
 

Anlægsbeskrivelse  
- Teknisk fagnotat 

 

Opgradering Hobro-Aalborg   Oktober 2012 
 

 



 

 
 

 

 

Opgradering Hobro-Aalborg 

 

 

 

ISBN: 978-87-7126-060-1 

Banedanmark 

Anlægsudvikling 

Amerika Plads 15 

2100 København Ø 

www.banedanmark.dk 

 

 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009873/Documents/3_PDOC/03_Dokumenter/10_Overdragel

sesrapport/Bilag/Bilag_F_Fagnotat_anlaegsbeskrivelser_0105.docx 

3 

.  

Teknisk fagnotat 

 Indhold Side 

1 Indledning 5 

2 Ikke-teknisk resumé 6 
2.1 Skørping 6 
2.1.1 Skørping Station 6 
2.2 Ellidshøj 7 
2.3 Svenstrup 7 
2.4 Udvidelse af dæmninger 7 
2.5 Eksisterende broer 8 
2.6 Faunapassager 8 

3 Forudsætninger 9 
3.1 Geoteknik 9 
3.2 Opmåling 9 
3.3 Ledningsoplysninger 9 
3.4 Bygværker 9 
3.5 Geometriske forudsætninger 10 
3.6 Belastnings- og beregningsforudsætninger 10 
3.7 Vejanlæg 10 
3.8 Arealer 11 
3.9 Servitutter 11 

4 Skørping 12 
4.1 Indledning 12 
4.2 Erstatningsanlæg 14 
4.2.1 Beskrivelse af erstatningsvej 14 
4.2.2 Ledningsomlægninger 15 
4.2.3 Afvanding 16 
4.2.4 Broanlæg, bygværker mv. 16 
4.2.5 Geotekniske forhold 16 
4.2.6 Arealer 17 
4.2.7 Naboprojekter 18 
4.3 Ombygning af stationen 18 
4.3.1 Perronanlæg 19 
4.3.2 Sporanlæg 19 
4.3.3 Broanlæg, bygværker mv. 19 
4.3.4 Arealforhold 19 

5 Ellidshøj 21 
5.1 Indledning 21 
5.2 Erstatningsanlæg 23 
5.2.1 Beskrivelse af erstatningsvej 23 
5.2.2 Ledningsomlægninger 24 
5.2.3 Afvanding 24 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009873/Documents/3_PDOC/03_Dokumenter/10_Overdragel

sesrapport/Bilag/Bilag_F_Fagnotat_anlaegsbeskrivelser_0105.docx 

4 

.  

5.2.4 Broanlæg, bygværker mv. 25 
5.2.5 Geotekniske forhold 25 
5.2.6 Arealer 25 

6 Svenstrup 27 
6.1 Indledning 27 
6.2 Erstatningsanlæg 30 
6.2.1 Beskrivelse af erstatningsvej 30 
6.2.2 Afvanding 31 
6.2.3 Broanlæg, bygværker mv. 31 
6.3 Ledningsomlægninger 33 
6.4 Geotekniske forhold 33 
6.5 Arealer 34 

7 Banetekniske forhold 35 
7.1 Nedlæggelse af overkørsler 35 
7.1.1 Skørping 35 
7.1.2 Ellidshøj 35 
7.1.3 Svenstrup 36 

8 Udvidelse af dæmninger 37 
8.1 Anlægsteknik 37 
8.2 Arealforhold 38 

9 Eksisterende broer 39 
9.1 Forstærkning af broer 39 
9.1.1 Anlægsteknik 39 
9.1.2 Arealforhold 41 
9.2 Forhøjelse af kantbjælker 48 
9.2.1 Anlægsteknik 49 
9.2.2 Arealforhold 49 

10 Faunapassager 50 
10.1 Faunapassage ved erstatningsanlægget i Ellidshøj 50 
10.1.1 Anlægsteknik 50 
10.1.2 Arealforhold 50 
10.2 Paddepassage ved Rold Skov 50 
10.2.1 Anlægsteknik 50 
10.2.2 Arealforhold 50 

11 Anlægsøkonomi 52 
11.1 Skørping 52 
11.2 Ellidshøj 52 
11.3 Svenstrup 53 
11.4 Skørping Station 53 
11.5 Samlet anlægsoverslag 53 

Bilag  55 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009873/Documents/3_PDOC/03_Dokumenter/10_Overdragel

sesrapport/Bilag/Bilag_F_Fagnotat_anlaegsbeskrivelser_0105.docx 

5 

.  

1 Indledning 

Med Aftale om Grøn Transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat 6 mio. kr. til 

udarbejdelse af et grundlag for politisk beslutning om opgradering af jernbanen mellem 

Hobro og Aalborg, med henblik på at realisere en del af timemodellen mellem Aarhus og 

Aalborg. Der er i trafikaftalen reserveret 200 mio. kr. til projektet. Det indgår desuden i 

aftalen, at der frem til 2013 skal gennemføres en forundersøgelse af den sydlige del af 

strækningen mellem Hobro og Randers. 

Hobro-Aalborg projektet omfatter opgradering af hastigheden på den eksisterende bane 

fra 120 til 160 km/t. Det forudsætter, at broer og dæmninger på strækningen forberedes 

for den højere hastighed. I det omfang det er muligt indenfor den økonomiske ramme til 

projektet foretages desuden nedlæggelse af jernbaneoverkørslerne i byerne Skørping, 

Ellidshøj og Svenstrup samt ombygning af Skørping station. 

Fokus i dette fagnotat er på nedlæggelse af overkørslerne og stationsombygningen, da 

disse ændringer vurderes at have størst konsekvenser for trafikale forhold, natur og det 

lokale miljø. 

Der har i foråret 2010 været sendt en række løsningsforslag for erstatningsanlæg for 

overkørslerne i offentlig høring, som et led i idéfasen for projektet. I høringsfasen er der 

indkommet 15 ideer og forslag, som alle er behandlet i et høringsnotat, der er 

offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside i sommeren 2010.  

På baggrund af disse idéer er der foretaget en vurdering af konsekvenser for 

trafikafvikling, trafiksikkerhed, miljø- og planforhold samt anlægsøkonomi for alternative 

forslag til erstatningsanlæg for de tre overkørsler. Dette arbejde har haft til formål at 

udvælge, hvilke løsningsforslag der er arbejdet videre med i VVM-redegørelsen.  

De valgte løsninger vurderes at være nødvendige og tilstrækkelige erstatningsanlæg for 

de eksisterende jernbaneoverkørsler. 

I nærværende fagnotat behandles den valgte hovedløsning for hver af de tre byer. 

Desuden behandles 2 alternativer til ombygning af Skørping station. Under hver enkelt by 

er kort nævnt, hvilke løsninger der har været i spil, og hvorfor de er fravalgt. For en 

yderligere uddybning for fravalg af løsninger henvises til screeningsrapporten samt til et 

særskilt notat vedrørende udformning af Skørping station. 

Nærværende fagnotat er et bilag til VVM-redegørelsen og er en anlægsteknisk 

beskrivelse af de tre erstatningsanlæg, som blev anbefalet i screeningsrapporten, og 

påtænkes anlagt i forbindelse med nedlæggelse af jernbaneoverkørslerne i Skørping, 

Ellidshøj og Svenstrup. 

De anviste løsningsforslag og deres konsekvenser er forelagt for Rebild og Aalborg 

kommuner. På baggrund af kommentarer fra kommunerne samt en gennemført 

trafiksikkerhedsrevision er løsningerne tilpasset bl.a. i forhold til foranstaltninger for 

cyklister og gående. 
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2 Ikke-teknisk resumé  

2.1 Skørping 

I Skørping er der i 1920'erne udarbejdet et forslag til, hvorledes der kan anlægges en 

niveaufri krydsning syd for den eksisterende overkørsel. Denne løsning har været 

indarbejdet i kommuneplanen i mange år.  

Løsningen består af en forlægning af Himmerlandsvej 200 m mod syd, hvor den nye vej 

tilsluttes ved krydset Buderupholmvej - Himmerlandsvej. Kommunen har i 2011 etableret 

en rundkørsel, hvortil den nye vej bliver tilsluttet. Ved Møldrupvej tilsluttes den nye vej 

den eksisterende vej i et nyt T-kryds med separate svingbaner. Anlægget på Møldrupvej 

fastholdes i samme niveau som i dag. Der etableres cykelstier og fortove på den nye vej 

med henblik på at servicere cyklister og fodgængere på strækningen og særligt skolebørn. 

Boliger syd for vejen betjenes via Mosskovvej og Sønder Banevej. Mosskovvej tilsluttes 

den nye rundkørsel.  

For vejbetjening af boliger på Hyldalsvej etableres der vejadgang i den nordlige ende af 

Hyldalsvej, som forlænges mod nord til Himmerlandsvej.  

Der skal etableres en bro til at føre banen over den nye vej. Da vejen skal føres ned under 

grundvandsspejlet skal der etableres en vandtæt konstruktion sikret mod opdrift fra 

grundvandet. Den vandtætte konstruktion vil have en udstrækning i den nye vejs 

linjeføring på ca. 150 m. 

Erstatningsvejen vil berøre eksisterende ledningsanlæg og kabler som derfor skal 
omlægges. 
 
Erstatningsanlægget vil medføre totalekspropriation af 4 ejendomme (vest for banen) 
samt delvis ekspropriation af flere ejendomme, hvoraf de fleste er beliggende langs 
Møldrupvej. Størstedelen af det areal der skal anvendes er allerede i dag ejet af 
Banedanmark. 

2.1.1 Skørping Station 

De interne perronovergange over sporene på stationen nedlægges. De tre perroner 

bevares, men afkortes i sydenden, da de her er for smalle i forhold til dagens krav. Der 

etableres en gangtunnel ved Himmerlandsvej og en gangbro til perronerne - nord for 

stationen. Endvidere opsættes der hegn i bagkanten af perron 2 og 3, samt på begge sider 

af stationen, så det ikke er muligt at krydse sporene i niveau. For at sikre den fornødne 

plads til tunnelanlægget eksproprieres en beboelsesejendom umiddelbart vest for den 

nuværende overkørsel. Gangbroen mod nord vil også medføre en mindre arealafståelse.  

Samlet vil vejforlægningen og perronombygningen forudsætte totalekspropriation af 5 

ejendomme, samt delvis arealafståelse fra flere ejendomme. På en ejendom skal der 

eksproprieres en garage.  
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2.2 Ellidshøj 

Løsningen til erstatningsanlæg i Ellidshøj består af en forlægning af Mjels Brovej ca. 300 

m mod syd, som føres på en bro over banen. Erstatningsvejen tilsluttes mod vest 

Ellidshøjvej og mod øst Mjels Brovej - begge i eksisterende niveau. Linjeføringen 

udnytter her hele længden i det ubebyggede område øst for Ellidshøjvej til at få vejen 

tilbage i niveau med Ellidshøjvej. På grund af de vanskelige tilslutningsforhold og den 

valgte s-kurve reduceres hastigheden til 30 km/t. Der anlægges 1,0 m bred kantbane med 

henblik på at tilgodese de bløde trafikanter der færdes mellem byen og 

aktivitetsområderne beliggende øst for banen. Boliger øst for banen betjenes via 

erstatningsvejen. Løsningen medfører at få ejendomme berøres. De berørte arealer er 

landbrugsarealer der henligger i græs og er omfattet af en §3-beskyttelse, så der er 

begrænsninger på driften. 

Endvidere berøres et haveareal i mindre omfang i forbindelse med en vendeplads vest for 

den eksisterende overkørsel. Alle arealer er ubebyggede.  

2.3 Svenstrup 

Erstatningsanlægget i Svenstrup består af en forlægning af Dall Møllevej ca. 300 m mod 

syd, som føres på en bro over såvel banen som Svenstrup Banevej og tilsluttes i T-kryds 

mod vest Hobrovej. Linjeføringen udnytter her hele længden i det ubebyggede område øst 

for Hobrovej til at få vejen tilbage i niveau med Hobrovej. Der anlægges 2,2 m brede 

fællesstier for at servicere bløde trafikanter, der færdes mellem Svenstrup, Ferslev, Dall 

og Dall Villaby. 

Broen er ca. 110 m lang og fører den nye vej over banen og Svenstrup Banevej. 

Dæmningen ud mod Hobrovej udføres med lodrette vægge på grund af den korte afstand 

til Hobrovej og banen. 

Boliger øst for banen betjenes via erstatningsvejen. 

Erstatningsvejen vil berøre eksisterende ledningsanlæg og kabler, som derfor skal 

omlægges eller forstærkes. 

De berørte arealer er overvejende landbrugsarealer der henligger i græs. Der er også en 

del engarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, Endvidere berøres et par 

havearealer i mindre omfang i forbindelse med en vendeplads ved den eksisterende 

overkørsel samt der hvor erstatningsvejen tilsluttes Hobrovej. Alle arealer er ubebyggede. 

I forbindelse med nedlæggelsen af den eksisterende overkørsel suppleres den eksisterende 

gangbro der forbinder de to perroner med to elevatortårne. 

2.4 Udvidelse af dæmninger 

Som følge af hastighedsopgraderingen fra 120 til 160 km/t er der behov for udvidelse og 

stabilisering af to banedæmningerne på strækningen, som er beliggende syd for Støvring, 

i det område, hvor dobbeltsporet adskilles i to enkeltspor. De to dæmninger er beliggende 

på hver deres enkeltspor omtrent i forlængelse af hinanden og med hver en udstrækning 

på ca. 100 m. 
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Dæmningsudvidelserne medfører mindre permanente arealafståelser langs jernbanetracéet 

fra et par ejendomme på østsiden af jernbanen Arealerne henligger i græs/mose samt 

beplantning. Endvidere bliver det nødvendigt at inddrage noget af fredskovsarealet 

mellem sporene.  

