup Banevej vil blive lukket 
inde, og at lokale, rekreative interesser vil blive generet, hvis et 
erstatningsanlæg føres ad de sydlige ruter. Derfor er borgeren imod 
løsningsmulighed 2, 3 og 4, og borgerne opfordrer til at anlægge 
løsningsmulighed 1. 

Alternative erstatningsanlæg 
Aalborg Kommune (3 K) foreslår, at tilrette løsningsmulighed 2, så den 
krydser sydpå fra Dall Møllevej samme sted som løsningsmulighed 3. Herved 
påvirkes mindre beskyttet natur. 
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Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) 
foreslår en analyse af 2 alternative linjeføringer. I forslag 1 skal der graves en 
tunnel, hvor Dall Møllevej i dag krydser jernbanen i niveau. I forslag 2 skal 
der anlægges en passage af jernbanen ud for Lejrevej, eventuelt med en 
rundkørsel på Hobrovej for at forbedre trafikforholdene. Øst for jernbanen 
placeres vejen på den nuværende Svenstrup Banevej. 

Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn Gruppe i Svenstrup 
ved Frits Pedersen (6 F) foreslår en alternativ løsningsmulighed, hvor T-
krydset Hobrovej/Lejrevej ændres til en rundkørsel alternativt en 
lysregulering. Herfra etableres en ny vej mod øst under jernbanen, hvor den 
tilsluttes Svenstrup Banevej, som mod nord tilsluttes Dall Møllevej. I forslaget 
forudsættes en forbedring/udvidelse af Svenstrup Banevej på grund af den 
øgede trafik. 
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Kort 3. Svenstrup: løsningsmuligheder for erstatningsanlæg præsenteret i 
debatoplæg og alternative løsningsmuligheder fra høringssvar. 
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Banedanmarks kommentarer 
Det er vanskeligt at anvise et erstatningsanlæg i Svenstrup uden at komme i 
berøring med væsentlige naturinteresser. Ved en vurdering af de indkomne 
forslag til erstatningsanlæg vil natur derfor være et fokusområde. 

Jernbanens beliggenhed tæt på Hobrovej betyder også, at det vil være en 
særlig udfordring at anlægge en vej, der går under banen og tilsluttes 
Hobrovej i det niveau, den ligger i i dag. Hvis der er mulighed for at anvise 
alternative ruter til høje køretøjer som lastbiler og busser, kan man eventuelt 
lave en underføring med en begrænset frihøjde, så kun personbiler og lette 
trafikanter kan køre under banen. Herved mindskes behovet for at sænke 
Hobrovej. 

De fire fremlagte løsningsmuligheder og de indkomne alternative forslag til 
erstatningsanlæg vurderes i første omgang på overordnet niveau med henblik 
på afklaring af, om der skal projekteres videre på dem alle. 

I vurderingen kigger Banedanmark blandt andet på, om der kan afvikles den 
nødvendige trafik, om erstatningsanlægget fysisk kan etableres i området, om 
løsningen har negative konsekvenser i forhold til den omliggende natur og 
beboere, samt hvor meget det koster at anlægge erstatningsanlægget. Det vil 
også blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at lave forskellige løsninger 
for henholdsvis personbiler, lastbiler og gående/cyklende. 

Først herefter fravælges eventuelt løsningsmuligheder, der ikke er realistiske 
at arbejde videre med på grund af tekniske, miljømæssige eller økonomiske 
forhold. 
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Påvirkning af omgivelserne 

Støj og vibrationer 

En borger (9 B) efterspørger afværgeforanstaltninger for øget støj og vind, 
når togene kører forbi, i forbindelse med den øgede trafik og højere hastighed 
på strækningen. 

En borger (11 B) udtrykker bekymring for den øgede støj, der vil komme fra 
erstatningsanlæg i Svenstrup. 

En borger (14 B) efterspørger dokumentation for, hvilke konsekvenser for 
støjniveauet de to løsningsmuligheder i Skørping har. 

Banedanmarks kommentarer 
Forud for opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg kortlægges 
støjudbredelsen fra den togtrafik, der forventes at komme, når projektet er 
gennemført. På baggrund af støjberegninger og opgørelser af, hvor mange 
boliger og institutioner, der vil blive udsat for støj over den anvendte 
grænseværdi, vurderes det hvor, der ud fra fastlagte kriterier skal opstilles 
støjafskærmning eller tilbydes facadeisolering. Resultaterne af 
støjkortlægningen vil blive offentliggjort i offentlighedsfasen ved årsskiftet 
2011/2012. 

