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Indledning 

1 Indledning 

Det er politisk besluttet at undersøge mulighederne for at nedsætte rejsetiden 

mellem Aarhus og Aalborg. Banedanmark undersøger i den forbindelse 

mulighederne for en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus – Hobro. 

Projektet vil bidrage til at nedsætte rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg.   

Hastighedsopgraderingen af jernbanen vil medvirke til at skabe rammerne for 

en mere moderne jernbane med en effektiv og hurtigere jernbanedrift, og 

dermed gøre det mere attraktivt at rejse med tog.  

Hastighedsopgraderingen af strækningen Aarhus - Hobro indebærer en række 

mindre fysiske ændringer af banen, som skal gennemføres inden, der kan 

køres med højere hastighed. Projektets Grundløsning omfatter lukning af seks 

overkørsler, hvoraf de fem erstattes med en ny vejbro, samt sportilpasninger 

i form af udvidelse af dæmninger, anlæg af kontrabanketter, udskiftning af 

sporkassen o.lign.  I projektets Tilvalg, hvor hastigheden opgraderes 

yderligere, gennemføres der fire kurveudretninger af sporet mellem Kousted 

og E45 Østjyske Motorvej ved Hobro, samt ligeledes mindre sporjusteringer 

og nedrivning af tre broer, hvoraf to erstattes af en ny bro.  

På strækningen mellem Hobro og Aalborg undersøges en 

hastighedsopgradering i et separat projekt.  

Fagnotatet beskriver påvirkningerne på miljøet i forhold til kulturhistoriske og 

rekreative interesser i hhv. anlægsfasen og når hastighedsopgraderingen af 

strækningen mellem Aarhus og Hobro er gennemført. Dette sammenholdes 

med 0-alternativet som beskriver situationen i 2030, hvis projektet ikke 

gennemføres. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der skal 

iværksættes i forbindelse med hastighedsopgraderingen.  

Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som 

baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse for elektrificering og 

opgradering af strækningen Aarhus H - Lindholm. VVM-redegørelsen har til 

formål at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljøet.   
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Ikke-teknisk resumé 

1 Ikke-teknisk resumé 

Fagnotatet omfatter en gennemgang af de eksisterende kulturhistoriske og 

rekreative forhold på strækningen Aarhus – Hobro samt en vurdering af de 

forventede midlertidige og permanente påvirkninger i forbindelse med 

hastighedsopgradering af banestrækningen. 

 

Kortlægning af de eksisterende forhold er gennemført inden for et 

undersøgelsesområde omkring den eksisterende jernbanestrækning. Som 

udgangspunkt er undersøgelsesområdet udlagt med 50 meter på begge sider 

af den eksisterende bane. Ved de broer, hvor der skal ske anlægsaktiviteter i 

form af sporsænkning eller ombygning af broerne, er der udlagt et 

undersøgelsesområde med en radius på 200 meter. Kilometrering og 

forskellige temaer langs strækningen kan findes i bilag.  

I fagnotatet beskrives de eksisterende forhold og projektets forventede 

påvirkning af de behandlede emner i både anlægs- og driftsfasen, samt i 

hvilket omfang konsekvenserne kan afhjælpes.  

1.1 Grundløsning 

1.1.1 Kulturhistoriske interesser 

De kulturhistoriske interesser, der er undersøgt i forbindelse med 

Grundløsningen, omfatter følgende beskyttelsesinteresser: 

 

 Fredede områder 

 Kirkeomgivelser og -beskyttelseslinjer 

 Kulturmiljøer 

 Kulturhistoriske bevaringsværdier 

 Fredede fortidsminder og disses beskyttelseslinjer 

 Beskyttede sten- og jorddiger 

 Arkæologiske fund og kulturarvsarealer 

 Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg 

 

De miljømæssige konsekvenser for de kulturhistoriske interesser knytter sig i 

anlægsfasen primært til den mekaniske bearbejdning af terrænet, hvor både 

synlige og skjulte kulturspor og arkæologiske fund kan blive påvirket. 

Yderligere kan eventuelle vibrationer fra anlægsarbejdet påvirke 

fredede/bevaringsværdige bygninger. 

 

Grundløsningen påvirker en række kulturhistoriske interesser langs med 

jernbanen i mindre eller moderat grad.  

 

Flere kulturhistoriske interesser bliver i mindre grad påvirket af 

Grundløsningen. Dette sker især, når de påvirkes af midlertidige 

arbejdsarealer og anlægsveje, der placeres på eksisterende veje, men også 

ved etablering af permanente dæmningsudvidelser og kontrabanketter. 
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Udskiftning af sporkasse og nye arealer til forsyning og ledninger påvirker 

ikke de kulturhistoriske interesser, da anlægsarbejdet udelukkende sker i det 

eksisterende spor. 

 

I det følgende bliver de kulturhistoriske interesser, hvor der er moderat 

påvirkning på grund af Grundløsningen, gennemgået. 

 

Ved km 146+200 – 146+250 i Lerbjerg i Favrskov Kommune skal der 

etableres en ny vej, hvor der i dag er placeret et dige. Ca. 50 meter af diget 

skal derfor fjernes for at gøre plads til vejen. Tilstanden af diget ændres, 

hvilket ifølge museumsloven kræver en dispensation. 

 

Ved km 149+800 ved Laurbjerg i Favrskov Kommune etableres der en ny bro 

med tilhørende veje inden for det værdifulde kulturmiljø Bistrup 

Herregårdslandskab. Et stort areal af kulturmiljøet inddrages til vej- og 

broformål. Samtidig vil karakteren af landskabet i området ændres, når der 

etableres en bro, der kan ses fra store dele af det omgivende landskab. 

 

Ved km 175+400 i Bjerregrav i Randers Kommune etableres en ny bro med 

tilhørende veje. Op af den nye vej er placeret en bevaringsværdi bygning med 

middel bevaringsværdi med matrikel nr. 1a Ll. Hedegård, Råsted på adressen 

Tinghøjvej 111, 8920 Randers NV. Risiko for sætninger på huset i forbindelse 

med anlægsarbejdet vil blive forebygget, men huset vil blive skjult af det nye 

skråningsanlæg fra vejen. 

 

Udbredelsen af påvirkningen for Grundløsningen er lokal og følsomheden af 

områderne lav, da det drejer sig om inddragelse af mindre arealer omfattet af 

kulturhistoriske interesser. Endvidere er der kun moderat påvirkning af fire 

områder omfattet af kulturhistoriske interesser, hvilket er et begrænset 

omfang af den samlede mængde af registrerede kulturhistoriske interesser 

langs strækningen. 