2.5 Eksisterende broer 

Der er identificeret en række broer, hvor der er behov for forstærkning og en række broer, 

hvor der er behov for en forhøjelse af kantbjælkerne.  

Der er generelt tale om mindre arbejder, der kun kræver midlertidige arealinddragelser til 

arbejdsplads. 

Forstærkningsarbejder vil blive gennemført i forbindelse med kortvarige spærringer af 

den overførte bane og den underførte vej. 

2.6 Faunapassager 

Der etableres en fanuapassage i forbindelse med erstatningsanlægget i Ellidshøj. 

Etableringen af faunapassagen er en integreret del af det samlede anlæg og vil have ringe 

indflydelse på anlæggets samlede konsekvenser og arealbehov. 

Der etableres en fanuapassage ved Øksne Sø i Rold skov. Der er tale om en tunnel med 

en højde på 0,5 m og en bredde på 1,0 m. Tunnelen etableres i forbindelse med en 

weekendspærring af den overførte bane. Der vil kun være behov for en midlertidig 

arealinddragelse omkring arbejdsområdet, der er let tilgængeligt fra en grusvej i skoven. 
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3 Forudsætninger 

Erstatningsanlæggenes udformning er fastsat med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere 

udførte anlæg for niveaufri krydsninger af banen samt gældende normer og regler for 

hvert fagområde.  

3.1 Geoteknik 

Vurderingerne af bro og vejanlæg er baseret på tidligere udførte geotekniske 

undersøgelser hentet fra Banedanmarks geotekniske arkiv. Desuden er gennemført 

foreløbige orienterende geotekniske undersøgelser i Ellidshøj og Svenstrup i foråret 2011.  

3.2 Opmåling 

Der er på nuværende tidspunkt kun foretaget en terrestrisk opmåling af terrænet i et 

meget begrænset omfang.  Fastlæggelse af erstatningsanlæggenes beliggenhed er 

foretaget på baggrund af et ortofoto og en digital højdemodel. Der skal inden 

detailprojekteringen foretages en egentlig opmåling af terrænet med henblik på at 

fastlægge terrænet med en højere nøjagtighed. Dette kan medføre mindre tilpasninger af 

erstatningsanlæggene.   

3.3 Ledningsoplysninger 

Der er indhentet foreløbige ledningsoplysninger i LER. 

3.4 Bygværker 

Der forudsættes en dimensioneringsmæssig levetid for broer, tunneler, trug og 

støttevægge, som angivet i nedenstående tabel: 

Bygværk Sikkerhedsklasse Levetid 

Sporbærende bro Høj 120 år 
Vejbærende bro Høj 120 år 
Stibro Høj 120 år 
Støttevægge til bane Høj 120 år 
Støttevægge til veje Høj / normal 50 år 

Tabel 1 Sikkerhedsklasser og levetider for bygværker 

Det forudsættes for alle typer bygværker, at udbudsmaterialet baseres på AAB og på 

Vejdirektoratets paradigme, og at der dermed opnås levetider på 120 år. Heraf skal de 
første 25 år være uden større reparationer. 
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3.5 Geometriske forudsætninger 

For underføringer af veje forudsættes en frihøjde på 4,5 m med tillæg på 0,13 m, som det 

er standard for projektering af broer efter vejreglerne. Total frihøjde for veje er således 

4,63 m. Såfremt det i særlige tilfælde anvendes reduceret frihøjde, behandles dette 

særskilt. 

For underføringer af banen forudsættes det, at frihøjden varierer med den tilladelige 

hastighed.  

Den forudsatte frihøjde er 5,80 m svarende til kravet ved en strækningshastighed på 200 

km/t. Der er derudover tillæg hertil såfremt banen ligger i en kurve. 

For underføringer af banen forudsættes der generelt en afstand fra centerlinje spor til 

brosøjler og brovederlag på 4,0 m. 

For sporbærende broer gælder geometrikrav som indeholdt i BN 1-59, afsnit 9.2.1 og 

9.2.2. 

For flerfagsbroer forudsættes der for både vejbroer og banebroer skråningsanlæg 1:1½ 

under broer. Nær bymæssig bebyggelse befæstes skråningerne under broer. 

Følgende normer er gældende: 

• DSB Fritrumsprofiler, dateret maj 1995, revision dateret 01.04.2011. 
• Vejregler for vejes geometri over og under broer, nov. 1998. 

3.6 Belastnings- og beregningsforudsætninger 

Sporbærende broer skal projekteres i henhold til gældende banenorm BN1-59, 

"Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner". 

Vej- og stibroer projekteres i henhold til Vejdirektoratets "Vejledning til belastnings- og 

beregningsgrundlag". 

Alle bygværker projekteres i henhold til gældende Eurocodes og danske nationale 

annekser. 

3.7 Vejanlæg 

For anlæg af erstatningsveje gælder Vejdirektoratets Vejregler for byområder og i åbent 

land. 

For veje under banen gælder Vejregler for vejes geometri over og under broer, nov. 1998. 

Jordberegninger er foretaget med afgravnings- og påfyldningsskråninger med anlæg 1:2 

for at skåne indgrebene i de tre byer. Såfremt det ønskes at følge nye vejregler skal 

afgravnings- og påfyldningsskråninger være anlæg 1:3 af trafiksikkerhedsmæssige 

årsager.  

Alle vejanlæg er vurderet på fase 2 niveau af en trafiksikkerhedsrevisor og tilpasset 

anbefalinger fra revisor bl.a. i forhold til afvikling af cykeltrafik. 
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Som bilag er der udarbejdet situationsplaner, som viser vejanlæggenes udbredelse. 

Planerne er udarbejdet i 1:1.000. 

3.8 Arealer 

Efter fastlæggelse af de 3 erstatningsanlæg er alle berørte ejendomme gennemgået med 

henblik på at vurdere indgrebene på den enkelte ejendom. 

Indgrebene kan deles op i følgende kategorier: 

Ejendomme, der skal afstå arealer til erstatningsanlæggene 

Ejendomme, hvor beboelsen nedrives 

Ejendomme, der skal afstå arealer til midlertidige arbejdsarealer og arbejdspladser 

Ejendomme, der skal afstå arealer som følge af, at ledninger skal omlægges 

Ejendomme, der pålægges servitutter til sikring af især broanlæggene under banen. 

Som bilag til nærværende fagnotat er udarbejdet arealplaner i 1:2.000 for hvert af 
erstatningsanlæggene. På planerne er indlagt oplysninger om, hvorledes de forskellige 

ejendomme bliver berørt. De forskellige typer af indgreb er markeret med forskellige 

farver og signaturer. 

3.9 Servitutter 

Der er for hver ejendom foretaget en udskrift af tingbogen for at vurdere, om der 

eventuelt er tinglyst servitutter, der kan have betydning for anlæggets placering. Det er 

ikke umiddelbart muligt at identificere samtlige servitutberettigede, der berøres af 

erstatningsanlæggene. Det vil kræve en detaljeret gennemgang af samtlige ejendomme 

med henblik på en geografisk stedfæstelse af de enkelte servitutdokumenter. 

Den detaljerede gennemgang af de servitutter og byrder, der hviler på de enkelte 

ejendomme, vil blive påbegyndt, så snart offentlighedsfasen er afsluttet. 
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4 Skørping 

4.1 Indledning 

Den eksisterende overkørsel i Skørping er beliggende på hovedgaden Himmerlandsvej, 

som betjener såvel øst-vestgående trafik samt trafik fra nord, der skal videre mod øst eller 

syd. Himmerlandsvej betjener både trafik internt i Skørping og gennemkørende trafik, 

ligesom tung trafik mellem f.eks. motorvejen og erhvervsområdet i Skørping Nord også 

kører gennem Skørping midtby. Der er ikke alternative veje via det eksisterende vejnet, 

der vil kunne fungere hensigtsmæssigt for hverken den gennemkørende trafik eller 

trafikken internt i byen. 

Størstedelen af Skørping, som har ca. 2.900 indbyggere, er beliggende på den østlige side 

af jernbanen og primært nord for Himmerlandsvej, men også syd for Himmerlandsvej er 

der et større boligområde. Vest for jernbaneoverkørslen ligger Skørping Skole med ca. 

650 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skørping har et stort opland til 

butiksfunktioner, stationen m.v. To km vest for Skørping ligger Rebild, som ligesom 

boligområderne i den vestlige ende af Skørping benytter faciliteterne i Skørping midtby. 

Årsdøgnstrafikken gennem overkørslen er ca. 3000 biler. 

Stationsbygningen er placeret på den østlige side af jernbanen og dermed på den side, 

hvor den største del af byen ligger. I Skørping passerer to tog i timen i hver retning hele 

dagen. Derudover har nærbanetoget endestation i Skørping.  

Skørping Station har i dag 3 spor med hver sin smalle sideliggende perron nord for den 

eksisterende overkørsel. Til at komme mellem sporene er der en intern perronovergang ud 

for stationsbygningen. Herudover benyttes overkørslen i den sydlige ende af stationen 

som overgang. For at kunne hæve hastigheden lukkes overkørslen og de interne 

perronovergange, og der etableres erstatningsanlæg i form af en gangtunnel ved 

Himmerlandsvej og en gangbro til perronerne - nord for stationen. Se afsnit 4.3 for 

yderligere beskrivelse af Skørping station. 

Cyklister, der skal krydse banen, anvender i dag afstribede kantbaner på Jyllandsgade fra 

Møldrupvej frem til byporten i øst. På Himmerlandsvej er der enkeltrettede cykelstier fra 

overkørslen og frem til Buderupholmvej. Umiddelbart før Buderupholmvej er der 

etableret et krydsningspunkt på Himmerlandsvej, hvor en dobbeltrettet cykelsti 

beliggende i eget tracé i vejens sydside fortsætter frem til Skørping Skole. 

Som opfølgning på den idéfase, Trafikstyrelsen afholdt i foråret 2010 er konsekvenser for 

trafikafvikling, trafiksikkerhed, miljø og planforhold samt anlægsøkonomi af forskellige 

løsningsforslag vurderet. 

Der er vurderet 3 løsningsforslag i Skørping (se figur 1), hvor løsning 2c er prioriteret 

som den løsning, der indgår i VVM-redegørelsen som den nødvendige og tilstrækkelige 

erstatning for jernbaneoverkørslen. Nedenfor er vist, hvor de forskellige løsningsforslag 

er placeret, og med hvilke begrundelser de øvrige forslag er fravalgt. For uddybning af de 

enkelte løsningers konsekvenser henvises til screeningsrapporten.  
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Figur 1 Skørping: Løsningsforslag for erstatningsanlæg.  

Prioriteringen af de fem løsningsforslag i Skørping på baggrund af screeningsrapporten 

fremgår af den følgende oversigt. 
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Priori-
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1b O O O O O O O O O O O O O 5 

1c O O O O O O O O O O O O O 4 

2b O O O O O O O O  O O O O 2 

2c O O O O O O O O  O O O O 1 

3 O  O O ? O O O 3 

O = Løsningsforslaget er problematisk ifht. den angivne parameter 

O = Løsningsforslaget er uproblematisk ifht. den angivne parameter 

4.2 Erstatningsanlæg  

4.2.1 Beskrivelse af erstatningsvej 

Erstatningsvejen i Skørping tilsluttes mod vest den rundkørsel, der i 2011 er anlagt i 

krydset Himmerlandsvej/Moskovvej/Buderupholmvej, og mod øst i et nyt T-kryds med 

kanaliseringsanlæg på Møldrupvej. Kanaliseringsanlægget på Møldrupvej forventes 

anlagt i samme terrænniveau som i dag.  

Udformning af erstatningsanlægget er vist i figur 2. Der er desuden vedlagt tekniske 

tegninger af løsningen som bilag – jf. tegningsoversigten sidst i fagnotatet. 

 
 

Figur 2: Tunnelløsning i Skørping 

 

Erstatningsvejens tracé føres under jernbanen og der etableres en sporbærende bro. For at 

opnå den nødvendige frihøjde under banen på 4,63 m samt tilslutte Møldrupvej i 
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eksisterende niveau, bliver gradienten fra brostedet og frem til hvilestrækningen før 

Møldrupvej 60 ‰. I vejreglerne anbefales det at reducere hastigheden til 40 km/t ved 

gradienter på 60 ‰ og derover. 

Som følge af eksisterende bindinger har hvilestrækningen op mod Møldrupvej en længde 

på ca. 10 m, mod de 20 m der anbefales i vejreglerne. Dette vurderes acceptabelt, idet 

gradienten op til Møldrupvej er 60 ‰, og hastigheden er reduceret til 40 km/t.  

Der er anvendt minimumsradier både horisontalt og vertikalt, hvilket sikrer stopsigt. Ved 

minimumsradier skal kørebanen etableres med dobbelt spærrelinje i kurven. Sigtforhold 

er ikke undersøgt nærmere i denne fase.  

Erstatningsvejen anlægges tosporet med kantstensbegrænset cykelsti og fortov i begge 

sider. Køresporsbredden er 3,5 m, cykelstien og fortovet er hhv. 2,2 m og 1,5 m bredt. 

Yderst anlægges 1,0 m rabat, hvorefter der terrænreguleres med anlæg 1:2. Den samlede 

kronebredde vil således være 16,4 meter.  

Kanaliseringsanlægget på Møldrupvej omfatter to modsatrettede spor samt en 

venstresvingsbane, der alle har en kørebanebredde på 3,5 m. På Møldrupvej, mellem 

erstatningsvejen og Jyllandsgade, anlægges kantstensbegrænset cykelsti og fortov i begge 

sider. Cykelstien og fortovet på Møldrupvej har samme bredde som på erstatningsvejen - 

dvs. en bredde på hhv. 2,2 m og 1,5 m. Yderst anlægges 1,0 m rabat. Den samlede 

kronebredde for kanaliseringsanlægget vil således være 16,4 meter, dog 19,9 meter, hvor 

venstresvingsbanen etableres.  

