
Høringssvar 
Jeg går ind for, at man vælger ”0-løsningen” og kigger på de ”Alternative løsninger”, som er beskrevet i mit 

høringssvar. 

 

Drikkevand: (østlige linjeføring) 
Mængden at drikkevand i m3, der pumpes op fra de forskellige boringer, der bliver ramt af linjeføringerne 

er ikke med i rapporterne, og må være en væsentlig faktor i bedømmelsen, som Folketinget skal foretage af 

de 3 linjeføringer. 

For mig er der stor forskel på, om det er en privat boring (ved Tiset) med et årligt forbrug på 125-500 m3 

vand. 

Eller en fællesboring (eks: Astrup) med 55.000 m3 vand om året 

Eller om det er to ud af 8 boringer (i Tiset-området), der forsyner Danmarks anden største by med 10% af 

drikkevandet og 40% af drikkevandet til det sydlige Aarhus.  

På Ravnholt/Tiset kildepladsen har en ”Århus Vand” en udvindingstilladelse på 1.500.000 m3 vand pr. år.  

Den østlige linjeføring rammer 2 af boringerne til ”Aarhus Vand” + en privat boring i Tisetområdet: 

Der findes i materialerne fra Banedanmark ingen angivelse af disse størrelsesforhold på den vandmængde 

der pumpes op. 
(I Aarhus Kommune er der i alt 28 private og kommunale vandforsyninger, hvoraf det kommunalt ejede Aarhus 

Vand står for den største del med ca. 85 % af vandmængden. Vandforsyningerne har organiseret sig i 

VandPlanUdvalget (VPU), som er en frivillig sammenslutning af vandforsyningerne i Aarhus Kommune. VPU har 

eksisteret i mere end 15 år og ændrede i 2015 vedtægterne med henblik på øget fokus på beskyttelse af 

grundvandet.) 

Læserbrev: Jyllandsposten 13-12-2017 ”Er rent drikkevand virkelig ubetydeligt” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Er%20rent%20drikkevand%20virkelig%20ubetydeligt_JP_13_12_17.pdf 

 

Drikkevand og skov: (østlige linjeføring) 
Den østlige linje er planlagt til at gå gennem et drikkevandsindvindingsområde. Linjeføringen rammer 2 

boringer + en privat boring i Tisetområdet:  

Fra de 8 boringer i Tiset-området kommer 10 % af drikkevandet til Aarhus Kommune – ”Aarhus Vand” – og 

40 % af drikkevandet til det sydlige Aarhus. 

Søhøjlandets Skovdistrikt plantede fredsskov i området (2013) for at beskytte grundvandet. Hele det 

planlagte skovområde – for at beskytte grundvandet - er ikke etableret endnu.  

Der opkøbes jord løbende for at beskytte grundvandet. http://www.tisetweb.dk/skov.htm 

 

 Hvad vil Banedanmark gøre for at beskytte vores grundvand? Begrundelse: Området er udlagt til et 
(BNBO) Boringsnære Beskyttelsesområder og vedtaget som sådan i Aarhus Byråd (Beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007).  
Den beskriver en beskyttelseszone omkring boringerne på 300 m.  

 Hvilke plantebekæmpelsesmidler vil Banedanmark bruge på denne strækning for at holde denne 
strækning ren for ukrudt?  

 Vil man håndluge disse strækninger i fremtiden? 

 Kan Banedanmark køre med 250 km i tim. om efteråret med nedfaldne blade på skinnerne? 

 Stisystemet i skoven vil ikke kunne benyttes mere, da det gennemskæres af jernbanen.  
En betydelig indskrænkning af det rekreative område. 

 De godstog, der kommer til at køre på strækningen, vil også have vogne med farligt gods. 

 Der blev lavet aftaler - om ikke at bruge sprøjtemidler på matriklen - mellem Århus Amt og 
lodsejere i området for at undgå pesticider i grundvandet. »Undertegnede ejer af matr. nr. xxx Tiset 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Er%20rent%20drikkevand%20virkelig%20ubetydeligt_JP_13_12_17.pdf
http://www.tisetweb.dk/skov.htm


by, Tiset, deklarerer og bestemmer hermed med bindende virkning for nuværende og fremtidige 
ejere og brugere af ejendommen.  Gælder det også for Banedanmark? 