 

Overordnet set vurderes konsekvenserne for de kulturhistoriske interesser for 

Grundløsningen at være begrænsede i anlægsfasen. 

1.1.2 Rekreative interesser 

Grundløsningen påvirker en række rekreative interesser langs med jernbanen 

i mindre eller moderat grad.  

 

Flere rekreative interesser bliver i mindre grad påvirket af Grundløsningen. 

Dette sker især, når de påvirkes af midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje, 

der placeres på og udenfor eksisterende veje, men også ved etablering af 

permanente dæmningsudvidelser og kontrabanketter. Udskiftning af 

sporkasse og udlægning af nye arealer til forsyning og ledninger påvirker ikke 

de rekreative interesser, da anlægsarbejdet udelukkende sker inden for det 

eksisterende spor. 

 

I det følgende bliver de rekreative interesser, hvor der er moderat påvirkning 

på grund af Grundløsningen, gennemgået. 



Kulturhistoriske og rekreative interesser 8 

Ikke-teknisk resumé 

Ved km 127+750 ved Søften i Favrskov Kommune lukkes overkørslen. Bløde 

trafikanter og cykelister henvises til krydsning af banen ved km 127+550 på 

Brushøjvej, hvor der er en eksisterende bro over banen. Det kan i nogle 

tilfælde betyde en omvej for brugerne af stien. 

 

Ved km 136+300 etableres der en ny bro ved Haarvadbro i Favrskov 

Kommune. I denne forbindelse kan der forventes en spærring af stien indtil 

broen og den tilhørende vej er opført. Endvidere vil der i anlægsperioden 

desuden være kørsel med anlægsmaskiner på stien.  

 

Ved km 137+080 ved Selling Hedevej i Favrskov Kommune etableres der en 

midlertidig anlægsvej, der delvist følger eksisterende traktorspor/sti langs 

med banen. Der vil midlertidigt forekomme kørsel af entreprenørmaskiner 

samt lastbiler med materiel på stien. 

 

Ved km 138+650 i Favrskov Kommune etableres der en midlertidig 

anlægsvej, der delvist følger eksisterende traktorspor/sti. Der vil midlertidigt 

forekomme kørsel af entreprenørmaskiner samt lastbiler med materiel på 

stien. 

 

Ved km 139+600 syd for Hobro i Favrskov Kommune etableres der på begge 

sider af banen en midlertidig anlægsvej. Store dele af anlægsvejen anlægges 

på stisystemet for Lilleaastien. 

 

Ved km 149+800 ved Laurbjerg i Favrskov Kommune etableres der en ny bro 

med tilhørende midlertidige arbejdsarealer. I forbindelse med anlægsarbejdet 

kan der forventes kørsel med anlægskøretøjer samt midlertidig spærring af 

Lilleaastien. Eksisterende stiforbindelse, der krydser banen ved km 149+650, 

lukkes, når den nye bro ved km 149+800 er etableret, og bløde trafikanter og 

cykelister henvises til den nye bro over banen. Det kan i nogle tilfælde betyde 

en omvej for brugerne af stien. 

 

Ved km 157+225 nord for Langå i Favrskov Kommune etableres der en 

midlertidig anlægsvej gennem et rekreativt område/sportsanlæg bestående af 

skydebane (Langå Jagtforening) og hundetræningsbane (Langå Civile 

Hundeføringsforening), hvilket betyder, at området opdeles i to. 

Anlægsarbejde og de rekreative interesser forventes ikke at ske på de samme 

tidspunkter. 

 

Ved km 159+500 syd for Stevnstrup i Randers Kommune lukkes overkørslen 

og dermed ændres Banestiens forløb. Bløde trafikanter og cykelister henvises 

til krydsning af banen ved km 161+200 i Stevnstrup over den nye bro. Det 

kan i nogle tilfælde betyde en omvej for brugerne af stien. 

 

Fra km 161+150 til km 161+200 i Stevnstrup i Randers Kommune etableres 

der en ny bro med tilhørende veje inden for et rekreativt område i form af en 

rideklub. Den vestlige del af arbejdsarealet til vejen placeres delvist inden for 

det rekreative område. I anlægsfasen inddrages et beplantningsbælte samt 

en mindre del af en ridebane til arbejdsareal i forbindelse med etablering af 

vejen.  
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Fra km 169+950 til km 170+250 ved Oust Møllevej i Randers Kommune 

etableres der en midlertidig anlægsvej inden for et rekreativt areal. 

Anlægsvejen etableres på et areal, hvor der ikke er en eksisterende vej, men 

der er en græssti langs et beplantningsbælte. I anlægsperioden kan derfor 

forventes kørsel med entreprenørmateriel samt lastbiler med materiel. 

 

Ved km 197+400 syd for Hobro i Mariagerfjord Kommune etableres en 

dæmningsudvidelse med tilhørende arbejdsareal. I forbindelse med 

anlægsarbejdet vil der ske kørsel med anlægskøretøjer samt muligvis 

midlertidig spærring af stitunnelen for den ’Nationale cykelrute nr. 3 – 

Hærvejen’ under banen i forbindelse med anlæg af dæmningsudvidelse. 

 

Udbredelsen af påvirkningen for Grundløsningen er lokal og følsomheden af 

områderne lav, da det drejer sig om inddragelse af mindre arealer omfattet af 

rekreative interesser. Endvidere er der kun moderat påvirkning af 11 områder 

omfattet af rekreative interesser. 

 

Overordnet set vurderes konsekvenserne for de rekreative interesser for 

Grundløsningen at være begrænsede i anlægsfasen. 

1.1.3 Driftsfasen 

Ved hastighedsopgraderingen af jernbanen mellem Aarhus og Hobro vurderes 

konsekvenserne for kulturhistoriske og rekreative interesser at være 

begrænsede i driftsfasen for både Grundløsningen. 

 

Kulturhistoriske og rekreative interesser påvirkes ikke i driftsfasen udover det, 

der er beskrevet i anlægsfasen, da der ikke ændres på arealer eller andet i 

driftsfasen. 

 

Der kan forekomme en ændring i støjniveauet fra togtrafikken på banen inden 

for områder med kulturhistoriske og rekreative interesser. Håndtering af støj 

og vibrationer i forbindelse med Grundløsningen beskrives i fagnotet for støj 

og vibrationer /20/. 