Udover ovennævnte kronebredde vil der være en varierende bredde til sideanlæg 

omfattende skråningsanlæg, grøfter, trug, vejalen mv. Ligeledes vil der i tilslutninger 

være et behov for breddeudvidelse af hensyn til de tunge køretøjer. Breddeudvidelsen vil 

have en marginal indflydelse på projektet og er ikke er undersøgt nærmere i denne fase. 

Som følge af erstatningsvejen er det nødvendigt at ændre adgangsforholdene for flere 

ejendomme. Sønder Banevej gennemskæres af erstatningsvejen, hvilket betyder, at 

ejendommene på Sønder Banevej syd for erstatningsvejen fremover vil få adgang via 

Mosskovvej. I den forbindelse opgraderes Mosskovvej og (grusvejsdelen af) Sdr Banevej 

til asfaltveje i henhold til vejreglerne. Vejene opklassificeres fra private fællesveje til 

kommuneveje, og vejarealet udgår således af ejendommenes areal. Nord for 

erstatningsvejen vil ejendommene beliggende på Sønder Banevej fortsat have adgang fra 

Himmerlandsvej. Samtidig forlænges Hyldalsvej mod nord ud til Himmerlandsvej. På 

den sydlige del af Sønder Banevej og Hyldalsvej vil der på den del der er tættest på 

erstatningslægget blive etableret en vendeplads. Der etableres en adgangsmulighed fra 

vendepladsen syd for den nye erstatningsvej til erstatningsvejen. 

4.2.2 Ledningsomlægninger 

Der er i marts 2011 indhentet ledningsoplysninger fra ledningsejere i det pågældende 

område. Heraf ses, at der i krydsene Mosskovvej/Himmerlandsvej og 

Møldrupvej/erstatningsvejen er både kommunikations- og forsyningsledninger; Global 

connect, Skørping Vandværk, Telia, TDC, HEF og Kloak ved Rebild Forsyning er 

repræsenteret i området. På Sønder Banevej og Hyldalsvej er ovennævnte ledningsejere 

ligeledes repræsenteret.  

Det forventes, at anlæg af erstatningsvejen vil berøre eksisterende ledningsanlæg i 

rundkørslen ved Himmerlandsvej/Mosskovvej og det nye kanaliseringsanlæg på 
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Møldrupvej. Derudover vil eksisterende ledningsanlæg på Sønder Banevej og Hyldalsvej 

blive berørt. Særligt vil der være større kloakledningsomlægninger i områderne omkring 

erstatningsvejen. 

4.2.3 Afvanding 

Afvandingen af erstatningsvejen skal sikres ved rendestensbrønde og anlæg af 

grøfter/trug. Der forventes desuden etableret en pumpestation til bortledning af regnvand 

i forbindelse med underføringen. 

Regnvand forventes bortledt til eksisterende regnvandssystemer. Afvandingsplaner er 

ikke udarbejdet for denne fase. 

4.2.4 Broanlæg, bygværker mv.  

Erstatningsvejen føres under banen og ned i et niveau under grundvandsspejlet i området. 

I den dybeste del af tunnelen etableres derfor en tæt og opdriftssikker konstruktion med 

spunsvægge i siderne og betonbundplade mellem spunsvæggene. Spunsvæggene og 

betonbundpladen vil have en udstrækning i længderetningen svarende til den del af vejen, 

som er beliggende under grundvandsspejlet. Der foretages evt. en betonpåstøbning på 

forsiden spunsvæggene. 

I forbindelse med udførelse skal der foretages en grundvandssænkning inden for 

spunsvæggene. Bundpladen støbes i undervandsbeton, dog støbes den øverste del i 

almindelig beton. 

Det sporbærende brodæk udføres med præfabrikerede efterspændte betonelementer. 

Elementerne bæres af spunsvæggene og stålrørspæle placeret umiddelbart bag 

spunsvæggene. 

Overfladevandet på arealet inden for spunsvæggene vil løbe mod tunnelens dybdepunkt, 

hvorfra det skal bortpumpes fra en pumpestation. 

Broanlæg og spunsvægge fremgår af tegning Bro 21128-11-201. Forslaget er udarbejdet, 

således at det overholder de tidligere anførte geometriske krav til hhv. spor, konstruktion 

og vej. 

4.2.5 Geotekniske forhold 

Området syd for Skørping Station ligger i et stærkt og uregelmæssigt bakket 

morænelandskab. Vurderingen af de geotekniske forhold for erstatningsanlægget er 

baseret på tidligere udførte geotekniske undersøgelser for netop det valgte tracé. De 

tidligere undersøgelser viser, at der er et blødbundsområde vest for banen med 

blødbundsmægtigheder op til 4 m med tørv, som overlejrer senglacialt smeltevandssand. 

Længst mod vest, hvor den nye vej tilsluttes Himmerlandsvej/Mosskovvej, er der ikke 

truffet blød bund.  

Der er endvidere tidligere udført en geoteknisk undersøgelse for en ny ledning under 

banen i umiddelbar nærhed af, hvor den nye erstatningsvej skal krydse banen. I 

boringerne er der truffet senglaciale aflejringer i form af smeltevandssand/-ler, der er 

underlejret af glacialt morænesand/moræneler. Spunsvæggene forventes sat med spids i 

sidstnævnte jordlag. 

Grundvandsspejlet er beliggende ca. 5 m under sporene.  
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Jordbunds- og vandspejlsforholdene vil blive kortlagt i detalje forud for projekteringen af 

broanlægget. 

4.2.6 Arealer 

Arealerne, der tilbage i 1920 'erne blev eksproprieret til erstatningsanlæg med en tunnel 

under banen. Arealet er udlagt baseret på en frihøjde i tunnelen på 3,6 m. Den frihøjde er 

ikke tilstrækkelig til nutidens køretøjer. Der anlægges derfor en tunnel under banen med 

en frihøjde på 4,63 m, hvilket betyder, at der skal eksproprieres yderligere arealer til 

erstatningsanlægget. 

Der henvises i det følgende til de vedlagte bilag med arealplaner for Skørping. 

Arealplanerne viser udformningen af erstatningsanlæg samt de berørte matrikler. De 

relevante tegningsnumre fremgår af oversigten bagerst i dette fagnotat.  

Erstatningsanlægget tager sit udgangspunkt ved Mosskovvej/Himmerlandsvej som et nyt 

ben i den nyetablerede rundkørsel. Erstatningsanlægget anlægges over matr. nr. 24a 

Teglgård, Skørping på hele strækningen frem til banen, under banen og frem til 

Møldrupvej. Arealet ejes af Banedanmark. Vest for banen eksproprieres der permanent til 

erstatningsanlægget på følgende matrikler 4h, 4k, 1br og 10dn Teglgård, Skørping. 

Arealerne henligger i dag som skov.  

Umiddelbart nord for den nye vej på matr. nr. 1bt ligger en beboelsesejendom 

(Himmerlandsvej 27A). Vejen placeres uden for ejendommen, men der inddrages ca. 1/3 

af ejendommen til skråningsanlæg. Hvis der i stedet for skråninger anlægges en støttemur 

langs vejen ud for ejendommen, vil afstanden mellem huset og støttemuren være 3-4 

meter. Da vejen ligger højt, vil der være skygge – og indbliksgener på ejendommen. 

Ejendommen er derfor forudsat totaleksproprieret.  

På matr. nr. 10ms Teglgård, Skørping (Hyldalsvej 1) eksproprieres et haveareal på en 

beboelsesejendom til vendeplads. Matr. nr. 10bv Teglgård, Skørping (Hyldalsvej 2) 

totaleksproprieres på grund af arealbehov til den nye vej, og beboelsesejendommen 

nedrives. På dele af matr. nr. 24a og 1br Teglgård, Skørping er der fredskovsnotering på 

matriklen. Inddragelse af arealer med fredskov kræver dispensation fra Naturstyrelsen. 

Ved ophævelse af fredskovspligten vurderer styrelsen omfanget af etablering af 

erstatningsskov. Som udgangspunkt udlægges et areal til erstatningsskov, der er dobbelt 

så stort som det fredskovsareal, der ophæves. 

Arealet øst for banen ejes ligeledes af Banedanmark (matr.nr. 24a Teglgård, Skørping), 

men er i dag udlejet til en brugtvognsforhandler. Lejemålet skal opsiges og lejer rydder 

selv arealet, jf. lejeaftalen. 

Ejendommene på Hyldalsvej skal fremover have adgang ud af området via den nordlige 

del af Hyldalsvej, som udvides over matr. nr. 10as, 24d og 10ae Teglgård, Skørping (hhv. 

Hyldalsvej 9, Himmerlandsvej 1 og 3). På alle tre ejendomme nedrives der bygninger.  På 

matr. nr. 10as Teglgård, Skørping er det en garage, mens det på matr.nr. 10ae Teglgård, 

Skørping et ubeboet beboelseshus. Matr. nr. 24d Teglgård, Skørping er et gammelt 

ledvogter hus, som ejes af DSB Ejendomsudvikling A/S, men er udlejet. Lejeren opsiges, 

og huset nedrives.  

Langs østsiden af Møldrupvej eksproprieres en smal stribe ubebygget areal på matr. nr. 

10ke, 10kd, 10kv, 10im, 10fk, 10it, 10b, 10eq, 10na, 10la, 10ml, 10iæ og 10fb til 

vejudvidelse (Adresserne for ejendommene findes i bilag). Ligeledes eksproprieres der på 
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de samme ejendomme et 2 m bredt arbejdsareal midlertidigt. Grunden til, at der 

eksproprieres på østsiden af Møldrupvej er for at undgå at ændre på vejprofilen for 

Møldrupvej.  

Mht. arbejdsareal udlægges der langs den nye vej et 5 m bredt arbejdsareal på matr.nr. 4h 

og 4k Teglgård, Skørping (Mosskovvej 1), matr.nr. 1bu smst. (Himmerlandsvej 21) og 

matr.nr. 1br, smst.. På matr.nr. 10mr Teglgård, Skørping, 10ms smst. og 10bx smst. (hhv. 

Sdr. Banevej 5, Hyldalsvej 1 og Hyldalsvej 4) reduceres arbejdsarealet til 2 m. De 

midlertidige eksproprierede arealer tilbageleveres i ryddet stand og med muldpålæg. Tabt 

beplantning, hegn mv., erstattes efter sædvanlig erstatningspraksis.  

Arbejdspladser etableres dels inden for matr. nr. 24a Teglgård, Skørping og matr.nr. 10ch 

og 10dn smst. (hhv. Sdr. Banevej 7 og 12) som ejes af Banedanmark, dels inden for de 

ejendomme, som er eksproprieret i deres helhed samt på P-plads-areal ved 

skole/idrætsanlæg (matr.nr. 1hz Teglgård, Skørping). 

Hvad der sker med restarealerne af Banedanmarks arealer efter erstatningsanlægget er 

etableret er endnu ikke afklaret. 

4.2.7 Naboprojekter 

Syd for den nye erstatningsvej har Rebild Kommune planlagt etablering af et nyt 

forsinkelsesbassin, som ud fra afløbstekniske hensyn er ønskeligt at anvende til 

forsinkelse af regnafstrømning. 

Området skal være et såkaldt ”oversvømmelsesareal” – ikke en regnvandssø med et 

normalvandspejl og et stuvningsvandspejl under regn. På den tiltænkte måde skal der ikke 

foretages afgravning eller øvrige indgreb inde på selve moseområdet. Der vil alene blive 

ledt regnvand ind på arealet ved overskridelse af en given regnintensitet. Regnvandet 

ledes retur til kloaksystemet så snart regnen er ophørt. 

I den østlige og sydlige afgrænsning af moseområdet ind mod de privatejede grunde, skal 

etableres en dæmning til sikring af grundene mod oversvømmelse. 

Rebild Komme har et ønske om at de muligvis kan realisere projektet i forbindelse med 

etableringen af erstatningsanlægget. 

4.3 Ombygning af stationen 

Skørping Station er i dag udformet som en station med tre spor med hver sin tilhørende 

smalle sideperron og med perronovergange i niveau med sporene.  

Perronerne er ældre og lave perroner, sandsynligvis af typen perron 26. Spor 1 benyttes 

fortrinsvist af vendende nærbanetog fra Lindholm, hvorimod spor 2 og spor 3 er 

stationens gennemgående togvejsspor mod hhv. nord og syd. Adgang til perronerne for 

spor 2 og 3 sker via perronovergange over spor 1 og 2. Der er i dag to steder, hvor 

krydsning af spor 1 og 2 er mulig. Adgang til spor 1 sker direkte fra stationsforpladsen. 

Overkørslen i sydenden af stationen (ved Himmerlandsvej) benyttes desuden i et vist 

omfang som uautoriseret perronadgang. Denne mulighed forsvinder, når overkørslen 

lukkes. 

For at kunne øge hastigheden gennem Skørping er det udover lukning af overkørslen, 

nødvendigt at nedlægge perronovergangene på stationen. Det skyldes, at krydsning af 
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spor i niveau ikke tillades ved hastigheder over 140 km/t. Som erstatning for de nedlagte 

perronovergange skal etableres et niveaufrit anlæg, som kan skabe fodgængerforbindelse 

mellem perronerne. Der er desuden vedlagt tekniske tegninger af løsningen som bilag – 

jf. tegningsoversigten sidst i fagnotatet. 

 

Figur 3: Ombygning af Skørping station 

Muligheden for ombygning af Skørping station, således at perronområdet i Skørping 

ombygges til et perronlayout med en ø-perron til spor 2 og 3 og en sideliggende perron til 

spor 1, har også været undersøgt, men fravalgt på grund af økonomien. 

4.3.1 Perronanlæg 

De tre perroner bevares, men afkortes i sydenden, da de her er for smalle i forhold til 

dagens krav. Perronbelægningen og forkanten fjernes og der opsættes skilte med adgang 

forbudt. 