Arkitektur og landskab 

Aalborg Kommune (3 K) opfordrer til, at der tages hensyn til 
sammenhængende, karaktergivende beplantninger og peger på, at det bør 
fremgå af afsnittet Miljømæssige konsekvenser, at projektet får landskabelige 
konsekvenser. 

Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) 
opfordrer til, at passage af naturområder på store jordvolde/dæmninger 
udgår af den videre planlægning, da jordanlæggene visuelt vil have en stor, 
negativ virkning i det flade englandskab. 

Banedanmarks kommentarer 
I miljøredegørelsen vil projektets visuelle konsekvenser og landskabelige 
forhold blive vurderet og beskrevet. Det vil løbende blive vurderet, i hvilket 
omfang der kan indarbejdes afværgeforanstaltninger i projektet. I nogle 
tilfælde kan det betyde ændringer eller justeringer af projektets tekniske 
løsninger. 
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Naturinteresser 

Rebild Kommune (2 K) peger på, at begge løsningsmuligheder for 
erstatningsanlæg i Skørping berører fredskov og §3-områder syd for 
Himmerlandsvej. Kommunen finder det vigtigt, at forholdene omkring disse 
områder belyses grundigt, inden der tages endelig stilling til linjeføring. 

Aalborg Kommune (3 K) bemærker, at der skal tages hensyn til fredskov ved 
planlægning af erstatningsanlæg. I forbindelse med erstatningsanlæg i 
Svenstrup påpeger kommunen, at løsningen skal udformes så den på mindst 
mulig måde påvirker Østerådalen, hvor der er mange naturinteresser, bl.a. 
§3-områder. 

Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) 
opfordrer overordnet til at undgå ødelæggende anlæg i beskyttet natur. DN 
Aalborg foreslår, at nye vejanlæg placeres på søjler ved passage af 
beskyttede naturtyper for at opretholde spredningsmulighederne for dyr og 
planter. 

Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn Gruppe i Svenstrup 
v. Frits Pedersen (6 F) mener, at alle fire løsningsmuligheder for 
erstatningsanlæg i Svenstrup vil gribe unødvendigt voldsomt ind i de smukke 
og naturbeskyttede områder i Østerådalen. 

En borger (11 B) udtrykker bekymring for at dyrelivet, bl.a. frøer og padder, i 
mosen syd for Dall Møllevej i Svenstrup vil blive ødelagt af erstatningsanlæg. 

En borger (14 B) udtrykker bekymring for at anlægge en ny vej gennem 
mosen syd for Himmerlandsvej i Skørping. Borgeren mener, at det vil have 
negativ indvirkning på mosen, fredskoven, dyrelivet og beskyttede dyrearter. 

Banedanmarks kommentarer 
Placeringen og den nøjere udformning af erstatningsanlæg vil ske på grundlag 
af en samlet vurdering af konsekvenserne for natur, kultur og andre 
interesser og vil blive afvejet i forhold til tekniske og økonomiske 
konsekvenser. Oplysningerne i de fremsendte høringssvar vil i forhold til disse 
vurderinger indgå i miljøredegørelsen.  

Kulturhistorie 

En borger (13 B) henleder opmærksomheden på, at Skørping By er opstået 
som følge af jernbanens etablering, at byen er udviklet med stationen som 
centrum, og at byen er en af de bedst bevarede stationsbyer. Borgeren 
udtrykker bekymring for, at byens kulturmiljø og atmosfære går tabt ved 
nedlæggelsen af overkørslen. 

Banedanmarks kommentarer 
Banedanmark vil som led i analysen af projektets påvirkninger af 
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omgivelserne foretage en kortlægning af kulturhistoriske interesser og det vil 
blive vurderet, i hvilket omfang der kan indarbejdes afværgeforanstaltninger. 

Grundvand og vandindvinding 

Forsyningsvirksomhederne i Aalborg (4 K) henviser til medsendte kortbilag, 
der viser vandindvindingsforhold ved Ellidshøj og Svenstrup. 
Forsyningsvirksomhederne mener, at anlæggenes mulige påvirkning af de 
berørte vandværkers indvindingsoplande bør undersøges i forbindelse med 
miljøredegørelsen. 