1.2 Tilvalg 

1.2.1 Kulturhistoriske interesser 

De kulturhistoriske interesser, der er undersøgt i forbindelse med Tilvalget, 

omfatter følgende beskyttelsesinteresser: 

 

 Fredede områder 

 Kirkeomgivelser og -beskyttelseslinjer 

 Kulturmiljøer 

 Kulturhistoriske bevaringsværdier 

 Fredede fortidsminder og disses beskyttelseslinjer 

 Beskyttede sten- og jorddiger 

 Arkæologiske fund og kulturarvsarealer 

 Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg 
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De miljømæssige konsekvenser for de kulturhistoriske interesser knytter sig i 

anlægsfasen primært til den mekaniske bearbejdning af terrænet, hvor både 

synlige og skjulte kulturspor og arkæologiske fund kan blive påvirket. 

Yderligere kan eventuelle vibrationer fra anlægsarbejdet påvirke 

fredede/bevaringsværdige bygninger. 

 

Tilvalget påvirker en række kulturhistoriske interesser langs med jernbanen i 

mindre eller moderat grad.  

 

Flere kulturhistoriske interesser bliver i mindre grad påvirket af Tilvalget. 

Dette sker især, når de påvirkes af midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje, 

der placeres på eksisterende veje, men også ved etablering af permanente 

dæmningsudvidelser og kontrabanketter. Udskiftning af sporkasse og nye 

arealer til forsyning og ledninger påvirker ikke de kulturhistoriske interesser, 

da anlægsarbejdet udelukkende sker i det eksisterende spor. 

 

I det følgende bliver de kulturhistoriske interesser, hvor der er moderat 

påvirkning på grund af Tilvalget, gennemgået. 

 

Ved km 188+800 – 189+000 syd for Sønder Onsild Stationsby i Mariagerfjord 

Kommune flyttes banen mod nord, hvilket medfører etablering af nye spor 

med tilhørende dæmninger samt etablering af midlertidige arbejdsarealer. 

Arealet ligger inden for beskyttelseszonen til et fortidsminde. Tilstanden inden 

for beskyttelseszonen ændres, hvilket ifølge naturbeskyttelsesloven kræver en 

dispensation. 

 

Ved km 189+300 øst for Sønder Onsild Stationsby i Mariagerfjord Kommune 

skal banen flyttes mod nord, hvorfor der skal bygges nye dæmninger på et 

areal, hvor der i dag er placeret et dige. Ca. 15 meter af den sydlige del af det 

registrerede dige inddrages til en dæmningsudvidelse i forbindelse med 

flytning af banen mod nord. Efter som diget ikke kan erkendes, medfører 

dæmningsudvidelsen ingen, permanent påvirkning af diget. Da diget er 

registreret som beskyttet, skal der dog formelt set søges om dispensation 

efter museumslovens § 29a. 

 

Ved km 191+400 i Onsild Krat i Mariagerfjord Kommune skal der etableres en 

midlertidig anlægsvej, hvor der i dag er placeret et dige. Diget gennembrydes 

to gange af anlægsvejen i en bredde af ca. 20 meter. Diget vil kunne 

genetableres efter endt etablering af dæmningsudvidelsen, men tilstanden af 

diget ændres midlertidigt, hvorfor der skal søges om dispensation for 

ændringen. 

 

Ved km 192+100 og 192+300 tæt på Klejtrupvej i Mariagerfjord Kommune 

skal der etableres en ny vej, hvor der i dag er placeret to diger. Ca. 25 meter 

af det sydlige dige og ca. 30 meter af det nordlige dige skal derfor fjernes for 

at gøre plads til vejen. Tilstanden af digerne ændres, hvilket ifølge 

museumsloven kræver en dispensation. 

 

Udbredelsen af påvirkningen for Tilvalget er lokal og følsomheden af 

områderne lav, da det drejer sig om inddragelse af mindre arealer omfattet af 
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kulturhistoriske interesser. Endvidere er der kun moderat påvirkning af fire 

områder omfattet af kulturhistoriske interesser. 

 

Overordnet set vurderes konsekvenserne for de kulturhistoriske interesser for 

Tilvalget at være begrænsede i anlægsfasen. 

1.2.2 Rekreative interesser 

Konsekvenserne for de rekreative interesser inden for Tilvalget vurderes at 

være begrænsede i anlægsfasen, da de rekreative interesser alene påvirkes af 

midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje, der placeres på og udenfor 

eksisterende veje, samt ved etablering af permanente dæmningsudvidelser og 

kontrabanketter. Udskiftning af sporkasse og nye arealer til forsyning og 

ledninger påvirker ikke de rekreative interesser, da anlægsarbejdet 

udelukkende sker i det eksisterende spor. 

1.2.3 Driftsfasen 

Ved hastighedsopgraderingen af jernbanen mellem Aarhus og Hobro vurderes 

konsekvenserne for kulturhistoriske og rekreative interesser at være 

begrænsede i driftsfasen for Tilvalget. 

 

Kulturhistoriske og rekreative interesser påvirkes ikke i driftsfasen udover det, 

der er beskrevet i anlægsfasen, da der ikke ændres på arealer eller andet i 

driftsfasen. 

 

Der kan forekomme en ændring i støjniveauet fra togtrafikken på banen inden 

for områder med kulturhistoriske og rekreative interesser. Håndtering af støj 

og vibrationer i forbindelse med projektet beskrives i fagnotet for støj og 

vibrationer /20/. 
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2 Lovgrundlag  

Planloven /1/ fastlægger, at kommuneplaner skal indeholde retningslinjer for 

sikring af kulturhistoriske interesser, herunder udpegninger af kulturmiljøer, 

kirkeomgivelser og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Derudover skal kommuneplanrammerne, der fastlægger indholdet af 

lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, blandt andet fastsættes med 

hensyn til bevaring af bebyggelser eller bymiljøer. 

 

Planloven fastlægger endvidere, at kommuneplaner skal indeholde 

retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder 

kolonihaveområder og andre rekreative områder. 

 

Museumsloven /2/ har til formål at sikre den arkæologiske kulturarv. 

Kulturarven omfatter fortidsminder i form af spor af menneskers aktivitet som 

eksempelvis konstruktioner, affaldsgruber, bopladser, grave og gravpladser, 

genstande og monumenter. Museumsloven beskytter også sten- og jorddiger. 