Der opsættes nyt hegn i bagkanten af perron 2 (mod spor 1) og perron 3 (mod spor 2), 

samt nyt hegn på begge sider af stationen så det ikke er muligt at krydse sporene i niveau. 

Perronerne apteres med læskure, belysning, infostandere og billetautomater m.v. 

4.3.2 Sporanlæg 

Det nuværende sporanlæg bibeholdes som det er i dag. 

4.3.3 Broanlæg, bygværker mv. 

Der opføres en gangtunnel ved Himmerlandsvej med to trapper og to elevatorer og en 

gangbro til perronerne - nord for stationen. Den endelige udformning vil først blive 

fastlagt i detailfasen. At der anlægges en gangtunnelen ved Himmerlandsvej i stedet for 

en gangbro skyldes medfinansiering fra Rebild Kommune, således at kommunen betaler 

den merpris der er ved en gangtunnel i forhold til en gangbro.  

I forbindelse med gangtunnelen vil det være muligt for cyklister at trække cyklen 

igennem. Gennemkørende cyklister skal benytte den ny erstatningsvej for overkørslen, 

mellem Himmerlandsvej og Møldrupvej. 

4.3.4 Arealforhold 

Ved etablering af en gangtunnel ved Himmerlandsvej totaleksproprieres ejendommen 
matr.nr. 10aø Teglgård, Skørping (Himmerlandsvej 2),  ligesom der skal inddrages lidt af 
Himmerlandsvej og Jyllandsgade. Gangbroen til perronerne nord for stationen vil betyde, 
at der skal inddrages lidt areal fra DSB nord for stationen (matr.nr. 24e Teglgård, 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009873/Documents/3_PDOC/03_Dokumenter/10_Overdragel

sesrapport/Bilag/Bilag_F_Fagnotat_anlaegsbeskrivelser_0105.docx 

20 

.  

Skørping) til trappe/elevator. Der vil i forbindelse med etableringen af gangtunnelen blive 
inddraget en del af matr.nr. 14 Teglgård, Skørping midlertidigt til arbejdsplads, ligesom 
der i forbindelse med etableringen af gangbroen mod nord vil blive inddraget noget at 
DSB's areal midlertidigt til arbejdsplads. 
 
Der henvises til arealplanen for Skørping – jf. tegningsoversigten sidst i fagnotatet. 
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5 Ellidshøj 

5.1 Indledning 

Overkørslen i Ellidshøj er beliggende midt i Ellidshøj by. Det meste af byen, som har ca. 

500 indbyggere, er beliggende på den vestlige side af jernbanen. Jernbanen skærer Mjels 

Brovej, som ca. 100 m længere mod vest tilsluttes Ellidshøjvej i et T-kryds. Ellidshøjvej 

er hovedgaden gennem Ellidshøj og det er langs Ellidshøjvej at skole, børnehave, 

sognehus m.v. er beliggende.  

På den østlige side af jernbanen ligger et mindre antal ejendomme. Herudover ligger den 

lokale sportsklub inklusive boldbaner på den østlige side af jernbanen ca. 500 m fra 

centrum af Ellidshøj 

I Ellidshøj passerer i dagtimerne mandag-lørdag tre tog i timen i hver retning, i den 

øvrige tid to tog i timen i hver retning. Spærretiden er kort, fordi overkørslen fungerer 

automatisk og fordi ingen tog normalt standser i Ellidshøj. 

Der er en årsdøgnstrafik gennem overkørslen på ca. 1.000 biler.  

Mjels Brovej skaber forbindelse mellem Ellidshøj og byerne langs Hobrovej til Mjels og 

Volsted samt dele af landområdet mellem Hobrovej og Hadsund Landevej i øst. Mjels 

Brovej er desuden udpeget som overordnet rekreativ forbindelse i Aalborg Kommunes 

hovedstruktur, der skal skabe forbindelse til Østerådalen og de rekreative arealer øst for 

jernbanen. Alternativ adgang til Ellidshøj samt Hobrovej vil kunne ske via 

Kjærstrupholmsvej. Med skolen som slutdestination vil det betyde en omvej på ca. 700 m 

i forhold til via overkørslen på Mjels Brovej. 

Ellidshøj Skole er en lille skole med landsbyordning, hvor skole, fritidsordning og 

børnehave er integreret. Der i alt ca. 90 børn på skolen, hvoraf 60 børn går i skoledelen - 

børnehaveklasse til 7. klasse. Eleverne skal til Ferslev Skole i 8. og 9. klasse, men her 

benyttes andre veje end Mjels Brovej, hvorfor skoletrafikken på vejen er meget 

begrænset. 

Der er en del tung trafik gennem Ellidshøj via Mjels Brovej på grund af en stor kridtgrav 

øst for Mjels. Kridtgraven har i 2011 søgt tilladelse til at udvide området for 

kridtindvinding og i den forbindelse har kommunen udarbejdet en VVM-redegørelse. I 

VVM-redegørelsen anslås omfanget af transport at blive fastholdt på ca. 200 lastbiler om 

dagen i højsæsonen, der strækker sig over 1 måned, hvoraf en stor del kører mod vest via 

Ellidshøj. 

Det vurderes, at cykeltrafikken på såvel Ellidshøjvej og Mjels Brovej er meget beskeden. 

Der kan dog være noget skoletrafik på Ellidshøjvej særligt i den sydlige ende. 

Som opfølgning på den idéfase, Trafikstyrelsen afholdt i foråret 2010 er konsekvenser for 

trafikafvikling, trafiksikkerhed, miljø og planforhold samt anlægsøkonomi af forskellige 

løsningsforslag blevet vurderet. 

Der var fem løsningsforslag i spil i Ellidshøj, mens der i debatoplægget fra marts 2010 

var fire forslag. Efter en nærmere analyse blev det bestemt at der arbejdes videre med 
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løsning 3. Nedenfor på figur 5 er vist hvor de forskellige løsningsforslag er placeret og 

med hvilke begrundelse der er sket en fravælgelse af nogle af forslagene.  

 

Figur 4: Ellidshøj: Løsningsforslag for erstatningsanlæg. 

 
Nedenfor i tabellen angives prioriteringen af de fem løsningsforslag i Ellidshøj. 

Løsnings- Vej- og 

trafikale 

Cyk- Fod- Trafik- Natur Plan- Areal- Anlægs- Priori-
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forslag forhold lister gængere sikkerhed forhold forhold udgifter tering 

1 O O O O O O O O O 3 

2 O O O O O O O O O 2 

3 O O O O O O O O O 1 

4 O O O O O O O O O 4 

5 O O O O O O O O - 

O = Løsningsforslaget er problematisk ifht. den angivne parameter 

O = Løsningsforslaget er uproblematisk ifht. den angivne parameter 

Efter færdiggørelsen af screeningsrapporten er der foretaget enkelte kotemålinger på 

Ellidshøjvej som viser at vejen ligger højere end forventet, hvilket har betydet, at vejen 

får et s-kurvet forløb vest for banen for at kunne tilsluttes Ellidshøjvej i det rigtige niveau.  

5.2 Erstatningsanlæg 

5.2.1 Beskrivelse af erstatningsvej  

Erstatningsvejen i Ellidshøj tilsluttes hhv. mod vest Ellidshøjvej og mod øst Mjels Brovej 

i nye T-kryds. Erstatningsvejen tilsluttes Ellidshøjvej og Mjels Brovej i eksisterende 

niveau. 

Udformning af erstatningsanlægget er vist i figur 6. Der er desuden vedlagt tekniske 
tegninger af løsningen som bilag – jf. tegningsoversigten sidst i fagnotatet 
 

 
 
Figur 5: Broløsning i Ellidshøj. 
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Vejens tracé føres over jernbanen i en vejbro. For at opnå den nødvendige frihøjde på 

5,99 m under vejbroen samt tilslutte Ellidshøjvej i eksisterende niveau bliver gradienten 

mellem brostedet og hvilestrækningen før Ellidshøjvej 50 ‰.  

I vejregler anbefales det at reducere hastigheden til 30 km/t ved horisontalkurver på r < 

62 m. 

Hvilestrækningen op mod Ellidshøjvej har en længde på 20 m. 

Der er anvendt minimumsradier både horisontalt og vertikalt, hvilket sikrer stopsigt. Ved 

minimumsradier skal kørebanen etableres med dobbelt spærrelinje i kurven. Sigtforhold 

er ikke undersøgt nærmere i denne fase. 

Vejen anlægges tosporet med bred kantbane i begge sider. Køresporsbredden er 3,0 m og 

kantbanen er 1,0 m bred. Yderst anlægges 1,0 m rabat samt 1,0 m til autoværnstillæg, 

hvorefter der terrænreguleres med anlæg 1:2. Den samlede kronebredde vil således være 

12,0 meter. Der vil nogle steder være et behov for breddeudvidelse, således at tunge 

køretøjer kan passere hinanden. Hvor der monteres autoværn, afvandes der til grøfter, 

ellers afvandes der til trug af hensyn til trafiksikkerhed.  

Mjels Brovej forlægges som følge af anlæggelsen af erstatningsvejen og tilsluttes 

erstatningsvejen i et T-kryds. Eksisterende kørebanebredder, rabatter mv. bibeholdes på 

Mjels Brovej. Den samlede kronebredde vil således være ca. 12,5 m. 

Udover ovennævnte kronebredde vil der være en varierende bredde til sideanlæg 

omfattende skråningsanlæg, grøfter, trug, vejalen mv. Ligeledes vil der i s-kurven være et 

behov for breddeudvidelse, således at tunge køretøjer kan passere hinanden uden at dette 

vil påvirke trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Breddeudvidelsen vil have en marginal 

indflydelse på projektet og er ikke er undersøgt nærmere i denne fase.  

Endvidere anlægges der en vendeplads vest for den eksisterende overkørsel. Endelig 

udformning og placering af pladsen fastlægges i detailprojekteringen. 

5.2.2 Ledningsomlægninger 

Der er i marts 2011 indhentet ledningsoplysninger fra ledningsejere i det pågældende 

område. Heraf ses, at der i krydsene Ellidshøjvej/erstatningsvejen og Mjels 

Brovej/erstatningsvejen er både kommunikations- og forsyningsledninger; Netcable, 

TDC, HEF og Kloakforsyningen ved Aalborg Kommune er repræsenteret i området.  

Det forventes, at anlæggelse af erstatningsvejen vil berøre eksisterende ledningsanlæg i 

krydsene Ellidshøjvej/Erstatningsvejen og Mjels Brovej/Erstatningsvejen. Derudover vil 

eksisterende ledningsanlæg under erstatningsvejen blive berørt. 

5.2.3 Afvanding 

Afvandingen af erstatningsvejen skal sikres ved rendestensbrønde og anlæggelse af 

grøfter/trug.  

Regnvand forventes bortledt til eksisterende regnvandssystemer. 

Afvandingsplaner er ikke udarbejdet for denne fase. 
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5.2.4 Broanlæg, bygværker mv.  

Erstatningsvejen føres over banen på en bro. Broen udføres som en 3-fags bro eller 

rammebro med alle konstruktioner i in-situ støbt beton. Brodækket kan evt. udføres med 

et brodæk udført med præfabrikerede efterspændte betonelementer og in-situ støbt 

overbeton. Den tekniske løsning for broen vil blive afklaret i en senere fase af projektet. 

Genen for jernbanedriften vil med denne konstruktion være minimal og driften vil i stor 

udstrækning kunne opretholdes i anlægsperioden. Der vil være tilstrækkeligt 

fritrumsprofil til at der kan etableres et in-situ støbt brodæk med spor i drift. 

Den nye erstatningsvej udføres med en rampe op til den nye bro på begge sider af banen.  

Broanlægget fremgår af tegning Bro 21151-11-201. Forslaget er udarbejdet, således at det 

overholder de tidligere anførte geometriske krav til spor og konstruktion. 

Ca. 350 m nord for den eksisterende overkørsel findes i dag en mindre 

underføring/kreaturpasssage. Passagen vil i forbindelse med nedlæggelsen af den 

eksisternde overkørsel blive forsynet med belysning. Yderligere tiltag i form af øget 

frihøjde og asfaltbelægning vil kræve kommunal medfinansiering.  

5.2.5 Geotekniske forhold 

Ved erstatningsanlægget ligger banens trace på kanten af Østerådalen, som er en 

smeltevandsdal skabt i seneste istid.  

Øst for jernbanen - i Østerådalen - er der udført geotekniske undersøgelser med henblik 

på at kunne vurdere mægtigheden af blødbund. Undersøgelserne viser at der er et 

blødbundsområde øst for banen med blødbundsmægtigheder op til ca. 2 m med tørv og 

gytje, som overlejrer senglacialt smeltevandssand.  

Vest for jernbanen forventes jordbundsforholdene at være bedre i forhold til øst for 

jernbanen. Det har dog ikke været muligt at bekræfte dette af tidligere udførte 

geotekniske undersøgelser. 

I Østerådalen øst for jernbanen viser de geotekniske undersøgelser, at grundvandsspejlet 

ligger højt i niveau med det eksisterende terræn.  

Jordbunds- og vandspejlsforholdene vil blive kortlagt i detalje forud for projekteringen af 
broanlægget. 

5.2.6 Arealer  

Der henvises i det følgende til de vedlagte bilag med arealplaner for Ellidshøj. 

Arealplanerne viser udformningen af erstatningsanlæg samt de berørte matrikler. De 

relevante tegningsnumre fremgår af oversigten sidst i dette fagnotat. 