Banedanmarks kommentarer 
Som et led i Banedanmarks undersøgelser vil der ske en kortlægning af 
sårbare grundvandsområder med henblik på at indbygge nødvendige, 
afhjælpende foranstaltninger i projektet. Forsyningsvirksomhedernes 
oplysninger medtages som en del af det tekniske grundlag for 
miljøredegørelsen. 

Klima og globalt miljø 

En borger (13 B) mener, at en kortere rejsetid vil få flere til at vælge toget 
frem for bilen og dermed reducere CO2-udledningen, men håber på den anden 
side, at bilerne er blevet CO2-neutrale i 2018. 

Banedanmarks kommentarer 
Banedanmark vil i miljøredegørelsen foretage en vurdering af udledningen af 
CO2 når projektet er gennemført. Herunder vurderes det, om projektet kan 
forventes at give anledning til, at flere passagerer vil vælge toget frem for 
bilen, hvilket i givet fald vil føre til en reduktion af CO2-udledningen. 
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Proces mv. 

Region Nordjylland (1 K) er glade for, at der nu udarbejdes et VVM-
beslutningsgrundlag for nogle nødvendige investeringer i banestrækningen 
Hobro-Aalborg og indgår gerne i videre dialog i forbindelse med VVM-
undersøgelsen. 

Rebild Kommune (2 K) anmoder om at blive inddraget i overvejelserne, inden 
der træffes endelig beslutning om linjeføring for erstatningsanlæg i Skørping. 

Aalborg Kommune (3 K) opfordrer til at inddrage en arbejdsgruppe under 
Svenstrup Samråd, som arbejder med helhedsorienteret byfornyelse langs 
Hobrovej i Svenstrup. 

En borger (8 B) udtrykker bekymring for, om projektet gennemføres efter den 
fremlagte tidsplan med tanke på, at de første planer for at nedlægge 
overkørslen går tilbage til 1928. Borgeren opfordrer til at igangsætte 
anlægsarbejdet hurtigst muligt. 

En borger (13 B) opfordrer til nøje at genoverveje nedlæggelse af overkørslen 
i Skørping. Borgeren udtrykker håb om, at borgere, politikere og 
Kulturarvsstyrelsen inddrages meget tidligt i planlægningsprocessen for at 
opnå kreativitet og nytænkning, der gør, at de fysiske ændringer i byen bliver 
få og små. 

En borger (14 B) opfordrer til videre dialog for at opnå en ambitiøs løsning, 
der fremtidssikrer Skørping og tager hensyn til områdets natur og beboere. 

Banedanmarks kommentarer 
Banedanmark vil i den kommende proces inddrage de tre berørte kommuner, 
Rebild, Aalborg og Mariagerfjord, samt Region Nordjylland og andre relevante 
myndigheder. De lokale interesser forventes at blive varetaget gennem dette 
samarbejde. Borgerne vil blive inddraget i processen gennem den 
høringsperiode, der afholdes i forbindelse med offentliggørelsen af en 
høringsudgave af miljøredegørelsen omkring årsskiftet 2011/2012. I denne 
periode afholdes borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup. 

Nedlæggelse af de tre eksisterende overkørsler i Skørping, Ellidshøj og 
Svenstrup er en forudsætning for, at togene kan opnå den hastighed, der skal 
til, for at kunne gennemføre Timemodellen, hvor rejsetiden mellem Århus og 
Aalborg skal ned på 1 time. 
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Bilag 
 
1. Liste over indsendere af høringssvar  

Hver henvendelse har fået et nummer med tilføjelse af en kategori: B= 
Borger, F= Forening, K= Kommune (kommune, region, kommunesamarbejde, 
tilsvarende offentlig instans). Flere henvendelser fra samme afsender har 
samme nummer.  

Henvendelserne er gengivet i deres originale udgaver på Banedanmarks 
hjemmeside. 
 
 
1 K Region Nordjylland 
 
2 K Rebild Kommune 
 
3 K Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
4 K Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 
 
5 F Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, ved Søren Chr. 

Jensen 
 
6 F Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn gruppe i 

Svenstrup, ved Frits Pedersen 
 
7 B Ove Nielsen 
 
8 B George Lyhne Sørensen 
 
9 B Geert Hansen 
 
10 B Christina Bech Gleerup Nielsen 
 
11 B Dorthe V. Nielsen 
 
12 B 15 naboer i Skørping, ved Villy Sørensen 
 
13 B Anette Bruun Hansen 
 
14 B Mette Buje Grundsøe 
 
15 B Jens Søndergaard 
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