 

Naturbeskyttelsesloven /3/ har til formål at værne om landets natur og 

miljø og tilsigter særligt at beskytte naturen med dens vilde bestand af 

planter og dyr samt deres levesteder. Herudover beskytter 

naturbeskyttelsesloven de landskabelige, kulturhistoriske, 

naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. For så vidt angår 

kulturhistoriske og rekreative interesser fastlægger naturbeskyttelsesloven 

bestemmelser om fredninger, fortidsmindebeskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer 

samt offentlighedens adgang til naturområder. 

 

Bygningsfredningsloven /4/har til formål at værne om landets ældste 

bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder 

bygninger der belyser bolig-, arbejds- og produktionsvilkår, samt andre 

væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Loven fastlægger bl.a. 

bestemmelser om fredning af bygninger og udpegning af bevaringsværdige 

bygninger.  

 

Kolonihaveloven regulerer forholdene omkring kolonihaver /5/. Loven 

skelner mellem varige og ikke-varige kolonihaver, hvor de varige haver er 

beskyttede, og ikke må nedlægges uden tilladelse fra kommunen med mindre 

kolonihaverne eksproprieres eller inddrages som følge af anlægsarbejder i 

henhold til anlægslov. 
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3 Baggrund og metode 

3.1 Baggrundsinformation om projektet  

For at opnå visionen om en times rejsetid mellem Aarhus og Aalborg skal den 

eksisterende bane imellem Aarhus og Hobro hastighedsopgraderes. I 

projektet er undersøgt en Grundløsning, hvor der hastighedsopgraderes til 

180 km/t, og et Tilvalg, hvor der på dele af strækningen 

hastighedsopgraderes op til 200 km/t jf. Figur 1.  

 

 

Figur 1. Oversigtskort. 

 

I det følgende findes en overordnet beskrivelse af projektet. For en mere 

detaljeret gennemgang af anlægget henvises til fagnotatet Anlægsbeskrivelse 

/6/ 

3.2 Grundløsning 

Hastighedsopgraderingens Grundløsning indebærer lukning af seks 

overkørselsanlæg, hvor der ved fem af overkørslerne etableres 

erstatningsanlæg med nye vejbroer og ved den sjette overkørsel etableres en 

erstatningsvej. 

 

Yderligere omfatter Grundløsningen en tilpasning af sporets linjeføring ved en 

række tiltag som udvidelse af dæmninger, etablering af kontrabanketter, 
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justering planum, udskiftning af sporkassen samt tilpasning af 

afvandingssystemet. Endelig er der behov for ombygning af to eksisterende 

jernbanebroer, hvor kantbjælken skal udskiftes. 

 

Som følge af opgradering af hastigheden til 180 km/timen tilpasses sporets 

linjeføring således, at alle kurver på strækningen, hvor der opgraderes, 

overholder de gældende regler for kurveradius og tværhældning af spor. I 

nogle tilfælde udløser sportilpasningerne udvidelse af dæmninger samt 

etablering af kontrabanketter, mens det ved større sporflytninger kan være 

nødvendigt at justere planum, udskifte sporkasse og tilpasse grøfter. 

 

Ligeledes vil der ske en udskiftning af skinner og sveller, hvor hastigheden 

øges til mere end 160 km/t, og udskiftning af sporskifter, der ikke er 

godkendt til den nye hastighed. 

3.3 Tilvalg 

Udover Grundløsningen er der undersøgt et Tilvalg, hvor hastigheden 

opgraderes yderligere.  

 

I Tilvalget opgraderes hastigheden til 200 km/timen på dele af strækningen 

ved etablering af fire kurveudretninger af sporet mellem Kousted og E45 ved 

Hobro. De fire kurveudretninger betyder, at sporene sideflyttes i 

størrelsesordenen 25-35 m. De fire kurveudretninger ligger ved Kousted, 

Fårup/Handest, Sønder Onsild Stationsby og Sønder Onsild Stationsvej/E45.   

 

Som konsekvens for kurveudretningerne ved Kousted, Sønder Onsild 

Stationsby og ved Sønder Onsild Stationsvej, gennemføres hhv. en 

vejforlægning af eksisterende vej ved Ørrildvej samt udskiftning af bro over 

banen, udskiftning af jernbanebro over Viborg Landevej, samt en ny 

erstatningsvej ved Klejtrupvej, hvor en nuværende jernbanebro nedlægges.  

Ligesom for Grundløsningen omfatter Tilvalget en tilpasning af sporets 

linjeføring således, at alle kurver på strækningen, hvor der opgraderes, 

overholder de gældende regler for kurveradius og tværhældning af spor, 

herunder udvidelse af dæmninger, etablering af kontrabanketter, samt 

justering af planum, udskiftning af sporkasse og tilpasning af grøfter. 

 

Ligeledes vil der ske en udskiftning af skinner og sveller, hvor hastigheden 

øges, og udskiftning af sporskifter, der ikke er godkendt til den nye hastighed. 

3.4 Metode 

Dette fagnotat beskriver påvirkninger og afværgeforanstaltninger for 

kulturhistoriske og rekreative forhold i forbindelse med hastighedsopgradering 

af banestrækningen Aarhus - Hobro. 

 

Kortlægning af de eksisterende kulturhistoriske og rekreative forhold er 

gennemført inden for et undersøgelsesområde omkring den eksisterende 

jernbanestrækning. Som udgangspunkt er undersøgelsesområdet udlagt med 
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50 meter på hver side af den eksisterende bane. Ved de broer, hvor der skal 

ske anlægsaktiviteter i form af ombygning af broerne, er der udlagt et 

undersøgelsesområde med en radius på 200 meter. Kilometrering langs 

strækningen kan findes på bilag 1 og 2. 

 

Det vurderes om projektets påvirkninger på henholdsvis kulturhistoriske og 

rekreative interesser er direkte eller indirekte, samt hvorvidt påvirkningerne 

er midlertidige eller permanente. Derudover beskrives 

afværgeforanstaltninger, som kan mindske projektets påvirkning af de 

kulturhistoriske og rekreative interesser. 