 Omkring Tiset graves den østlige linjeføring ned i Tiset Baunehøj som ligger i 88 m.o.h. 
Linjeføringen kommer i ca. 84 m.o.h.  

 

Læserbrev i Jyllandsposten 15-07-2014: ”Pesticider på jernbanen? 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Pesticider%20paa%20jernbanen.pdf 

 

Rå- og krondyr (østlige linjeføring) 

Der findes en rådyrbestand i skoven ved Ravnholt og Tiset.  

Denne bestand bevæger sig på begge sider af en kommende østlig linjeføring. Der er ingen faunapassage 

for disse dyr i forslaget. De vil krydse over den kommende jernbane med påkørsler til følge.  

Længere mod syd også på den østlige strækning er der krondyr flokke. (bilag 3) 

 

Løvfrøen (østlige linjeføring) 

Der er vandhuller på strækningen på den planlagte jernbanestrækning, hvor man kan lytte til løvfrøen, som 

er Danmarks eneste springfrø. Løvfrøen er totalfredet og beskyttet ifølge Habitatdirektivets bilag IV og 

Bernkonventionens liste II.  

De fleste af de vandhuller, hvor den yngler, er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Løvfrøen er 

listet som opmærksomhedskrævende på den danske gulliste 1997. I Danmark findes løvfrøen få steder.  

Et af områderne er omegnen af Århus og derfra sydpå ned mod Odder. 

Der er observeret løvfrøer i Ballen jf. fugleognatur.dk (den 5. feb. 2018).  
Se fund her: https://www.fugleognatur.dk/vispaakort.aspx  
Der er desuden observeret løvfrøer i Astrup v. hjørnet af Mustrupvej/Østergårdsvej, Ravnholt og 
Sønderskov (Syd for Tranbjerg).  
Vil Banedanmark overholde punktfredningerne af beskyttede dyrarter? 
Se vedlagte kort over observationer (Bilag 4) 

 

Ekspropriation 

Læserbrev i Jyllandsposten d. 28-05-2017 ”Stavnsbinding og ekspropriation” 

http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE9608818/stavnsbinding-og-ekspropriation/ 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Stavnsbinding%20og%20ekspropriation_JP_28_05_17.pdf  

Fakta-ark: http://www.sporjylland.dk/PDF/3%20linjer_a.pdf 

Læserbrev i Jyllandsposten d. 24-11-2016 ”Centrallinjen er den værst tænkelige” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Centrallosningen.pdf 

 

Tidsbesparelse 

Hvis det er den østlige linjeføring, der vælges, vil tidsbesparelsen kun være på 4,6 min, og det må siges, at 

være: ”Forholdsmæssig høj omkostning pr. sparet minut”.  

Læserbrev: 28-01-2018 http://www.tisetweb.dk/PDF/omkostning%20pr%20sparet%20minut.pdf 

Folk vil have at de kan stole på køreplanerne. Folk vil have ”tog til tiden”, og så er de ligeglade med om det 

tager 5-6 min mere eller mindre. 

 

Jernbanestation i Solbjerg 

Jeg tror ikke på en jernbanestation i Solbjerg ud fra betragtningerne omkring Langeskov på Fyn og Stilling 

Station. 
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Læserbrev i Jyllandsposten d.  07-08-2016 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Den%20vestlige%20linje%20er%20den%20mindst%20odelaeggende_jp_17_

08_16.pdf  

 

Idefacehøringssvar 

Høringssvaret til idefacehøringen fra SPOR-Jylland som stadig er aktuelt. 

http://www.sporjylland.dk/PDF/Høringssvar%20til%20Ny%20bane%20Hasselager-Hovedgård-2015-07-13-

SPOR%20Jylland.pdf 

 

Forslag til en alternativ linjeføring vest for Aarhus: 
Forslaget til denne linjeføring er ikke med i VVM undersøgelserne. Forslaget er alligevel relevant i forhold til 

de store ændringer der sker på Aarhus H, og den store tidsbesparelse forslaget giver.  

Forslaget var indsendt i 6 høringssvar i idehøringsfasen på Hovedgård – Hasselager- linjeføringen uden at 

forslaget er taget i betragtning. 

