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Solbjerg 17-02-2018

Hørings svar: Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager vil ikke gavne den kollektive trafik i Solbjerg (ej heller for borgerer
i området fra Tranbjerg til Middelfart med hensyn til den såkaldte time plan).  
Solbjerg og opland vil stadig med fordel benytte at tage toget fra Skanderborg Station grundet 
mulighed for bil/ cykel parkering og ikke optimale offentlige transportmuligheder til Aarhus H.

Det må være mere samfunds økonomisk rentabel at optimer offentlig transport mellem oplandene 
og de større byer. Flere mennesker får daglige tids besparelser i stedet for nogle få der spare mere 
tid nogle gange om året. 
Ligeledes må det få flere til at bo i oplandene (uden for byerne) i stedet for forøget urbanisering. 
Dette vil også give mindre pres på de større byer, mulighed for at bosætte sig i rimelig tidsafstand 
fra arbejde, uddannelse etc. 
Den ”Ny bane Hovedgård-Hasselager” findes meget dyr i forhold til tid sparet og i forhold til 
kundegrundlaget. Teoretisk op til 6 min. med hurtig tog (250 km/t). Mindre med de af DSB 
planlagte nye tog, og ved brug af banen til regional tog & godstog. 

Ved at lave en ikke finansieret plan for togdriften/ time modellen spildes rigtig mange ressourcer på 
noget der måske aldrig bliver realiseret. Herunder VVM undersøgelser, opkøb af ejendomme, værdi
tab og stavnsbindinger for måske berørte. 
Jo større projekt, flere mulige arealer i spil og en uoverskuelig tidshorisont; jo flere ressourcer kan 
forventes spildt på konsulenter etc. 

Det kan tænkes at time modelen, bare er en plan der lyder godt og derfor nemt kunne sælges. Vi kan
kun frygte, at inden planen overhoved kan være færdig, er den overhalet inden om. 
Møder/ sammenkomster mellem erhvervs drivende, studerende, forskere og private kan i mange 
tilfælde afholdes over video konferencer.
At selvstyrede køretøjer kan fragte kunderne direkte fra dør til dør uden omstigninger og uden 
skulle komme igennem trafikknude punkterne (eks. en hovedbanegård) og derved minimere 
tidsspild og udgifter for kunderne.
Digital trafikstyring til at minimere tidsspilde, ressourcer & miljø belastningen, optimere antallet af 
kunder i køretøjerne etc.
I øjeblikket taber tog driften særligt mellem landsdelene kunder til busserne og privat bilismen. 
Hoved faktorerne hertil skyldes en kombination mellem økonomi, komfort, pålidelighed og tid. 
Komforten i langdistance busserne er stigende, prisen er general lavere og driften er rimelig 
pålidelig. Busserne og bilerne er meget mere fleksible end tog.
Det vil formentlig gavne tog brugerne mere med pålidelige tog til tiden med gode sæder, internet og
strømstik, i stedet for hurtige togforbindelser mellem nogle få storbyer.

Angående de foreslåede linjeføringer i og omkring Solbjerg:   

Vestlig linjeføring:



Render gennem meget værdifuld og fredet natur.
Tog bro over Stilling-Solbjerg Sø, som ikke må sejles på med motor kraft grundet miljø påvirkning 
heraf, er uforståelig.
Yderst stigende støj forurening fra nogle få db til adskillige db der vil bredde sig over hele sø-
spejlet hver gang et tog passere. Søen vil virke som en højtaler, der vil sprede lyden til alle 
områderne omkring søen.
Hvis denne linjeføring, så bør der etableres en tunnel i stedet for en bro, eller et meget mere effektiv
støj værn ud over det foreslåede i VVM-redegørelsen.
Kraftig reduktion af herligheds værdi ved denne løsning.

Central linjeføring:
Splitte byen Solbjerg.
Yderst stigende støj forurening fra nogle få db til adskillige db der vil bredde sig over sø-spejlet. 
hver gang et tog passere. Søen vil virke som en højtaler, der vil sprede lyden til de mange områder 
omkring søen.
Et meget mere effektiv støj værn ud det i VVM-redegørelsen foreslåede bør etableres.
Påvirke fredet områder/ natur.
Reducerer kapaciteten af vej nettet (hovedsagelig, reduktion af vejbaner på Horsens landevej), 
medfører yderligere trafik gener for trafikken til og fra Solbjerg og mellem Horsens & Aarhus.
Påvirke sårbare drikkevandsområder og grundvandssænkning ved Solbjerg.
Påvirke og støj-belaste mange flere end de to andre løsninger.

Evt. lovet station i Solbjerg er helt urealistisk, dels grundet forventet passager tal og dels evt.
stop vil forlænge gennemkørsels tiden for den eventuelle timeplan 

Østlig linjeføring:
Påvirke sårbare drikkevandsområder, heraf centrale kilder for forsyning af vand til Aarhus.
Påvirke fredet områder/ natur.
Yderst stigende støj forurening fra nogle få db til adskillige db.
Begrænse Solbjerg bys udvidelses muligheder.

Grundejerforeningen Møllegårdsparken anbefaler at droppe alle 3 forslag til linjeføring af en 
jernbane. Dog ser vi løsningen igennem Solbjerg by mest uacceptabel.
Hvis projektet med en Ny bane fra Hovedgård-Hasselager bliver bestemt til gennemførelse, finder 
vi det yderst vigtigt at den evt. linjeføring fastlægges snarest, således udvikling i de ikke berørte 
områder kan normaliseres. 

På vegne af 

Grundejerforeningen Møllegårdsparken

Formand
Bo Rosenborg
Møllegårdsparken 27
8355 Solbjerg
Telefon 86929022
Mobil 60460412
Email bo@bopr.dk



Eksampler på ringe forbedring i transport tid for området

1. Solbjerg til København via time modellen:

Hjem til bus optil 1,2 km 15m
Bus til Aarhus 32 – 42m
Skift til Aarhus H 2-300 m 5m + ventetid grundet dårlige forbindelse
Tog Aarhus H – København H 2timer (kræver tog optil 250 km/t, kun stop i Odense og flere nye tog
strækninger)

Total: 2t37m til 3t02m + ventetid grundet dårlige forbindelse

2. Solbjerg til København via Horsens med nuværende offentlig trafik

Hjem til bus optil 1,2 km 15m
Bus til Horsens 40 – 44m
Skift til Horsens St 50-100 m 4m + evt ventetid 3-32m
Tog Horsens St – København H 2t25m

Total: 3t07m til 3t56m inkl. nuværende ventetid

3. Solbjerg til København via Skanderborg og brug af privat bil til gratis parking i Skanderborg

Hjem til Skanderborg 11-14 km 14-17 min
Parkering og skift til toget 10 m
Tog 2t40m (Har få været på 2t30m ved kun stop Horsens, Odense og Høje Taastrup og optil 180 
km/t)

Total 3t04m til 3t07m ingen ekstra ventetid 

Mere visionær tog/ trafik plan for Danmark: 

Mere visionær ville være en Kattegat forbindelse 150-200 km mellem Aarhus H og København H
1 times model mellem landets største byer og 2,5 time mellem København H og Aalborg St
Større forbindelses sikkerhed (ikke al trafik over Fyn), undgåelse af al offentlig trafik mellem 
landsdele standser grundet uheld mellem Fredericia & Høje Taastrup.
Bedre forsynings sikkerhed.