3.4.1 Kulturhistoriske interesser 

De kulturhistoriske interesser, der bliver undersøgt i forbindelse med 

projektet, omfatter følgende emner: 

 

 Fredede områder 

 Kirkeomgivelser og -beskyttelseslinjer 

 Kulturmiljøer 

 Kulturhistorisk bevaringsværdi 

 Fredede fortidsminder og disses beskyttelseslinjer 

 Beskyttede sten- og jorddiger 

 Arkæologiske fund og kulturarvsarealer 

 Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg 

 

Fredede områder, kirkebeskyttelseslinjer, fredede fortidsminder med 

beskyttelseslinjer, kulturarvsarealer, beskyttede sten- og jorddiger samt 

arkæologiske fund kortlægges og beskrives på baggrund af oplysninger 

indhentet fra Danmarks Miljøportal /7/ samt Kulturstyrelsens nationale 

register ”Fund og Fortidsminder”/8/.  

 

Kirkeomgivelser, kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdi kortlægges 

ud fra de gældende kommuneplaner for hhv. Aarhus /9/, Favrskov /10/, 

Randers /11/ og Mariagerfjord /12/ kommuner.  

 

Fredede og bevaringsværdige bygninger kortlægges ud fra Kulturstyrelsens 

database over fredede og bevaringsværdige bygninger /13/. Det er kun 

bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdien 1-4, der medtages i 

kortlægningen, da disse vurderes til at have særlig bevaringsstatus. SAVE-

metoden forklares nærmere i kapitel 5.1.8 /18/. 

 

I forbindelse med projektet har de ansvarlige statsanerkendte museer, 

Moesgaard Museum, Museum Østjylland og Nordjyllands Historiske Museum 

gennemført en arkivalsk kontrol.  

 

Museerne har en forventning om, at der kan findes væsentlige fortidsminder 

inden for undersøgelseskorridoren. For så vidt muligt at undgå 

uhensigtsmæssige standsninger i det kommende anlægsarbejde og for at 

hindre utilsigtede skader på fortidsminder gennemføres derfor arkæologiske 

undersøgelser inden arbejdet sættes i gang. Forud for anlægsarbejderne 
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afklares omfang og praktisk gennemførelse af den arkæologiske undersøgelse 

med de tre statsanerkendte museer. 

3.4.2 Rekreative interesser 

De rekreative interesser, der bliver undersøgt i forbindelse med projektet, 

omfatter følgende emner: 

 

 Stiforbindelser såsom cykelruter, vandrestier og ridestier 

 Friluftsområder og andre rekreative områder, herunder udpegede 

rekreative områder, større skovområder, idrætsanlæg mv. 

 Kolonihaver 

Stiforbindelser kortlægges og beskrives ud fra kommuneplanerne for Aarhus 

/8/, Favrskov /9/, Randers /10/ og Mariagerfjord /11/ kommuner samt ud fra 

Naturstyrelsens hjemmeside ”Ud i Naturen” /14/ og Vejdirektoratets 

hjemmeside om nationale cykelruter /21/. 

 

Oplysninger om de rekreative områder baseres på informationer og data fra 

kommuneplanerne fra de fire kommuner og fra Danmarks Miljøportal /7/. 

 

Kolonihaver kortlægges ud fra kommunernes hjemmesider samt 

”kolonihave.nu”/19/. 

 

Følgende kortmateriale er anvendt til kortbilagene for kulturhistoriske 

interesser: 

 

 Geodatastyrelsen: DTK/Kort25. Oktober 2015 /16/. 

 Danmarks Miljøportal: Fredede områder, beskyttede sten- og jorddiger 

samt kirkebyggelinjer. Oktober 2015 /6/. 

 Kulturstyrelsen: Fredede og bevaringsværdige bygninger. Oktober 

2015 /12/. 

 Kulturstyrelsen: Kulturarvsarealer, fortidsminder med 

beskyttelseslinjer samt arkæologiske fund. Oktober 2015 /7/. 

 PlansystemDK: Værdifulde kulturmiljøer og kirkeomgivelser. Oktober 

2015 /15/. 

 

Følgende kortmateriale er anvendt til kortbilagene for rekreative interesser:  

 

 Geodatastyrelsen: DTK/Kort200. August 2015 

 PlansystemDK: Kommuneplanrammer (rekreative områder). Oktober 

2015 /15/. 

 Kortforsyningen: Fredskov og sportsanlæg. Oktober 2015 /16/. 

3.4.3 Vurderingskriterier 

Der gennemføres en vurdering af omfanget af påvirkninger af omgivelserne 

Vurderingerne foretages på baggrund af påvirkningernes intensitet, geografisk 

udbredelse, varighed og følsomhed. Afværgeforanstaltninger er foreslået eller 

overvejet afhængig af påvirkningsgraden, hvor der anvendes følgende 

kategorier: 
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 Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at det er en politisk 

afvejning om projektet skal gennemføres eller om det bør overvejes at 

ændre projektet, gennemføre afværgende foranstaltninger for at 

mindske påvirkningen eller afveje konsekvenserne i forbindelse med 

beslutningsprocessen om projektets realisering.  

 Moderat: Konsekvenserne er af en betydning, som kræver overvejelser 

om afværgeforanstaltninger som led i realiseringen af projektet. 

 Mindre: Konsekvenserne er så begrænsede, at der ikke vurderes behov 

for afværgende foranstaltninger. 

 Ingen/ubetydelig: Konsekvenserne er så små, at de ikke er relevante 

at tage højde for ved projektets gennemførelse. 

  

Omfanget af påvirkningerne er vurderet efter at evt. afværgeforanstaltninger 

er forudsat gennemført.  
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4 0-alternativet 

0-alternativet er situationen i 2030, hvor hastighedsopgraderinger af 

jernbanen på strækningen ikke udføres. Naboprojekter (elektrificering Aarhus-

Lindholm, hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, projekter syd for Aarhus 

m.fl.) udføres fortsat, og der udføres ligeledes elektrificering og 

kapacitetsudvidelse af Aarhus H. Trafikmængden på strækningen i 0-

alternativet er den samme som i projektalternativet (samme antal tog og 

samme toglængder). Togtrafikken drives i 0-alternativet af en kombination af 

el og diesel, og ikke som i dag af udelukkende diesel. Samtidig køres trafikken 

med banens nuværende tilladte hastigheder mellem Aarhus og Hobro (uden 

hastighedsopgraderinger) og ad banens nuværende linjeføring (uden 

kurveudretninger). 

 

Der er truffet beslutning om at udskifte hele Banedanmarks signalsystem med 

et nyt, moderne system, svarende til de fælles europæiske specifikationer. 

Signalsystemet vil være implementeret endeligt på strækningen medio 2018 

og give mulighed for en hastighedsforøgelse på strækningen. 