Øst for banen vil der skulle eksproprieres fra 4 landbrugs-/engarealer matr.nr. 10ao, 1ay, 

10al og 1aø Ellidshøj By, Ellidshøj. Der er i dag græs på arealerne. Endvidere skal der 

afstås et mindre areal fra ejendommen matr. nr. 20bi Ellidshøj By, Ellidshøj, hvor der er i 

dag er sportsplads/boldbaner. Erstatningsanlægget vil berøre indkørsel/parkering til 

sportspladsen samt pumpestation i hjørnet af ejendommen (jf. teknisk kort). Endvidere 

skal der sikres ny vejadgang til arealer beliggende syd for det nye vejanlæg matr.nr. 1ay 

og 1aø samt del af matr.nr. 10al Ellidshøj By, Ellidshøj. Adgang til matr.nr. 1aø Ellidshøj 

By, Ellidshøj vil formentligt kunne ske fra syd.  
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På vestsiden af banen vil erstatningsanlægget berøre to ejendomme beliggende i byzone, 

matr. nr. 1au og 1az Ellidshøj By, Ellidshøj (hhv. Ellidshøjvej 63 og 91). Begge 

ejendomme er registeret som ubebyggede arealer, dog ikke landbrugsarealer. På matr.nr. 

1au Ellidshøj By, Ellidshøj er der registeret forurenet jord, mens matr.nr. 1az Ellidshøj 

By, Ellidshøj dyrkes som landbrugsjord.  

På en del af matr. nr. 37a Ellidshøj By, Ellidshøj (banearealet) er der fredskovsnotering 

på matriklen. Inddragelse af arealer med fredskov kræver dispensation fra Naturstyrelsen. 

Ved ophævelse af fredskovspligten vurderer styrelsen omfanget af etablering af 

erstatningsskov. Som udgangspunkt udlægges et areal til erstatningsskov, der er dobbelt 

så stort som det fredskovsareal, der ophæves. 

Der eksproprieres midlertidigt til et 5 meter bredt bælte langs erstatningsvejen som 

arbejdsareal. På begge sider af banen omkring brostedet skal der midlertidig 

eksproprieres til en arbejdsplads.  

En del af arealerne øst for banen er §3-arealer. Der skal derfor dispenseres fra 

naturbeskyttelsesloven. Det er kommunen, der er myndighed, og der udlægges normalt et 

erstatningsareal, der er dobbelt så stort som det, der inddrages. 

Mod nord, på den vestlige side af den eksisterende overkørsel, skal der eksproprieres lidt 

areal til vendeplads. Vendepladsen bør anlægges så tæt på banen som muligt for at 

minimere haveindgrebet på matr.nr. 10a Ellidshøj By, Ellidshøj, beliggende Mjels Brovej 

1. 
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6 Svenstrup  

6.1 Indledning  

Overkørslen i Svenstrup er beliggende midt i Svenstrup by, men langt størstedelen af 

byen med ca. 6.700 indbyggere ligger på den vestlige side af jernbanen. Jernbanen løber 

parallelt med den overordnede trafikvej Hobrovej, og overkørslen er på den tilstødende 

vej Dall Møllevej, der tilsluttes Hobrovej i et T-kryds ca. 50 m efter overkørslen med 

jernbanen. 

I Svenstrup passerer som i Ellidshøj i dagtimerne mandag-lørdag tre tog i timen i hver 

retning, i den øvrige tid to tog i timen i hver retning. Overkørslen fungerer automatisk. 

Det betyder kort spærretid ved sydgående tog, der passerer overkørslen før deres 

eventuelle stop i Svenstrup, og ved det nordgående lyntog, som ikke stopper i Svenstrup. 

Lange spærretider opstår ved de nordgående tog, der standser i Svenstrup, dvs. to tog i 

timen i dagtimerne mandag-lørdag og et tog i timen i de øvrige tidsrum. Da tændstedet 

for overkørslen sidder henholdsvis før overkørslen og efter perronen, betyder det, at 

bommene er nede, mens toget holder ved perron, hvilket giver lange spærretider for 

vejtrafikken.  

Der er en årsdøgnstrafik gennem overkørslen på ca. 2.000 biler. 

Dall Møllevej skaber forbindelse mellem Svenstrup og bysamfundene Ferslev, Dall og 

Dall Villaby, hvor Svenstrup benyttes til indkøb, fritidsaktiviteter m.v. Dall Møllevej er 

dog ikke skolevej for børn fra nogle af de nævnte bysamfund, idet Ferslev Skole har 

overbygning til og med 9. klasse og modtager elever fra Dall og Dall Villaby. 

Omfanget af cykeltrafik på Dall Møllevej vurderes at være begrænset, idet der kun er ca. 

10 husstande på Dall Møllevej øst for jernbanen, og der er mellem 2,5 og 4 km til de 

nærmeste bysamfund på veje i åbent land uden cykelstier. Dall Møllevej fungerer 

derimod jf. Aalborg Kommunes hovedstruktur som en rekreativ forbindelse, der skal 

forbinde Svenstrup med Østerådalen og skabe forbindelse til de rekreative stier videre 

mod vest og nord for Svenstrup. 

Hobrovej gennem Svenstrup er en overordnet trafikvej, der skaber adgang til Svenstrup 

og City Syd fra bl.a. Støvring, der ligger ca. 10 km syd for Svenstrup og Ellidshøj, der 

ligger ca. 5 km syd for Svenstrup. Afkørsel fra motorvejen til City Syd fra det sydlige 

opland kan i dag ske enten til Hobrovej syd for Svenstrup eller ved Indkildevej i 

Skalborg. Mange vælger at køre fra i Svenstrup eller benytte den gamle hovedvej på hele 

strækningen. Hobrovej har således væsentlig betydning for det bybånd, der ligger langs 

den gamle hovedvej, selvom motorvejen i dag forløber parallelt med Hobrovej.  

Der planlægges for en mere direkte forbindelse mellem motorvejen og City Syd. Der er 

udarbejdet VVM-redegørelse og meddelt VVM-tilladelse til 2 forskellige alternativer for 

en motorvejsindføring til City Syd. De to alternativer har forskellig indvirkning på 

trafikken på Hobrovej gennem Svenstrup med hhv. en reduktion på 4.000 og en forøgelse 

i ÅDT på 500 i et 2020-scenarie. Der er ikke truffet beslutning, om hvilken løsning der 

vælges, men vejen kan få en mindre betydende rolle i forhold til gennemkørende trafik i 

forhold til i dag. 
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Som opfølgning på den idéfase, Trafikstyrelsen afholdt i foråret 2010 er konsekvenser for 

trafikafvikling, trafiksikkerhed, miljø og planforhold samt anlægsøkonomi af forskellige 

løsningsforslag blevet vurderet. 

I Svenstrup var fire løsningsforslag i spil. Efter en nærmere analyse er tre af 

løsningsforslagene fravalgt, og der er arbejdet videre med løsningsforslag 3. Nedenfor 

på figur 7, er vist, hvor de forskellige løsningsforslag er placeret og med hvilke 

begrundelser der er sket en fravælgelse af nogle af forslagene. For yderligere 

begrundelser henvises der til screeningsrapporten.  
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Figur 6 Svenstrup: Løsningsforslag for erstatningsanlæg. 

Nedenfor i tabellen angives prioriteringen af de fire løsningsforslag i Svenstrup. 

 

 

 

Løsnings- Vej- og Cyk- Fod- Trafik- Natur Plan- Areal- Anlægs- Priori-
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forslag trafikale 

forhold 

lister gængere sikkerhed forhold forhold udgifter tering 

1 O O O O O O O O 3 

2 O O O O O O O O O O 4 

3 O O O O O O O O O O 1 

4 O O O O O O O O O 3 

O = Løsningsforslaget er problematisk ifht. den angivne parameter 

O = Løsningsforslaget er uproblematisk ifht. den angivne parameter 

Efter at screeningsrapporten er færdiggjort er der foretaget yderligere geotekniske 
boringer som har vist at grundvandet står meget højt i området, hvilket vil komplicere og 
fordyre en tunnelløsning markant. Det er derfor besluttet at undersøge både en tunnel 
under banen og en bro over banen.   

6.2 Erstatningsanlæg 

6.2.1 Beskrivelse af erstatningsvej 

Erstatningsvejen i Svenstrup består af en forlægning af Dall Møllevej ca. 300 m mod syd, 

som føres på en bro over såvel banen som Svenstrup Banevej og tilsluttes i T-kryds mod 

vest Hobrovej.  

Udformning af erstatningsanlægget er vist i figur 8. Der er desuden vedlagt tekniske 

tegninger af løsningen som bilag – jf. tegningsoversigten sidst i fagnotatet. 

 
Figur 8: Broløsning i Svenstrup 

 
Erstatningsvejens tracé føres over jernbanen på en bro. Mellem Hobrovej og brostedet 

udformes vejgeometrien som en s-kurve med r = 50 m for at opnå en tilstrækkelig lang 

strækning, således at den påkrævede frihøjde på 5,97 m og maksimale vertikale gradient 
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imødekommes. Gradienten fra brostedet og frem til hvilestrækningen før Hobrovej er 50 

‰.  

I vejregler anbefales det at reducere hastigheden til 30 km/t ved horisontalkurver på r < 

62 m. 

Hvilestrækningen mod Hobrovej har en længde på 20 m. 

Der er anvendt minimumsradier både horisontalt og vertikalt, hvilket sikrer stopsigt. Ved 

minimumsradier skal kørebanen etableres med dobbelt spærrelinje i kurven. Sigtforhold 

er ikke undersøgt nærmere i denne fase. 

Erstatningsvejen anlægges tosporet med kantstensbegrænset fællessti i begge sider frem 

til st. 200. Fra st. 200 til st. 620 anlægges fællesstien i niveau med kørebanen. 

Køresporsbredden er 3,5 m og bred fællessti på 2,2 m, som sikrer, at de bløde trafikanter 

vil kunne færdes trykt langs vejen. Det kan overvejes, at markere adskillelse mellem de 

bløde trafikanter på fællesstien. 

Yderst anlægges 1,0 m rabat samt 1,0 m til autoværnstillæg, hvorefter der terrænreguleres 

med anlæg 1:2. Den samlede kronebredde vil således være 13,4 meter. Den 

kantstensbegrænset fællessti øger den trafikale sikkerhed for bløde trafikanter på den del 

af strækningen hvor der er behov for det (i s-kurven), mens fællesstien i niveau med 

kørebanen på den resterende del svarer til forholdene i dag og vurderes at være 

tilstrækkelig da antallet af bløde trafikanter forventes at være begrænset. Hvor der 

monteres autoværn, afvandes der til grøfter, ellers afvandes der til trug af hensyn til 

trafiksikkerhed. 

Udover ovennævnte kronebredde vil der være en varierende bredde til sideanlæg 

omfattende skråningsanlæg, grøfter, trug, vejalen mv. Ligeledes vil der i s-kurven være et 

behov for breddeudvidelse af hensyn til de tunge køretøjer. Breddeudvidelsen vil have en 

marginal indflydelse på projektet og er ikke undersøgt nærmere i denne fase. 

Som følge af erstatningsvejen og nedlæggelse af eksisterende overkørsel er det 

nødvendigt at ændre adgangsforholdene for flere ejendomme. Fremover skal beboere øst 

for jernbanen benytte erstatningsvejen som adgangsvej. Endvidere anlægges der en 

vendeplads øst for den eksisterende overkørsel. 

6.2.2 Afvanding 

Afvandingen af erstatningsvejen skal sikres ved rendestensbrønde og anlæggelse af 

grøfter/trug.  

Regnvand forventes bortledt til eksisterende regnvandssystemer. Afvandingsplaner er 
ikke udarbejdet for denne fase. 

6.2.3 Broanlæg, bygværker mv.  

Erstatningsvejen føres over banen på en bro. Broen udføres som en pladebro med 

fundamenter og endevægge i in-situ støbt beton og med et brodæk udført i efterspændt in-

situ støbt beton. Broen udføres som en 4-fags bro med to hovedfag på hver ca. 30 m og 

sidefag på ca. 24 m. Den samlede brolængde bliver hermed ca. 110 m. 

Det vil være muligt at etablere brodækket med traditionelt stillads og form. I 

udførelsesfasen vil det ikke være nødvendigt at etablere brodækket i en hævet position, da 

der vil være en tilstrækkelig frihøjde til at kunne opretholde togdriften. Der vil være en 
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gene for jernbanedriften i forbindelse med etablering og nedtagning af stillads og form. 

Driften vil dog i stor udstrækning kunne opretholdes i anlægsperioden.  

Den ca. 100 m lange dæmning ud mod Hobrovej etableres med lodrette spunsvægge i 

begge sider. Der kan evt. etableres en betonpåstøbning på forsiden af spunsvæggene og 

påmonteres et armeringsnet til beplantning af væggen ud mod Hobrovej. Ved overgangen 

til broen, hvor højden af rampen er størst, er højden ca. 3,5 m fra terræn til overside vej. 

Øst for banen udføres en rampe med skråninger op til den nye bro.  

Broanlægget fremgår af tegning Bro 21163-11-211. Forslaget er udarbejdet, således at det 

overholder de tidligere anførte geometriske krav til spor og konstruktion. 

I forbindelse med nedlæggelsen af den eksisterende overkørsel suppleres den eksisterende 

gangbro, der forbinder de to perroner, med to elevatortårne. Elevatortårnene forventes at 

blive 3,26 m x 2,66 m (ydre mål) og forbindes til gangbroen på den smalle led/side. I 

terrænniveau vil der ligeledes blive døre på den smalle side af tårnet, under gangbroen.  

 

Figur 9: Ortofoto af Svenstrup station med gangbro ( placering af elevatortårne er vist med 

blå) 

Placeringen vil betyde at en del af det bevoksede areal under og langs bagsiden af 

gangbroen inddrages, for at kunne placere elevatortårnene. Elevatortårnene forventes at 

blive ca. 3,5 m højere end gangbroen, i stil med elevatortårnene på Støvring station. 
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Figur 10 Foto fra Støvring station af gangbro med elevatortårne 

6.3 Ledningsomlægninger 

Der er i marts 2011 indhentet ledningsoplysninger fra ledningsejere i det pågældende 

område. Heraf ses, at der i krydsene Hobrovej/erstatningsvejen og Dall 

Møllevej/erstatningsvejen er både kommunikations- og forsyningsledninger; Netcable, 

TDC, HEF og Kloakforsyningen ved Aalborg Kommune er repræsenteret i området.  

