
Svar til Henrik Lund – om udflytning af Aarhus H 

Henrik Lund har skrevet en dobbeltsidet artikel ”Forslag om at flytte Aarhus H vender tilbage igen og igen - 
men er det overhovedet en god idé?” bragt i Århus Stiftstidende den 08-03-2022, hvor han en gang for alle 
prøver "at begrave" debatten om udflytning af Aarhus H.   
Læs den her: https://stiften.dk/.../forslag-om-at-flytte-aarhus-h... 
 
Bl.a. tager han mit forslag til om at flytte jernbanen ud i trafikkorridoren langs E45 og lave en banegård ved 
”Firkløveret” (krydset - Herningmotorvejen – E45) under ”kærlig behandling”. 
 
Henrik Lund trækker med det samme ”Ekspert-kortet” – der siger, at det er en dårlig ide at flytte 
”Banegården ud af centrum”. 
Det første ekspertkort er Trafikstyrelsen. 
Han kalder det i artiklen at flytte den ud ”på en bar mark 11-12 kilometer vest for midtbyen”.   
Det har han da selvfølgelig ret i, at den i første omgang kommer til at ligge på en bar mark. 
  
Han har tidligere kaldt mit forslag for - at flytte banegården ud på ”Lars Tyndskids mark”. 
Jeg har gjort Henrik Lund opmærksom på at ”marken” bliver passeret af 90.000 biler i døgnet, og at der 
igennem ”marken” kommer en nye jernbane fra Aarhus til Silkeborg vedtaget i Folketinget.  
Om det er for at forvirre læseren, ved jeg ikke, men det ene afsnit kalder han mig for Jørgen Christensen og 
et andet afsnit for Jørgen Sørensen. Det har man efterfølgende rettet i artiklen på Internettet.  
 
Så argumenteres der for, at der kun er 5%, der kører i bil til Aarhus H……. 

Århus Stiftstidende har ikke villet bringe mit svar. Har du lyst til at læse resten, kan det gøres på: 
http://www.tisetweb.dk/PDF/Henrik%20Lund%201.pdf  

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

Trafik- og Byggestyrelsen (blå streg = mit forslag til linjeføring) 

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Christensen 
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Togfonden. 