 

I 0-alternativet vil der ikke være nogen nye påvirkninger af kulturhistoriske 

og rekreative interesser langs banen. 
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5 Eksisterende forhold 

5.1 Kulturhistoriske interesser 

I dette kapitel beskrives de eksisterende kulturhistoriske interesser inden for 

undersøgelsesområdet. De kulturhistoriske interesser omhandler følgende 

temaer: 

 

 Fredede områder 

 Kirkeomgivelser og -beskyttelseslinjer 

 Kulturmiljøer 

 Kulturhistorisk bevaringsværdi 

 Fredede fortidsminder og disses beskyttelseslinjer 

 Beskyttede sten- og jorddiger 

 Arkæologiske fund og kulturarvsarealer 

 Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg 

5.1.1 Fredede områder 

Arealfredninger har til formål at bevare et område i den eksisterende tilstand, 

eller fastlægge en særlig drift, så området udvikler sig hen imod en bestemt, 

ønskelig tilstand, som herefter skal bevares (naturbeskyttelseslovens kapitel 

6). Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået eller fastsat 

fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Inden for undersøgelsesområdet findes fire fredede områder. I det følgende er 

de fredede områder beskrevet. Placering på kort fremgår af webkort. 

 

Kilometrering  Fredede 

områder 

Type af 

fredning 

Placering i forhold 

til banen 

 

Favrskov Kommune 

145+600 Lerbjerg Kirke Kirkefredning Nord for 

151+500 Løjstrup Skov 

ved Nymølle 

Skov 

Arealfredning Øst for 

 

Randers Kommune 

153+700, 

156+000 og 

162+500 

Gudenåtrækstien Arealfredning Øst for, men krydser 

banen to gange 

 

Mariagerfjord Kommune 

196+500 – 

197+400 

Onsild Ådal ved 

Fyrkat 

Arealfredning Syd for 

Tabel 1. Oversigt over fredede områder på strækningen Aarhus– Hobro inden for 

undersøgelsesområdet.  
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Kirkefredning af Lerbjerg Kirke ved km 145+600. Kirken ligger i landsbyen af 

samme navn, ca. 3 km nordvest for Hadsten. Kirken ligger åbent og højt i 

landskabet med frit udsyn mod øst og syd i retning mod banen. 

Kirkefredningen er fra 1952/1953, og freder et areal øst og syd for kirken, der 

strækker sig ca. 30 meter ind i undersøgelsesområdet (Figur 2). Jf. 

fredningsbestemmelserne må arealet omfattet af fredningen ikke bebygges 

eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende. Dette omfatter 

ligeledes etablering af vejanlæg. 

 

 

Figur 2. Arealfredning omkring Lerbjerg Kirke, Favrskov Kommune. 
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Arealfredningen ”Løjstrup Skov” ved Nymølle Skov ligger umiddelbart nord for 

Laurbjerg ved 151+500. Fredningen er fra 1930 og dækker et område, der 

inkluderer arealer beliggende umiddelbart op af den eksisterende bane (Figur 

3). Fredningen betegnes som en frivillig fredning, hvor en deklaration 

fastlægger, at ejere af matriklen forpligtiger sig til, at træerne på matriklen 

ikke må fældes, grenene kappes, undergraves eller på anden måde 

forulempes uden tilladelse af statens tilsynsførende med de private skove i 

Randers. 

 

 

Figur 3. Arealfredningen Løjstrup skov, Favrskov Kommune. 
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Arealfredning af ”Gudenåtrækstien”. Fredningen er fra 1992 og omfatter en 

strækning på ca. 40 km. Stien opstod i forbindelse med pramfart på 

Gudenåen, og dens historie kan spores tilbage til 1800-tallet. Fredningen har 

til formål at gøre trækstien til en offentlig vandresti med kulturhistorisk værdi. 

Trækstien krydser undersøgelsesområdet og den eksisterende bane ved km 

153+700 og 162+500, og strejfer undersøgelsesområdet ved km 156+000 

(Figur 4). 

 

 

Figur 4. Arealfredning af den anlagte natursti ”Gudenåtrækstien”, Randers Kommune. 
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Arealfredning af ’Onsild Ådal ved Fyrkat’ syd for Hobro ved km 196+500 – 

197+400 er fra 2006. Fredningen er oprindeligt fra 1967 og omfatter ca. 76 

ha af vikingeborgen Fyrkats omgivelser. Undersøgelsesområdet omfatter en 

del af fredningen på en ca. 1 km lang strækning (Figur 5). Fredningen er en 

landskabsfredning med det formål at beskytte de landskabelige værdier samt 

sikre det frie indsyn til og udsyn fra Fyrkat. Jf. fredningsbestemmelsen gælder 

særligt for Fyrkat, at: ”Borgens strategisk rigtige beliggenhed i landskabet – 

på et næs i ådalen, hvor denne krydses af gamle veje – er umiddelbart 

anskuelig for den besøgende”. Der må på arealerne ikke foretages 

bebyggelse, beplantning med træer, krat, skure, master og lignende. Der må 

dog opsættes læskure med en maksimal højde på 2,25 m. 

 

 

Figur 5. Arealfredning af vikingeborgen Fyrkats omgivelser, Mariagerfjord Kommune. 

5.1.2 Kirkeomgivelser og -byggelinjer 

I kommuneplanenerne for Favrskov, Aarhus, Randers og Mariagerfjord 

kommuner er der udpeget kirkeomgivelser omkring udvalgte kirker i det åbne 

land med det formål at sikre kirkernes status som monumenter og bevare 

deres samspil med landskabet og deres nære omgivelser. Ved byggeri og 

anlæg inden for de udpegede kirkeomgivelser skal der tages højde for de 

visuelle påvirkninger. Byggeri og anlæg må således kun gennemføres, hvis 

det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller 

landsbymiljø.  

 

Kirkebyggelinjer (i henhold til naturbeskyttelsesloven § 19) har til formål at 

beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, så der ikke 

opføres bebyggelse eller anlæg på over 8,5 m inden for 300 m fra kirken. Ved 

påvirkninger inden for kirkebyggelinjer kræves en dispensation fra 

kommunen. 
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Inden for undersøgelsesområdet findes der på strækningen Aarhus - Hobro 

fire kirker, der er omfattet af en kirkebyggelinje på 300 meter. I det følgende 

er de fire kirker beskrevet. Placering på kort fremgår af bilag 1a-b. 