Det forventes, at anlæggelse af erstatningsvejen vil berøre eksisterende ledningsanlæg i 

krydsene Hobrovej/Erstatningsvejen og Dall Møllevej/Erstatningsvejen. Derudover vil 

eksisterende ledningsanlæg under erstatningsvejen blive berørt. 

6.4 Geotekniske forhold 

Ved erstatningsanlægget ligger banens trace på kanten af Østerådalen, som er en 

smeltevandsdal skabt i seneste istid.  

Øst for jernbanen - i Østerådalen - er der udført geotekniske undersøgelser med henblik 

på at kunne vurdere mægtigheden af blødbund. Undersøgelserne viser, at der er et 

blødbundsområde øst for banen med blødbundsmægtigheder op til ca. 2 m med tørv og 

gytje, som overlejrer senglacialt smeltevandssand.  

Vest for jernbanen er der i de tidligere udførte geotekniske undersøgelser for Svenstrup 

Station truffet 1,3 - 2,8 m fyld og overjord underlejret af senglacialt smeltevandssand.  

I Østerådalen øst for jernbanen viser de geotekniske undersøgelser, at grundvandsspejlet 

ligger højt i niveau med det eksisterende terræn. På baggrund af tidligere udførte 

geotekniske undersøgelser for Svenstrup Station er det vurderet, at grundvandsspejlet vest 

for banen ligger i samme niveau som ude i Østerådalen. Da det eksisterende terræn vest 
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for banen ligger ca. 3 m højere, er grundvandsspejlet vest for jernbanen beliggende ca. 3 

m under terræn.  

Jordbunds- og vandspejlsforholdene vil blive kortlagt i detaljer forud for projekteringen 
af broanlægget. 

6.5 Arealer  

Erstatningsanlægget vil medføre ekspropriation af landbrugsarealer på 6 ejendomme øst 

for banen, der i dag fremstår som udyrket engområde (matr.nr. 2cb, 2dn, 10af, 3o, 19d og 

8q Sdr. Svenstrup By, Svenstrup) Enkelte af arealerne berøres meget lidt. Arealerne er 

delvist omfattet af §3. Der vil formodentlig blive stillet krav om anlæg af 

erstatningsarealer på ca. det dobbelte af det areal, der inddrages. Nogle af arealerne 

benyttes i dag som græsningsareal til dyr. Endvidere skal der skaffes ny vejadgang til 

arealer beliggende øst for det nye vejanlæg matr.nr. 29e, 30l Sdr. Svenstrup By, 

Svenstrup samt del af matr.nr. 3o, 19d og 8q smst., da disse i dag betjenes fra Svenstrup 

Banevej. Den nye vejadgang til arealerne udlægges på østsiden af den nye vej, i det 5 

meter arealbælte som eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal.   

Mod nord, ved den eksisterende overkørsel, skal der eksproprieres et mindre areal til 

vendeplads. Vendepladsen anlægges så tæt på banen som muligt for at minimere 

haveindgrebet på matr.nr. 11o Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, beliggende Dall Møllevej 2.  

Vest for banen vil erstatningsanlægget blive etableret på arealer matr. nr. 44 a og 44b Sdr. 

Svenstrup By, Svenstrup tilhørende hhv. Banedanmark og DSB, der i dag henligger som 

et tæt bevokset areal mellem Hobrovej og banen.  Arealerne inddrages helt og vil udover 

vejanlægget blive brugt som arbejdsplads for det nye anlæg. Vejanlægget tilsluttes 

Hobrovej umiddelbart nord for ejendommen Hobrovej 791, matr.nr. 38 Svenstrup By, 

Svenstrup, som kun skal afstå et mindre areal. 

Langs den nye vej øst for banen udlægges et 5 m bredt arbejdsareal på begge sider af 

vejen. Vest for banen benyttes spunsvægge til det nye anlæg, hvorfor det umiddelbart 

vurderes, at det inddragede areal fra DSB og Banedanmark er tilstrækkeligt til 

arbejdsareal og arbejdspladsareal. På østsiden eksproprieres der til et midlertidigt 

arbejdspladsareal.   

Der henvises til arealplanen for Svenstrup – jf. tegningsoversigten sidst i fagnotatet. 
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7 Banetekniske forhold 

7.1 Nedlæggelse af overkørsler 

Ved nedlæggelse af overkørslerne nr. 453, Skørping, nr. 476, Ellidshøj og nr. 491, 

Svenstrup, skal afhængighederne til sikringsanlæggene generelt ændres, således at den 

sikringstekniske tilslutning og sikring mellem I/U signaler og respektive overkørsel 

fjernes.  

Nedlæggelse af overkørslerne medfører fjernelse af alle udvendige anlægsdele så som 

elektroniske tændsteder for begge spor og kabeltilslutninger hertil. Signaler for begge 

køreretninger samt bomanlæg og vejsignaler nedtages, og strømforsyninger hertil 

separeres fra de øvrige lokale installationer.  

Udvendige skabe med udstyr til styring af bomme, jernbanesignaler og vejsignaler skal 

fjernes, og arealerne reetableres. 

Derudover skal lokale betjeningsanlæg (B1 og B2 kasser) samt fjernovervågningsudstyr i 

FC Aalborg fjernes. 

Overkørslernes vejelementer på tværs af sporene skal fjernes, og der skal reetableres en 

sikker sporkasse med befæstelsestype og ballastering som for det øvrige spor pågældende 

sted. 

Der skal i forbindelse med nedtagelse af overkørslerne foretages rettelser i hhv. SIN, 

TIB/V, evt. Rød plakat og stationernes sikkerhedsinstruks. 

I forbindelse med nedtagningen skal anlæggene officielt aflyses som værende ude af drift, 

og der skal foretages den fornødne afblænding af signaler både mod tog og mod 

vejtrafikanter. 

Der sikres den fornødne skiltning for spærring af adgang over overkørselen i 

ombygningsperioden, og vejadgang samt anden offentlig adgang spærres på passende vis 

ved enten betonklodser og/eller hegn.  

Bortskaffelse af de nedtagne anlæg skal ske efter gældende miljøforskrifter for bl.a. el 

komponenter og bly akkumulatorer. 

7.1.1 Skørping 

Ovk. nr. 453, Skørping er et manuelt hel-bomanlæg, der betjenes af stationsbestyreren. 

Denne betjening og indikering på kontrol af overkørselens korrekte sikring fjernes i 

kommandoposten.  

7.1.2 Ellidshøj 

Ovk. nr. 476, Ellidshøj, der er et automatisk hel-bomanlæg koblet i "fuldstændig - skjult -

signalafhængighed" til signalgivningen, skal projekteres ud af Skørping sikringsanlæg. 
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7.1.3 Svenstrup 

Ovk. nr. 491, Svenstrup, som er et automatisk hel-bomanlæg beliggende på den "frie 

strækning" mellem Ellidshøj og Aalborg, skal nedtages, som anført for de øvrige anlæg 

inkl. fjernindikeringer til FC Aalborg. 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009873/Documents/3_PDOC/03_Dokumenter/10_Overdragel

sesrapport/Bilag/Bilag_F_Fagnotat_anlaegsbeskrivelser_0105.docx 

37 

.  

8 Udvidelse af dæmninger  

8.1 Anlægsteknik 

Som en konsekvens af at strækningshastigheden ved opgraderingen øges fra 120 km/t til 

160 km/t forøges belastningen på de eksisterende banedæmninger. Behovet for udvidelse 

og stabilisering af banedæmningerne på strækningen er identificeret til at omfatte to 

banedæmninger beliggende syd for Støvring, i det område, hvor dobbeltsporet adskilles i 

to enkeltspor. De to dæmninger er beliggende på hver deres enkeltspor omtrent i 

forlængelse af hinanden og med hver en udstrækning på ca. 100 m. Placeringen af de to 

dæmninger fremgår af figur 10.  

 
Figur 11: Udvidelse af dæmninger 
 

Der forventes blød bund på lokaliteten. Der skal foretages geotekniske undersøgelser i en 

senere fase af projektet for at bestemme mægtigheden af den bløde bund og de heraf 

afledte krav til den nye dæmningsudvidelse.  
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Dæmningerne forventes udvidet med en øget planumsbredde og et reduceret 

skråningsanlæg. Dette gøres ved indledningsvist at foretage udgravning på dæmningerne 

med anlæg 1 fra sporet og ned til faste aflejringer. Fra dette udgravningsprofil foretages 

der blødbundsudskiftning, hvorefter der kan indbygges friktionsmaterialer til etablering af 

nyt tværprofil med reduceret skråningsanlæg. Den bløde bund udsættes på egnet areal i 

nærhed af dæmningerne. Der afsluttes med udlægning af muld på dæmningerne. 

8.2 Arealforhold 

Som konsekvens af dæmningsudvidelsen bliver det nødvendigt at ekspropriere en smal 

jordstribe på matr.nr. 1av Buderupholm Hgd., Buderup, og matr.nr. 1ct smst. Matr.nr. 1av 

Buderupholm Hgd., Buderup er omfattet af §3 (mose), mens der på matr.nr. 1ct smst. er 

skov. De resterende dæmningsudvidelser kan holdes på Banedanmarks areal. 

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der midlertidigt eksproprieres et mindre areal til 

arbejdsareal, arbejdsplads samt vejadgang. Vest for banen vil ejendommen matr.nr. 1f 

Buderupholm Hgd, Buderup (ejers ifølge OIS af Rebild kommune), blive berørt af dette, 

mens det øst for banen vil berøre matr.nr. 16ø Støvring By, Buderup, matr.nr. 16n smst., 

matr.nr. 1au Buderupholm Hgd., Buderup, matr.nr. 1av smst., og matr.nr. 1ct smst. De 3 

førstnævnte arealer fordi der skal sikres vejadgang af den private fællesvej Vaseholm.  

Der eksproprieres midlertidigt et ca. 5m bredt bælte til vejadgang og et 14 meter bredt 

bælte langs dæmningerne som arbejdsareal. På begge sider af banen omkring 

dæmningsudvidelsen skal der også midlertidig eksproprieres til en arbejdsplads. 

På dele af matr.nr. 2 Buderupholm Hgd., Buderup er der fredskovsnotering. I 

forbindelsen med dæmningsudvidelsen bliver det nødvendigt at inddrage en del af dette 

areal. Inddragelse af arealer med fredskov kræver dispensation fra Naturstyrelsen. Ved 

ophævelse af fredskovspligten vurderer styrelsen omfanget af etablering af 

erstatningsskov. Som udgangspunkt udlægges et areal til erstatningsskov, der er dobbelt 

så stort som det fredskovsareal, der ophæves. 

Adgangen til arealet mellem de to spor skal skel over det vestlige spor, hvor dæmningen 

er lavest. 

Der henvises til arealplanen for dæmningsudvidelser – jf. tegningsoversigten sidst i 

fagnotatet. 
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9 Eksisterende broer 

9.1 Forstærkning af broer 

I forbindelse med en forøgelse af hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg 
vil der ske en forøgelse af den vandrette last på de eksisterende broer, der er beliggende i 
kurver. Der kan derfor være nødvendigt at forstærke disse broer. Der er identificeret 7 
broer, hvor der kan være behov for at gennemføre en forstærkning. 
 

9.1.1 Anlægsteknik 

Placeringen af de broer, hvor der kan være behov for at gennemføre en forstærkning er 
vist i figur 11. Ved alle broer forventes det, at forstærkningsprojektet vil omfatte en 
udvidelse af broernes eksisterende fundamenter. Inden endelig fastlæggelse af det 
eventuelle omfang af forstærkningsprojekterne skal der i en senere fase af projektet 
gennemføres geotekniske undersøgelser ved alle broer. 
 
Forstærkningen af fundamenterne gennemføres ved at opgrave den underførte passage og 
udvide fundamenterne ind under den underførte passage. Der kan endvidere blive tale om 
at erstatte dele af jorden mellem broernes endevægge med et tungere materiale. 
 
Alle de berørte broer fører veje/stier under banen. Der vil i forbindelse med 
gennemførelse af forstærkningsarbejderne være behov for et arbejdsområde under 
broerne. Dette betyder, at de underførte passager skal spærres mens 
forstærkningsarbejderne pågår. Der vil endvidere ved alle broer være behov for et areal til 
arbejdsplads. Disse arealer kan generelt indrettes på lejede arealer tæt på 
arbejdsområderne. Der vil ikke være behov for nogen permanent arealinddragelse i 
forbindelse med gennemførelsen af projekterne. 
 
I forbindelse med gennemførelse af arbejderne vil broen have en reduceret bæreevne. 
Alle arbejder skal dermed gennemføres i forbindelse med sporspærringer. 
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Figur 12: Oversigt over broer der skal forstærkes 
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9.1.2 Arealforhold 

Bro 21116 

 
Figur 13: Forventet arbejdsområde og arbejdsplads for bro 21116 

 
Broen er en sporbærende bro beliggende i Mariagerfjord kommune på Lundgaard 
Hedevej. Vejen er en større kommunevej, der vil være lukket i  ca. 4 uger mens broen 
forstærkes. I den forbindelse henvises trafikken til andre vej i området. Passage af banen 
vil kunne ske ad Stenstrupvej syd for bro nr. 21116. Der eksproprieres ca. 1000 m² 
midlertidig areal vest for banen til arbejdsplads fra matr. nr. 17 Hvarre By, Vebbestrup. 
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Bro 21122 
 

 
Figur 14: Forventet arbejdsområde og arbejdsplads for bro 21122 

 
Stitunnel/forbindelse mellem restauranten Mosskov pavillionen og Store Økssø. Området 

er et yndet udflugtsmål og det bør tilstræbes at broen forstærkes uden for sæsonen. I 

forbindelse med forstærkning af broen vil en del af parkeringspladsen til restauranten 

blive inddraget midlertidig til arbejdsplads (ca. 1000 m²). Arbejdspladsen placeres 

parallelt med banen på matr. nr. 40 Rebild By, Skørping.   