Læserbrev i Jyllandsposten d. 26-02-2016  ”Hvorfor skal i linjeføring ved E45 ikke undersøges?” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Hvorfor%20skal%20en%20linjeforing%20ved%20E45%20ikke%20undersoges

_JP_26_02_16.pdf  

Mindretalsudtalelse i Aarhus Byråd: 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Teknik%20og%20miljo%20afdelingen%20glemte%20mindretalsudtalelse%20i

%20horingssvar_05_11_17.pdf 

Hvorfor ikke lave en screeningsundersøgelse af en meget mere fremtidssikker løsning, hvor jernbanen 

lægges ud i trafikkorridoren ved E45, og lave en ”Aarhus V-banegård” herude.  

 
Trafik- og Byggestyrelsen foreslår, at en ny jernbane Aarhus-Silkeborg anlægges med denne linjeføring. Kort: Trafik- og 

Byggestyrelsen   (blå streg = vores forslag til linjeføring)

 

Fordele der taler herfor: 
 Den mest direkte linje nord-syd på 12 km (fremgår af kortet = blå linje).  

Aarhus H ligger ikke på denne linje, men ligger for enden af en ”blindtarm” ud fra denne linje. 
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 Strækningen er 15 km kortere end ind til Aarhus H (27-12 km). 

 Togene kan køre med mindst 150 km/tim på denne strækning. Modstat ind til Aarhus H hvor alle 

tog incl. højhastighedstogene kører med en gennemsnitshastighed på 48 km/tim. (bilag 2) 

 Støjen er der i forvejen i trafikkorridoren langs E45. 

 Tidsbesparelsen er på 16 min i forhold til at køre ind til Aarhus H – medregnet i beregningen er 

tiden til af- og påstigning på den nye banegård. Det skal ses i forhold til Togfonden melder ud med 

at de sparer 6 min på de 23 km ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager. Denne nye 

strækning vil være den mest tidsbesparende nye jernbanestrækning i hele Togfonden. 

 Læserbrev i Jyllandsposten: ”jernbane langs E45” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Jernbane%20langs%20E45_JP_16_03_17.pdf 

 I den nuværende løsning med at toget skal ind til Aarhus H, tages der ikke højde for, at dem, der 

bruger jernbanen, ikke absolut skal ind i Aarhus’ Centrum. 

 Der er i Togfonden-forliget desuden afsat 4 mio. kr. til en forundersøgelse af en ny bane Aarhus-

Galten-Silkeborg og til at undersøge synergieffekten mellem Timemodellen og Aarhus Letbane. 

Denne evt. kommende ”ny jernbane” vil krydse lige ved ”Firkløveret”. (fremgår af kortet) 

 En sådan jernbanestrækning langs E45 vil kunne udvide kapaciteten på jernbanenettet. 

 Det vil blive den mest tidsbesparende strækning i hele Togfonden 

 

Vest-banegård  
 En alternativ banegård ved ”Firkløveret”. 

 ”Aarhus Vest-banegården” bliver en ”gennemkøringsstation”, modsat Aarhus H, der er en 

”sækbanegård”. 

 ”Aarhus V-banegården” kommer til at ligge på den planlagte jernbanestrækning Aarhus – Galten – 

Låsby – Silkeborg. (se kortet = rød streg) 

 Letbanen kan let etableres ud til ”Aarhus V-banegården”, hvis man forlænger den i forvejen 

planlagte letbane til Brabrand med 4 km. 

 Stor tilgængelighed fra samtlige motorveje i Aarhus-området. 

 80.000 biler passerer ”Firkløveret” hver dag på enten Herning-motorvejen eller E45 

 Der er til 4 km Grenå-motorvejen og 2 km til den kommende Viborg-motorvej. 

 Der er 6 km til den kommende Bering-Bedervej 

 Der kan laves et stort ”parker – rejs – anlæg”. 

 På en sådan parkeringsplads, er der mulighed for at langtidsparkere og en busterminal, 

redningskorps og politi vil også kunne placeres her.  

 Læserbrev i Jyllandsposten 16-04-2017 ”Fremtidssikret investering” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Fremtidssikret%20investering.pdf  

 En stor fordel for alle østjyder og for pendlerne og ”folk der skal til København”. 

 I mange andre storbyer, er fjerntrafikken er placeret i udkanten af byerne, og ”lokalbefolkningen” 

bliver serviceret af S-bane, Metro, Letbane eller lignende. 