 

Kilometrering Kirke Type Placering i forhold 

til banen 

 

Aarhus Kommune 

115+200 Brabrand Kirke Kirkebyggelinje Syd for 

 

Favrskov Kommune 

145+400 Lerbjerg Kirke Kirkeomgivelser 

og 

kirkebyggelinje 

Syd og nord for 

150+000 Laurbjerg Kirke Kirkebyggelinje Nordøst for 

 

Randers Kommune 

177+100 Kousted Kirke Kirkeomgivelser Nordøst for 

Tabel 2. Oversigt over kirker på strækningen Aarhus – Hobro, hvor kirkebyggelinjen skærer 

undersøgelsesområdet. 

Brabrand Kirke ligger i det vestlige Aarhus, ca. 300 meter syd for den 

eksisterende bane ved km 115+200. Kirkebyggelinjen strejfer den 

eksisterende bane, og undersøgelsesområdet omfatter således de nordligste 

50 meter af den udlagte kirkebyggelinje på 300 meter (Figur 6). I området 

mellem kirken og den eksisterende bane er der bymæssig bebyggelse, 

karakteriseret ved blandede parcel- og rækkehuse i 1½ plan. Haverne er 

relativt tæt beplantet med en del høje træer.  

 

 

Figur 6. Kirkebyggelinje omkring Brabrand Kirke, Aarhus Kommune. 
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Lerbjerg Kirke ligger i landsbyen af samme navn, ca. 3 km nordvest for 

Hadsten ved km 145+400. Der er ca. 70 meter fra den eksisterende bane til 

kirken, og hele undersøgelsesområdet gennemskærer kirkebyggelinjen på 300 

meter (Figur 7). Et område på ca. 300 x 400 meter øst og syd for kirken er 

udpeget til kirkeindsigtsområde i Favrskov Kommunes Kommuneplan 2013-

2025. Kirkeindsigtsområdet strækker sig hen over den eksisterende bane, 

hvorfor undersøgelsesområdet gennemskær området (Figur 7). Langs 

banestrækningen nær kirken findes en tæt, langstrakt skovbevoksning, der 

effektivt skærmer for indsyn til banen fra kirken og kirkegården (Figur 8). 

 

 

Figur 7. Kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer omkring Lerbjerg Kirke, Favrskov Kommune.  

Vest for Lerbjerg Kirke ved km 146+000 skal der nedlægges en overkørsel og 

opføres en vejbro som erstatning. Undersøgelsesområdet på 200 meter 

omkring vejbroen ligger inden for kirkebyggelinjen og kirkeomgivelser for 

Lerbjerg Kirke (Figur 7). Der er i dag ikke indsyn til Lerbjerg Kirke fra 

overkørslen, der nedlægges og erstattes med en ny bro (Figur 9). Området 

mellem overkørslen og kirken indeholder flere enfamilieshuse i ét plan samt 

flere rækker af høje, tætte træer. 
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Figur 8. Lerbjerg Kirke i Favrskov Kommune med den eksisterende bane til højre i billedet. Banen 

er skjult af en tæt skovbevoksning, og der er ikke indsyn til kirken og kirkegården. 

 

 

Figur 9. Overkørsel 313 Lyngåvej, der nedlægges og erstattes med bro i Favrskov Kommune. 

Billedet er taget i retning mod Lerbjerg Kirke. Der er i dag ikke indsyn til kirken. 
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Laurbjerg Kirke ligger 140 meter nordøst for banen ved km 150+000, og 

undersøgelsesområdet gennemskærer den sydøstlige del af området inden for 

kirkebyggelinjen (Figur 10). Et mindre område tæt omkring kirken er desuden 

udpeget som kirkeindsigtsområde i Favrskov Kommunes Kommuneplan 2013-

2025, men undersøgelsesområdet berører ikke dette areal. Området mellem 

den eksisterende bane og Laurbjerg Kirke består af parcelhuse i 1 og 1½ 

plan, samt en del høje træer langs banen. Træerne skærmer for indsyn til 

kirken. 

 

 

Figur 10. Kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer omkring Laurbjerg Kirke, Favrskov Kommune. 

Kousted Kirke ligger 170 meter nordøst for banen ved km 177+100, og 

undersøgelsesområdet skærer den sydlige del af området inden for 

kirkebyggelinjen. Kirken ligger højt i landskabet med frit udsyn mod syd i 

retning mod banen. Banen ligger hævet på en mindre dæmning på 

strækningen forbi kirken, og der er bortset fra enkelte skærmende træer og 

buske frit udsyn fra banen mod kirken (Figur 11). Et område omkring kirken 

er udpeget som kirkeomgivelser i Randers Kommunes Kommuneplan 2013. 

Den sydlige del af kirkeomgivelsesområdet er beliggende inden for 

undersøgelsesområdet (Figur 11). 
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Figur 11. Kousted Kirke i sammenhæng med jernbanen, Randers Kommune. 

 

 

Figur 12. Kirkeomgivelser omkring Kousted Kirke, Randers Kommune. 
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5.1.3 Kulturmiljøer 

Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der afspejler væsentlige 

træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer fra middelalder og 

nyere tid er ikke beskyttede af museumsloven, men er søgt beskyttet via 

udpegninger og retningslinjer, der formuleres i kommuneplanerne. 

Kulturmiljøer er ofte sårbare over for f.eks. større byggeri og anlæg, 

skovrejsning, terrænregulering, fjernelse af karakteristisk beplantning samt 

ændring af bygningsanlægs placering og udseende.  

 

Inden for undersøgelsesområdet findes der 15 områder, der er udpeget som 

kulturmiljøer i de gældende kommuneplaner. I det følgene er de 15 

kulturmiljøer beskrevet. Placering på kort fremgår af bilag 1a-b. 

 

Kilometrering Kulturmiljø Placering i forhold til 

banen 

 

Aarhus Kommune 

110+500 Hammelbanen Syd for 

111+000 Haveforeninger i Åby Nord for 

111+700 Gammel Åby Nord for 

115+400 – 

126+000 

Den østjyske længdebane Langs med  

 

Favrskov Kommune 

131+100 Norringure Øst for 

131+500 Gammel Hinnerup 

Stationsby 

Vest for 

139+200 – 

140+100 

Kollerup 

Herregårdslandskab 

Nordøst for 

141+000 Hadsten Stationsby Sydvest og nordøst for 

145+300 Kirkeindsigtsområde til 

Lerbjerg Kirke 

Nord og syd for 

148+500 – 

148+800 og 

149+700 – 

150+000 

Bidstrup 

Herregårdslandskab 

Syd for 

150+700 – 

180+900 

Laurbjerg Stationsby Sydvest og nordøst for 

151+400 – 

153+700 

Herregårdslandskaberne 

Østergård og Løjstrup 

Øst og vest for 

 

Randers Kommune 

153+900 – 

162+600 

Gudenåstrækstien Øst for til vest for 

154+200 Stationsmiljøet i Langå Øst for 

182+300 Andelsmejeriet ”Central” Sydvest for 

Tabel 3. Oversigt over kulturmiljøer inden for undersøgelsesområdet på strækningen Aarhus – 

Hobro. 
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Det historiske tracé af ’Hammelbanen’ krydser den eksisterende bane 

umiddelbart uden for rangerings- og opstillingsarealerne vest for Aarhus H, og 

den sydlige halvdel krydser ind over undersøgelsesområdet ved km 110+500. 