Under selve broarbejdet kan det være nødvendigt at inddrage et mindre areal af matr.nr. 

28 Rebild By, Skørping midlertidigt (vejareal). Arealet ejes af Naturstyrelsen. 

 
 
  



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009873/Documents/3_PDOC/03_Dokumenter/10_Overdragel

sesrapport/Bilag/Bilag_F_Fagnotat_anlaegsbeskrivelser_0105.docx 

43 

.  

Bro 21131 
 

 
Figur 15: Forventet arbejdsområde og arbejdsplads for bro 21131 

 
Den sporbærende bro er beliggende på Kirkevej i Rebild kommune. Broen skal 

forstærkes og i en anlægsperioden på ca. 4 uger vil broen være lukket for passage. 

Nærmeste passage er bro nr. 21133  (banens km 225.75). Broen er beliggende på 

Bækkedalsvej. I forbindelse med broarbejdet skal der midlertidig eksproprieres 1000 m² 

areal til arbejdsplads fra matr. nr. 1a og 1s Skørping By, Skørping (hhv. vejareal og 

landbrugsjord). 

Under selve broarbejdet kan det være nødvendigt at inddrage et mindre midlertidigt areal 
af matr.nr. 1e og 2b Skørping By, Skørping (vejareal). 
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Bro 21133 
 

 
Figur 16: Forventet arbejdsområde og arbejdsplads for bro 21133 

 
Den sporbærende bro er beliggende på Bækkedalsvej i Rebild kommune. Broen skal 
forstærkes og i en anlægsperioden på ca. 4 uger vil broen være lukket for passage. 
Passage af banen vil i anlægsperioden ske via bro nr. 21131 Kirkevej (banens km 
224.83). Der skal midlertidig eksproprieres fra matr. nr. 10a Skørping By, Skørping på 
banes østside til en arbejdsplads på ca. 1000 m² (landbrugsareal - delvist dyrket). På vest 
siden af banen ejes arealet af Banedanmark. I forbindelse med broarbejdet vil der 
muligvis også skulle eksproprieres et mindre areal midlertidigt fra hhv. matr. nr. 9c og 
10h Skørping By, Skørping (skov). 
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Bro 21144 
 

 
Figur 17: Forventet arbejdsområde og arbejdsplads for bro 21144 

 
Broen er en sporbærende bro med en enkelsporet vej (grus) under banen. Broen kan 

passeres af personbiler, mindre lastbiler og traktorer. Kommunen har planer om, at broen 

i fremtiden skal anvendes som stiforbindelsen ind i et nyt bydelsområde som kommunen 

er ved at etablerer. Vejen under banen er en privat fl. vej, som formentlig benyttes af et 

par lodsejere øst for banen. Endvidere har Rebild Vand & Spildevand A/S et areal som 

ligger helt op til broen.  I forbindelse med renoveringen vil det blive nødvendigt at 

ekspropriere et areal af matr. nr. 10a Støvring By, Buderup midlertidigt til arbejdsplads 

(ca. 1000 m²), ligesom der skal sikres adgang til arbejdspladsen via eksisterende privat fl. 

vej vest for banen. Under broarbejdet vil broen være lukket for gennemkørsel og det skal 

sikres at ejere/forpagtere af eng/græs-arealerne øst for banen (matr.nr. 2da og 10ap 

Støvring By, Buderup) har adgang til disse via eksisterede veje øst for banen.  Det skal 

undersøges nærmere hvilke veje der kan benyttes, da der er sket meget i området de 

senere år (bl.a. er den sydlige del af matr.nr. 10ap Støvring By, Støvring udstykket). 

Under selve broarbejdet kan det være nødvendigt at inddrage mindre arealer omkring 

arbejdsområdet midlertidigt. 

Det bør i øvrigt undersøges nærmere om Banedanmark har givet tilladelse til at denne 

forbindelse under banen kan bruges i et kommende kommunalt byudviklingsprojekt. Hvis 

der er givet tilladelse til dette, bør Banedanmark udskifte/renovere broen. Alternativ bør 

der indgås aftale om en medfinansiering fra kommunes side. Hvis stiforbindelsen 

opretholdes, bør den opgraderes til en offentlig sti liggende på kommunalt areal. Dette 

kan gøres ved opklassificering af stien fra privat sti til offentlig sti. 
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Bro 21153 
 

 
Figur 18: Forventet arbejdsområde og arbejdsplads for bro 21153 

 
I forbindelse med høringsfasen er der fremkommet et ønske fra beboerne i Ellidshøj om 

at forbedre en kvægtunnel som er beliggende i den nordlige del af Ellidshøj. Tunnelen er 

en mindre tunnel på 3 m i bredden og med en frihøjde på 2 meter. I forbindelse med 

etableringen af erstatningsanlægget i Ellidshøj og nedlæggelsen af eksisterende 

overkørsel opsættes der lys i denne gang-/kreaturtunnel. Tunnelen benyttes bl.a. som 

adgang til Doktorparken. I forbindelse med forstærkning af tunnelen lukkes denne for 

passage. I anlægsperioden er der behov for et ca. 1000 m² midlertidigt arbejdsareal øst for 

banen, på matr. 9k Ellidshøj By, Ellidshøj. Arbejdspladsen er placeret på privat ejet 

landbrugs-/engareal. Adgang til arbejdspladsen samt arealerne øst for banen skal ske af 

Holmegårdsvej, mens adgangen til landbrugsloddet, matr.nr. 8f Ellidshøj By, Ellidshøj 

(matr.nr. 8f og 38g er i dag lagt sammen) muligvis kan ske via den private fl.vej 

Ellidshøjvej samt vej/sti-areal (hhv. matr.nr. 38a og 24 Ellidshøj By, Ellidshøj) ejet af 

hhv. Aalborg kommune og BDK/DSB jf. OIS.  

Under selve broarbejdet kan det være nødvendigt at inddrage et mindre areal af matr.nr 

35 Ellidshøj By, Ellidshøj midlertidigt. 
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Bro 21155 
 

 
Figur 19: Bro 21155 udskiftes formentlig i 2017/18 - jf. oplysninger fra Banedanmark - 

Anlæg og fornyelse 
 
Broen er en privat landbrugstunnel som er anlagt til landbrugsdrift på begge sider af 

banen. Broen benyttes til landbrugsdrift og der ifølge matrikelkortet udlagt veje på begge 

sider af banen. Vejene er anlagt i marken og det formodes at tunnelen benyttes i dag i 

landbrugsdrift. Vejen under banen er en privat fl. vej, som primært benyttes af et par 

lodsejere hhv. øst og vest for banen. Ejerne af hhv. matr.nr. 1a/1m Bonderup Gde., 

Ellidshøj og matr.nr. 2a/2ai smst. har arealer på begge sider af banen. Derforuden kan der 

være yderligere et par lodder øst for banen hvortil adgangen sker via denne 

landbrugstunnel. I forbindelse med udskiftningen vil det blive nødvendigt at ekspropriere 

et areal af matr. nr. 2ai/3b Bonderup Gde., Ellidshøj midlertidigt til arbejdsplads (ca. 

1000 m²), ligesom der skal sikres adgang til arbejdspladsen via eksisterende privat fl. vej 

over matr.nr. 1m og 3b smst., eller efter nærmere aftale med ejeren. Arbejdspladsen er 

placeret på privat ejet landbrugsareal. 

Under broarbejdet vil broen være lukket for gennemkørsel og det skal sikres at 

ejere/forpagtere af arealerne øst for banen har adgang til disse via matr.nr. 1a og 2a 

Bonderup Gde., Ellidshøj, mens der vest for banen skal sikres adgang til matr. nr. 2ai 

Bonderup Gde., Ellidshøj via samme vej som til arbejdspladsen.  
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Under selve udskiftningen kan det være nødvendigt at inddrage mindre arealer omkring 

arbejdsområdet midlertidigt. 

9.2 Forhøjelse af kantbjælker 

Ved en række broer vil der i forbindelse med forøgelsen af hastigheden på strækningen 
ske en forøgelse af tykkelsen af ballastlaget på broen. Dette medfører kun en ubetydelig 
forøgelse af lasten på broerne. Der vil dog på en lang række broer være behov for at 
forøge højden af kantbjælkerne, der skal sikre, at ballasten fastholdes på broen. Der er 
identificeret i alt 13 broer, hvor der er behov for en udskiftning eller forøgelse af højden 
af kantbjælkerne. Placeringen af disse broer er vist i figur 20. 

 
Figur 20: Broer der skal have forhøjet kantbjælker 
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9.2.1 Anlægsteknik 

Placeringen af de broer, hvor der kan være behov for at gennemføre en forhøjelse af 

kantbjælkerne er vist i figur 20. Forhøjelsen af kantbjælkerne kan gennemføres ved at 

etablere præfabrikerede elementer ovenpå de eksisterende kantbjælker. På enkelte broer, 

hvor der er betydelige skader på de eksisterende kantbjælker skal disse først nedbrydes og 

nye præfabrikerede kantbjælker etableres på oversiden af brodækket. 

Arbejderne kan generelt gennemføres som natarbejder i normale togfrie perioder. På 

broer, hvor de eksisterende kantbjælker skal nedbrydes vil der være behov for 

sporspærringer. I forbindelse med montering af kantbjælkeelementer vil der ske delvis 

afspærring af underførte veje. Dette vil dog typisk være om natten. 

For alle broer vil der være behov for et arbejdsområde, der i kortere perioder med 

sporspærring omfatter broernes overside samt arealer på den underførte passage. Der vil 

endvidere være behov for et mindre areal til arbejdsplads. Det må forudsættes at 

præfabrikerede elementer tilføres i den takt de skal bruges således at der ikke er behov for 

oplagringsplads.  

9.2.2 Arealforhold 

Ved broerne 21155, 21153, 21133, 21122 og 21116 kan arbejderne gennemføres i 

forbindelse med forstærkningsarbejdet beskrevet i afsnit 9.1. Der er ikke behov for 

yderligere areal til arbejdsplads. 

Ved bro 21157 kan arbejdet gennemføres i forbindelse med forstærkningsprojekt for bro 

21155, som ligger i umiddelbar nærhed. 

Ved broerne 21135 og 21136 kan arbejdet gennemføres i forbindelse med 

forstærkningsprojekt for bro 21131, som ligger i umiddelbar nærhed. 

Broerne 21168, 21164, 21112 og 21104 ligger ikke i umiddelbar nærhed af øvrige broer, 

hvor der gennemføres arbejder. Der vil ved disse broer være behov for etablering af 

arbejdsplads med et areal på ca. 200 m2. Der skal træffes aftale med relevante lodsejere 

om etablering af disse arbejdspladser. 
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10 Faunapassager 

Som følge af hastighedsopgraderingen er der fundet 2 steder hvor der skal etableres 
fauna-/paddepassage. 

10.1 Faunapassage ved erstatningsanlægget i Ellidshøj 

Der etableres B1-passage med banketter ved krydsning af vandløb og grøfter. Jf. notat 
vedr. naturforhold og overfladevand s. 73 er der dog nævnt at der etableres en C-
faunapassage i tilknytning til vandløbet for at minimere barriereeffekten af det nye 
erstatningsanlæg. Hvilken type passage det skal være skal afklares i detailprojekteringen. 

10.1.1 Anlægsteknik 

[Fanuapassagen etableres i forbindelse med de øvrige arbejder i forbindelse med 
erstatningsanlægget i Ellidshøj. Anlæg af faunapassagen vil ikke medføre en forlængelse 
af anlægsperioden angivet i afsnit  

10.1.2 Arealforhold 

Det vurderes, at etablering af faunapassagen ikke vil give anledning til yderligere 
arealbehov i forhold til det, der er angivet i afsnit 5.2.6 vedr. erstatningsanlægget i 
Ellidshøj. 

10.2 Paddepassage ved Rold Skov 

Af hensyn til stor vandsalamander, som er den del af udpegningsgrundlaget for Rold 

Skov, skal der placeres en paddepassage nord for Rold Skov.  

På strækningen nord for Store Okssø etableres en B2-paddepassage (h: 0,5 m, b: 1,0 m) 

med ledehegn (50 m på hver side af passagen) ved km 219 for at sikre udveksling af 

bestande øst og vest for banen. 

10.2.1 Anlægsteknik 

Paddepassagen skal placeres ved km 219. Dette er et område i Rold skov uden 

eksisterende adgangsvej.Paddepassagen udformes som en præfabrikeret elementtunnel, 

der etableres i forbindelse med en sporspærring (en weekendspærring).  

10.2.2 Arealforhold 

Der etableres arbejdsplads i sammenhæng med arbejdspladsen for arbejder på bro 21122, 

der ligger i umiddelbar nærhed af faunapassagen. 

I forbindelse med etableringen af paddepassagen kan det blive det nødvendigt at 

ekspropriere areal midlertidigt til arbejdsområde og adgangsvej. Dette afklares først i 

detailfasen med Skov og Naturstyrelsen, som er ansvarlig for arealer i Rold Skov.  
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Der vil i forbindelse med etableringen af paddepassagen være behov for yderligere areal i 

driftsfasen til bl.a. ledehegn. Dette afklares med Skov- og Naturstyrelsen på grundlag af 

detailprojekteringen af passagen.  
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11 Anlægsøkonomi 

Nedenfor er anlægsøkonomien angivet for alle undersøgte løsningsalternativer samt 

dæmningsudvidelserne. 