 Læserbrev d. 23-09-2017 ”Letbanen” http://www.tisetweb.dk/PDF/Letbanen.pdf  

 Man kunne også genbruge de nuværende jernbanespor til et S-togssystem til Aarhus H 

 På Skanderborg Station – hvis der laves et stop her – vil 3,4 mill. ekstra passagerer om året kunne 

samles op her, ifølge Togfondens egne tal. (Bilag 1) 

 Læserbrev i Jyllandsposten 31-10-2015: ”Er passagerantallet endelig kommet i fokus?” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Er%20passagertallet%20endelig%20kommet%20i%20fokus_JP.pdf 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Jernbane%20langs%20E45_JP_16_03_17.pdf
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 Lokalbanen Herning-Silkeborg-Skanderborg kan forlænges op til Aarhus V- banegården fra 

Skanderborg, hvis man vælger ikke at lave et stop i Skanderborg. 

 

 Det vil i den grad afhjælpe trafik- parkerings- og tilgængeligheds-problemerne i Aarhus Centrum og 

især omkring Aarhus H, hvor problemerne på disse tre områder i dag er temmelig store. 

 Togfonden regner med en forøgelse af passagerantallet med 60%. (Togfonden.dk s 89) 

 

 Forslaget om at flytte jernbanen ud til E45 er støttet af 1250 personer (05-02-18) på 

www.skrivunder.net/sporjyllanddk  

 Aarhus V vil blive et nyt tiltrængt jernbaneknudepunkt i stedet for at pakke det hele sammen i 

Aarhus Centrum. 

Screenings- og forundersøgelser: 
 

 Der er lavet en screeningundersøgelse af Cowi på 68 sider af den såkaldte ”Eskelundløsning” (på 
kortet = orange streg) med udflytning af Aarhus H til Kongsvang. 
http://www.sporjylland.dk/PDF/Alternativ%20placering%20af%20Aarhus%20H%20-
%20teknisk%20notat.pdf 

 Atkins har lavet en tilsvarende undersøgelse af ”Eskelundløsningen” på 32 sider. 

 Læserbrev i Jyllandsposten d. 09-03-2016 - ”Ligger Aarhus H rigtigt?” 
http://www.tisetweb.dk/PDF/Ligger%20Aarhus%20H%20rigtigt.pdf 

 Screeningsrapport af Aarhus – Galten – Låsby – Silkeborg. (se kortet = rød streg). Anslået pris: 
Enkeltsporet: 2 mia. Dobbeltsporet: 3,1 mia. Lav det om til letbanespor 
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Screening-af-en-ny-bane-
Aarhus-Galten-Silkeborg.aspx 

 En linjeføring fra Lemming til Brabrand mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø er undersøgt af 

Skanderborg Kommune. 

 Læserbrev: 11-10-2016 ”Lav en alternativ banegård” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Lav%20en%20alternativ%20banegaard.pdf 

 

 Forslaget langs Motorvej E45: Hørning – Lyngby på 12,3 km.  

Det er der ikke lavet for- eller screeningsundersøgelse af denne strækning, selvom 6 ud af de 25 

høringssvar i Idefacehøringen pegede på denne løsning.  

 Læserbrev i Jyllandsposten 14-01-2016 ”Er det magtmisbrug? 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Er%20det%20magtmisbrug_JP_14_01_2016.pdf 
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Alternativ linjeføring mellem Skanderborg Sø og Horsens Nord –  

Alternativ A9 linjeføring 

 
 Rejsetidsbesparelse på 3–4 minutter (tilsvarende A9 i Togfonden) 

 Mest direkte linje Horsens Nord – Skanderborg (blå streg) 

 Mulighed for stop på Skanderborg Station (togforbindelse til Silkeborg – Herning - Ringkøbing).  

 På Skanderborg Station – hvis der laves et stop her – vil 3,4 mill. ekstra passagerer om året kunne 

samles op her, ifølge Togfondens egne tal. (bilag 1) 

 Kan kobles sammen med en videreførelse fra Hørning til Lyngby og ny ”Aarhus V”– banegård. 

Lokalbanen Herning-Silkeborg-Skanderborg kan forlænges op til Aarhus V- banegården fra 

Skanderborg, hvis man vælger ikke at lave et stop i Skanderborg. 

 4 km kortere banestrækning end A9 

 Forslaget krydser ingen større veje – modsat A9 

 Forslaget er i det åbne land 

 Højdeforskellene er ikke så store (fremgår af højdeprofilerne herunder) 

 Prisberegningerne i Togfonden på A9 var på 4,6 mia 

 Til sammenligning kostede en ny Vejle Fjord bro på 4,3 mia 

 km – pris for denne strækning var på 287 mill. pr km 

 Til sammenligning var andre nye jernbanestrækninger på ca 150 mill. pr km (Se beregninger 

herunder) 

 Kapacitetsudvidelse: en ”shunt” over Hovedgård 

 

 

Højdeprofil A9:  Højdeprofil Alternativ A9: 

 

Og hvis man lavede A9 som går fra Horsens N til Skanderborg Sø og lagde den ca 1 km længere mod øst. 

Det vil gøre at den ikke kommer i så bakket terræn.  



A9 undersøgte man i 1997, og da beregnede man, at den ville koste 700 mio. og spare 10 min. I dag er den 

samme strækning beregnet til at spare 3-4 min, men i dag koster den nette sum af 4,6 mia.  

Det er samlet mere end det koster at bygge den nye jernbanebro over Vejle Fjord (4,3 mia). 

 

Km-prisen på denne strækning er 278 mio. pr/km, og modstat alle mulige andre nye jernbanetrækninger i 

Togfonden, der koster ca. 150 mio. pr/km – er den næsten dobbelt så dyr pr km. 

Kunne man have Banedanmark mistænkt for at jobbe prisen op og minuttallet ned, så de får deres 

regnestykke til at gå op på denne strækning for at kunne afvise den med begrundelsen: For dyr en km-pris 

pr sparet min? 

 

 

Beregninger på A9 + Alternativ A9: 

 

 

 

 

 

 

  



”Fejl og mangler i rapporterne” 
Kubikmeter Grundvand 

Hvorfor har man ikke undersøgt, hvor mange kubikmeter vand, der pumpes op af de vandboringer, der 

bliver ramt af linjeføringerne?  

Det er en væsentlig faktor for at Folketinget træffer den rigtige beslutning. 

Læserbrev: Jyllandsposten 13-12-2017 ”Er rent drikkevand virkelig ubetydeligt” 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Er%20rent%20drikkevand%20virkelig%20ubetydeligt_JP_13_12_17.pdf 

 

”Slørede” tabeller 
Mange tabeller er ”sløret” i forskellige kombinationsmuligheder, så man ikke uddrage tallene for de enkelte 

delstrækninger.  

Hvis der for hver kolonne blev opgivet 5 tal – et for hver at de 5 delstrækninger – kunne enhver, som 

ønsker en bestemt kombination af hele strækningen fra Hovedgård til Hasselager, selv lægge de to tal 

sammen for en specifik strækning.  

Et godt eksempel på denne ”sløring”: Tabel 10 på side 52 

 

Visualiseringer? 
Læserbrev d. 01-09-2017 ”Visualiseringer” http://www.tisetweb.dk/PDF/Visualiseringer.pdf 

 

Skove ikke med på kortene: 
Skovområder omkring Tiset er ikke med på oversigtskortene fra Banedanmark: 

https://stiften.dk/aarhus/Bekymret-borger-Foerst-beskytter-man-drikkevandet-bagefter-tillader-man-en-

jernbane/artikel/495350 

 

Kulturmiljø 
Mariakilden på den østlige linjeføring er ikke nævnt. 

http://mariakilde.dk/om-mariakilde/mariakilden-ved-arhus/ 

 

Solbjerg Kirke i Gl Solbjerg på den centrale linjeføring er ikke nævnt. 

Solbjerg Kirke kommer til at ligge 50 m fra den nye vej til gl. Solbjerg og 200 m fra den centrale linjeføring. 

 

 

Fredninger 
Pilebrodalen - vestlig linjeføring (fra fagrapporten: Befolkning og menneskers sundhed) 

Pilbrodalen ved Vitved: ”Dalen er bevaringsværdigt landskab.” 
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https://stiften.dk/aarhus/Bekymret-borger-Foerst-beskytter-man-drikkevandet-bagefter-tillader-man-en-jernbane/artikel/495350
http://mariakilde.dk/om-mariakilde/mariakilden-ved-arhus/


Pilebrodalen er ganske rigtigt i geologisk forstand en sidedal til tunneldalen Astrup Mose - Stilling-Solbjerg 

Sø.  