Overslagene er skønnet ud fra faste enhedspriser baseret på 2012 prisindeksniveau, men 

med individuel tilpasning, der tager højde for særlige forhold, for eksempel store 

højdeforskelle eller særlige krav til vejgeometri. 

Udgifter til rådgiveres projektering, udbud og tilsyn er ud fra erfaringsmæssig vurdering 

sat til 12 % af anlægssummen. 

Der er for hver af de præsenterede løsninger samt dæmningsudvidelserne beregnet et 

anlægsoverslag, som er i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering, 

hvor omkostningerne er forhøjet med et generelt korrektionstillæg på 50 %. 

Dog er omkostningerne for de erstatningsanlægsløsninger, som er beskrevet i dette 

fagnotat, blot forhøjet med et generelt korrektionstillæg på 30 %. Dette skyldes, at disse 

løsninger er vurderet og beregnet på skitseprojekteringsniveau. 

11.1 Skørping 

Erstatningsanlæg Skørping 

  Løsning Mio. kr. Korrektionstillæg 

Løsning 1b 49 50% 

Løsning 1c 47 50% 

Løsning 2b 64 50% 

Løsning 2c - beskrevet i afsnit 4.2 54 30% 

Løsning 3 42 50% 

 

Der henvises til Figur 1, hvor løsninger er vist. 

11.2 Ellidshøj 

Erstatningsanlæg Ellidshøj 

  Løsning Mio. kr. Korrektionstillæg 

Løsning 1 43 50% 

Løsning 2 35 50% 

Løsning 3 (S-kurve) - beskrevet i afsnit 5.2 23 30% 

Løsning 3 (skrå vinkel) 32 50% 

Løsning 4 54 50% 

 

Der henvises til Figur 4, hvor løsningerne er vist. For løsning 3 er tre variationer 

undersøgt. Ud over den valgte udformning med vejen udformet i S-kurve over banen, er 

en udformning, hvor vejen krydser banen i en skrå vinkel, undersøgt og prissat. 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A009873/Documents/3_PDOC/03_Dokumenter/10_Overdragel

sesrapport/Bilag/Bilag_F_Fagnotat_anlaegsbeskrivelser_0105.docx 

53 

.  

11.3 Svenstrup 

Erstatningsanlæg Svenstrup 

  Løsning Mio. kr. Korrektionstillæg 

Løsning 1 28 50% 

Løsning 2 69 50% 

Løsning 3 - beskrevet i afsnit 6.3 54 30% 

Løsning 4 57 50% 

 

Der henvises til Figur 6, hvor løsningerne er vist. Anlægsoverslaget indeholder de to 

elevatorer på Svenstrup station. 

11.4 Skørping Station 

Skørping Station 

  Løsning  Mio. kr. Korrektionstillæg 

En gangtunnel (ved Himmerlandsvej) og en 

gangbro - nord for stationen - beskrevet i 

afsnit 4.3 31 30% 

To gangbroer (ved Himmerlandsvej og nord 

for stationen) 28 30% 

Årsagen til at der etableres en gangtunnel ved Himmerlandsvej, skyldes en kommunal 

medfinansiering på 3 mio. kr. 

Der henvises til Figur 3, hvor løsningen er vist. 

11.5 Samlet anlægsoverslag 

Anlægoverslaget for samtlige arbejder i projektet er fastsat og vist i nedenstående tabel.  
 
Det samlede anlægsoverslag er på 232 mio. kr. ekskl. moms.  
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Tabel 1 Anlægsoverslag bestemt iht. reglerne om ny anlægsbudgettering. 

 

Mio. kr.

Skørping

Erstatningsvej tunnel 53,6

Gangbro på station og ti lpasning af perroner 16,9

Gangtunnel ved Himmerlandsvej 13,9

Ellidshøj

Erstatningsvej, bro 23,2

Belysning i  eksisterende gangtunnel 0,1

Svenstrup

Erstatningsvej, bro 48,6

Elevator ved gangbro på stationen 5,5

Banetilpasning

Broer, dæmninger og spor 52,9

Afværgeforanstaltninger miljø

Facadeisolering af boliger, erstatningsnatur mv. 17,4

I alt 232,0
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Bilag 

Bilag 1 - Tegningsliste 

Dok./ Tegn. nr. Rev.   TITEL MÅL DATO STATUS 
              

              

    
AREALFORHOLD OG 
EKSPROPRIATIONER       

              
FO-24-221958-11-
101 01.00 Arealplan - Skørping  1:2000 07.09.2012 Endelig 

FO-24-234076-11-
101 01.00 Arealplan - Ellidshøj 1:2000 07.09.2012 Endelig 

        
FO-24-239361-11-
201 01.00 Arealplan - Svenstrup  1:2000 07.09.2011 Endelig 

FO-24-227100-11-
101 01.00 

Arealplan - 
Dæmningsudvidelser 1:2000 07.09.2011 Endelig 

              

    BYGVÆRKER       

              
BRO-21128-11-
201 02.00 

Brotegning Skørping, 
Underføring 1:100; 1:200 07.09.2012 Endelig 

Pr-SØ171-173-101 02.00   

Skørping Station, 
Oversigtsplan, gangtunnel 
og perronbro 1:500  07.09.2012  Endelig 

Pr-SØ171-173-102 02.00   

Skørping Station, Snit og 
opstalt, gangtunnel og 
perronbro 1:100  07.09.2012  Endelig 

              
BRO-21151-11-
201 02.00 

Brotegning Ellidshøj, 
Overføring 1:100; 1:200 07.09.2012 Endelig 

            
BRO-21163-11-
211 02.00 

Brotegning Svenstrup, 
Overføring 1:200; 1:500 07.09.2012 Endelig 

              

      VEJE       

              
BRO-21128-11-
401 02.00 Situationsplan, Skørping 1:1000 07.09.2012 Endelig 
BRO-21128-11-
402 02.00 Længdeprofil, Skørping 

1:100/ 
1:1000 07.09.2012 Endelig 

BRO-21128-11-
403 02.00 Normaltværsnit, Skørping 1:50 07.09.2012 Endelig 

            
BRO-21151-11-
401 02.00 Situationsplan, Ellidshøj 1:1000 07.09.2012 Endelig 
BRO-21151-11-
402 02.00 Længdeprofil, Ellidshøj 

1:100/ 
1:1000 07.09.2012 Endelig 
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BRO-21151-11-
403 02.00 Normaltværsnit, Ellidshøj 1:50 07.09.2012 Endelig 

            
BRO-21163-11-
411 02.00 

Situationsplan, Svenstrup - 
Overføring 1:1000 07.09.2012 Endelig 

BRO-21163-11-
412 02.00 

Længdeprofil, Svenstrup - 
Overføring 

1:100/ 
1:1000 07.09.2012 Endelig 

BRO-21163-11-
413 02.00 

Normaltværsnit, Svenstrup 
- Overføring 1:50 07.09.2012 Endelig 
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Bilag 2 - Adresseliste: 

Nedenstående liste viser adresser på de ejendomme der berøres af permanent eller 

midlertidig ekspropriation i forbindelse med erstatningsanlæggene samt 

dæmningsudvidelserne. Der tages forbehold for ændringer i projektet, og dermed også 

ændringer i de ejendomme der berøres af ekspropriation.  

 

Skørping: 

Matr.nr. Ejerlav 
Ejendommens 
adresse Postnr. og by 

Areal-
afståelse 

1bp Teglgård, Skørping Mosskovvej 7A 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

1br Teglgård, Skørping Teglgård 3 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

1bt Teglgård, Skørping Himmerlandsvej 27A 9520 Skørping 
Total-
eksproprieres 

1bu Teglgård, Skørping Himmerlandsvej 21 9520 Skørping Midlertidig 

1hz Teglgård, Skørping Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

1øæ Teglgård, Skørping Mosskovvej 7C 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

1øø Teglgård, Skørping Mosskovvej 7D 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

1aaa Teglgård, Skørping Mosskovvej 7E 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

1aaq Teglgård, Skørping Mosskovvej 11B 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

4g Teglgård, Skørping Mosskovvej 3 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

4h Teglgård, Skørping Mosskovvej 1 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

4k Teglgård, Skørping Mosskovvej 1 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

4m Teglgård, Skørping Mosskovvej 5 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10b Teglgård, Skørping Sverrighusvej 2 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10ae Teglgård, Skørping Himmerlandsvej 3 9520 Skørping 
Total-
eksproprieres 

10as Teglgård, Skørping Hyldalsvej 9 9520 Skørping 

Permanent/ 
Midlertidig/ 
bygning 
nedrives 

10aø Teglgård, Skørping Himmerlandsvej 2 9520 Skørping 
Total-
eksproprieres 

10bv Teglgård, Skørping Hyldalsvej 2 9520 Skørping 
Total-
eksproprieres 

10bx Teglgård, Skørping Hyldalsvej 4 9520 Skørping Midlertidig 

10ch Teglgård, Skørping Sdr. Banevej 7 9520 Skørping BDK-areal 

10dn Teglgård, Skørping Sdr. Banevej 12 9520 Skørping BDK-areal 

10ea Teglgård, Skørping Sdr. Banevej 22 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10eq Teglgård, Skørping Møldrupvej 7 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10fb Teglgård, Skørping Teglgård 5 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10fk Teglgård, Skørping Møldrupvej 13A 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10im Teglgård, Skørping Vester Alle 2 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10it Teglgård, Skørping Møldrupvej 11 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10iæ Teglgård, Skørping Møldrupvej 1B 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 
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10ke Teglgård, Skørping Rosenvænget 3 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10kd Teglgård, Skørping Rosenvænget 1 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10kv Teglgård, Skørping Møldrupvej 10 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10la Teglgård, Skørping Torvegyden 4 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10lc Teglgård, Skørping Sdr. Banevej 22 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10ml Teglgård, Skørping Torvegyden 2 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10mr Teglgård, Skørping Sdr. Banevej 5 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10ms Teglgård, Skørping Hyldalsvej 1 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10na Teglgård, Skørping Torvegyden 5 9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

10ne Teglgård, Skørping Sdr. Banevej 12 9520 Skørping BDK-areal 

14 Teglgård, Skørping Sverriggårdsvej 1 9520 Skørping Midlertidig 

17 Teglgård, Skørping 
Teglgård 6  
(Sdr. Banevej) - 
pr.fl.vej 

9520 Skørping 
Midlertidig 

18 Teglgård, Skørping 
Teglgård 6 
(Hyldalsvej) - 
pr.fl.vej 

9520 Skørping 
Midlertidig 

24a Teglgård, Skørping 
Sverriggårdsvej 3A - 
Baneareal 

9520 Skørping 
BDK-areal 

24d Teglgård, Skørping Himmerlandsvej 1 9520 Skørping 
Total-
eksproprieres 

24e Teglgård, Skørping 
Sverriggårdsvej 3 
(Banegårdsareal) 

9520 Skørping 
Permanent/ 
Midlertidig 

 

Svenstrup: 

Matr.nr. Ejerlav 
Ejendommens 
adresse Postnr. og by 

Areal-
afståelse 

2cb Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Ferslevvej 30 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

2dn Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Hobrovej 786 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

3o Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Hobrovej 825 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

8q Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Midgården 6 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

11o Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Dall Møllevej 2 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

11af Sdr. Svenstrup By, Svenstrup (Dall Møllevej) 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

19d Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Ved Vester Mølle 12 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

38 Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Hobrovej 791 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

44a Sdr. Svenstrup By, Svenstrup 
Hobrovej 775A - 
Baneareal 9230 Svenstrup J 

BDK-areal 

44b Sdr. Svenstrup By, Svenstrup (Hobrovej) 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

 

Ellidshøj: 

Matr.nr. Ejerlav 
Ejendommens 
adresse Postnr. og by 

Areal-
afståelse 

1au Ellidshøj By, Ellidshøj Ellidshøjvej 63 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

1ay Ellidshøj By, Ellidshøj (Mjels Brovej) 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 
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1az Ellidshøj By, Ellidshøj Ellidshøjvej 91 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

1aø Ellidshøj By, Ellidshøj Ellidshøjvej 94 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

10a Ellidshøj By, Ellidshøj Mjels Brovej 1 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

10al Ellidshøj By, Ellidshøj Mjels Brovej 1 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

10ao Ellidshøj By, Ellidshøj Mjels Brovej 1 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

20bi Ellidshøj By, Ellidshøj Våsevej 2 9230 Svenstrup J 
Permanent/ 
Midlertidig 

37a Ellidshøj By, Ellidshøj 
Mjels Brovej 12 - 
Baneareal 9230 Svenstrup J 

BDK-areal 

 

Dæmningsudvidelse: 

Matr.nr. Ejerlav 
Ejendommens 
adresse Postnr. og by 

Areal-
afståelse 

1f Buderupholm Hgd, Buderup Banesvinget 7B 9530 Støvring 
Midlertidig 

1ct Buderupholm Hgd, Buderup Vaseholm 6 9530 Støvring 
Permanent/ 
Midlertidig 

1au Buderupholm Hgd, Buderup Vaseholm 6 9530 Støvring 
Midlertidig 

1av Buderupholm Hgd, Buderup Ny Kærvej 11 9530 Støvring 
Permanent/ 
Midlertidig 

2 Buderupholm Hgd, Buderup baneareal 
BDK-areal 

16n Støvring By, Buderup Haverslevvej 30 9520 Skørping 
Midlertidig 

16ø Støvring By, Buderup Ny Kærvej 10 9530 Støvring 
Midlertidig 

 

Ejendommene i () har ikke nogen registreret adresse i OIS, hvorfor nærmeste vej er 

nævnt. 

Nogle matrikler har samme adresse, men alle matrikler er medtaget selvstændigt 

alligevel. 

Nogle ejendomme har sandsynligvis flere brugere og dermed flere postadresser - kun den 

der står i OIS'en og i SKATs ejendomsvurdering er medtaget (det vil sige den samlede 

ejendoms hovedadresse). 