Det, som betragtes som Pilebrodalen og er bevaringsværdig, er den vestlige strækning af dalen, hvor den er 

fredet, ikke den østlige strækning af Pilebrodalen, som bliver dyrket som almindelig landbrugsjord.  

Der er 1,2 km fra den vestlige linjeføring til det nærmeste fredede område i Pilebrodalen. 

 

Visuel forstyrrelse 
(Befolkning og menneskers sundhed - side 7) 

Visuel forstyrrelse (tekniske 
anlæg, tog i bevægelse, lys)  

Landbrugslandskabet: Mindre  
Ådale: Moderat  
Stilling-Solbjerg Sø: Væsentlig  
Bymiljøer: Ubetydelig til 
mindre, dog væsentlig ved 
Vitved og moderat ved 
Blegind for Vestlig linjeføring 
samt væsentlig ved Astrup-
Ballen for Østlig (Ravnholt på 
den østlige linje ikke nævnt) 
linjeføring  
Lyspåvirkning: Mindre  

 

Det må da også være af væsentlig betydning for landsbyen Ravnholt på den Østlige linjeføring. 

 
(Befolkning og menneskers sundhed Konsekvenser i driftsfasen s.38)  
Mellem de små landsbyer Ravnholt og Tiset Bryggervangen forløber Østlig linjeføring på en lav dæmning. 
Det vil i nogen grad skabe en fysisk adskillelse mellem de to tre landsbyer Ravnholt, Tiset og Bryggervangen. 
 
Løvfrø: 
Fra Fagrapporten: Natur og overfladevand 55 Eksisterende forhold  
(Citat) Den er ret talrig i udkanten af Aarhus, således også omkring Hasselager og Tiset, hvor den let kan 
høres på aftener i forsommeren. Dens stemme kan høres flere kilometer væk, og arten hørtes også i mange 
vandhuller udenfor undersøgelseskorridoren i dette område. 
Tilføjet: og Tiset  
 
 

Afslutning: 
Jeg ønsker ikke den østlige linjeføring som medfører stor risiko for vores grundvand, da Banedanmark 

tænkt sig at indsætte godstog med farligt gods på strækningen.  

Det er så vigtigt, at vi har rent drikkevand til nuværende og kommende generationer. 

Jeg ønsker heller ikke den centrale linjeføring med opdeling af Solbjerg by i to halvdele og med direkte 

store menneskelige omkostninger for 41 familier – mennesker frem for natur. 

Jeg går ind for, at man vælger ”0-løsningen” og kigger på de ”Alternative løsninger”, som er beskrevet i mit 

høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Christensen 

Tisetvej 24 

8355 Solbjerg  



 (Bilag 1) 

Tabel 13.(Togfonden.dk side 65) Omkostningseffektivitet for de forskellige anlægselementer og forskelligt 

materiel. 

 
Opgørelse af anlægskroner pr. sparet rejsetime over en 50-årig periode (højt beløb for IC3 i A6 skyldes, at 

IC3 ikke kan udnytte 200 km/t) . Fravalgte anlægselementer er gråmarkeret.  

 

 

Bilag 2. Hastigheder i dag og i fremtiden. (Togfonden.dk side 73) 

Med de foreslåede projekter kommer der højere hastighed på hele banen mellem København og Aalborg.  

Figuren nedenfor viser hastighederne i dag og i fremtiden.  

Figur 59: Hastigheder idag og i fremtiden - højere hastighed på hele banen mellem København og Aalborg  

 
Note: Med 4 nye banestrækninger afkortes banen med ca. 27 km fra 469 km til ca. 442 km. Dette fremgår 

ikke af figuren.  

 

  



Bilag 3 

 

 

 
Kronhjorteflok på en mark ved Onsted.  Rådyr i haven Tisetvej 26 
 

Anden naturoplevelse ved Grønhøj  forår 2015   (Hav tålmodighed det tager lidt tid at hente)  

 

Bilag 4 

Indrapporterede observationer af forekomsten af Løvfrøen på den østlige linjeføring: (kort fra 05-02-2018) 

 https://www.fugleognatur.dk/vispaakort.aspx  

Se og hør løvfrøen på http://www.sporjylland.dk/forside_3.htm  (optaget forår-2015) 

 

 

http://www.sporjylland.dk/Billeder1/SAM_0679.MP4
https://www.fugleognatur.dk/vispaakort.aspx
http://www.sporjylland.dk/forside_3.htm