Det historiske tracé er stadig synligt og er udpeget som værdifuldt kulturmiljø 

i Aarhus Kommunes Kommuneplan 2013. Hammelbanen, som var i brug fra 

1902-1956, slyngede sig gennem det kuperede landskab og dannede nye 

forbindelser tværs gennem landskabet. 

 

Nord for banen ved km 111+000 ligger fritidslandskabet ’Haveforeninger i 

Åby’, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø i Aarhus Kommunes 

Kommuneplan 2013. Haveforeningen repræsenterer i dag det ’frirum’, den 

fungerede som ved befolkningstilvæksten til byerne i starten af 1900-tallet, 

og haveforeningerne er tilmed en vigtig del af arbejderbevægelsens historie. 

Kulturmiljøet grænser op til det eksisterende baneforløb mod nord. 

Haveforeningen er visuelt afskåret fra banen af en tæt bevoksning af træer og 

buske (Figur 13). 

 

 

Figur 13. Kig fra kulturmiljøet ’Haveforeninger i Åby’ mod den eksisterende bane. Udsynet er 

skærmet af en tæt bevoksning af træer og buske. Aarhus Kommune. 

I forlængelse af ’Haveforeninger i Åby’ ved km 111+700 ligger det værdifulde 

kulturmiljø ’Gammel Åby’, der er udpeget i Aarhus Kommunes Kommuneplan 

2013. Kulturmiljøet er et eksempel på et genkendeligt landsbykerneområde, 

som i dag fungerer som en forstad til Aarhus. Stjerneudstykningen fra 

landboreformerne ses i dag tydeligt i de senere anlagte villaveje. Kulturmiljøet 

grænser op til det eksisterende jernbaneforløb mod nord. Indsynet til banen 

er skærmet langs hele kulturmiljøet, dels af træbevoksning langs banen og 

dels af en nyere rækkehusbebyggelse mellem banen og dele af kulturmiljøet. 

 

I området mellem Brabrand og frem til kommunegrænsen mellem Aarhus og 

Favrskov kommuner ved 115+400 – 126+000 er banestrækningen udpeget 

som værdifuldt kulturmiljø ’Den østjyske længdebane’ af Aarhus Kommune i 

Kommuneplan 2013. Banen snor sig i store buer gennem et område med 

flotte udsigtsmuligheder. Banestrækningen blev indviet i 1862 og er 

kulturhistorisk interessant, da den dannede nye forbindelser gennem 
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landskabet og øgede mulighederne for godstransport og var grundlag for 

vækst og ekspansion af byerne. 

 

Umiddelbart syd for Hinnerup ved km 131+100 ligger kulturmiljøet 

’Norringure’, som er udpeget af Favrskov Kommune i Kommuneplan 2013-

2025. ’Norringure’ er udpeget som kulturmiljø pga. den store koncentration af 

synlige og fredede fortidsminder, (38 fredede fortidsminder inden for 

kulturmiljøet). Udpegningen skal sikre mod forstyrrende anlæg og byggeri i 

umiddelbar nærhed af gravhøjene. ’Norringure’ fremstår i dag som et tæt 

skovareal og grænser op til den eksisterende bane mod vest (Figur 14). 

 

 

Figur 14. Billede fra den eksisterende bane mod kulturmiljøet ’Norringure’, som er et skovområde 

med en stor koncentration af fredede gravhøje. Favrskov Kommune.  

Øst for Hinnerup station ved km 131+500 ligger kulturmiljøet ’Gammel 

Hinnerup Stationsby’, som er udpeget af Favrskov Kommune i Kommuneplan 

2013-2025. Stationsbyen er udpeget som kulturmiljø, da den spiller en vigtig 

rolle i kommunens kulturhistorie og klart afspejler det tidspunkt, den er opført 

på f.eks. ved stationsbygninger, ledvogterhuse, jernbaneforløb og -broer. 

Kommunen ønsker at bevare stationsbyernes særlige struktur og 

byggeformer. 

  



Kulturhistoriske og rekreative interesser 32 

Eksisterende forhold 

Umiddelbart syd for Hadsten ved km 139+200 – 140+100 er ’Kollerup 

Herregårdslandskab’ udpeget som kulturmiljø af Favrskov Kommune i 

Kommuneplan 2013-2025. Herregårdslandskaberne omfatter typisk 

hovedgården, godsets bygninger og de omgivende herregårdslandskaber, 

landbrugslandskaber og veje. Undersøgelsesområdet krydser den sydvestlige 

del af kulturmiljøet (Figur 15). Langs den eksisterende bane er der tæt 

beplantning med træer, der skærmer for indsyn til hovedparten af 

herregårdslandskabet. 

 

 

Figur 15. Undersøgelsesområdet skærer den sydvestlige del af det værdifulde kulturmiljø 

’Kollerup Herregårdslandskab’ i Favrskov Kommune. 

Omkring Hadsten station ved km 141+000 ligger ’Hadsten Stationsby’, der er 

udpeget som værdifuldt kulturmiljø af Favrskov Kommune i Kommuneplan 

2013-2025. (Figur 16). Stationsbyen er udpeget som kulturmiljø, da den 

spiller en vigtig rolle i kommunens kulturhistorie og klart afspejler det 

tidspunkt, den er opført på f.eks. ved stationsbygninger, ledvogterhuse, 

jernbaneforløb og -broer. Kommunen ønsker at bevare stationsbyernes 

særlige struktur og byggeformer. 
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Figur 16. Den gamle stationsbygning ved Hadsten Station er en del af kulturmiljøet ’Hadsten 

Stationsby’ i Favrskov Kommune.  

Ved Lerbjerg Kirke ved km 145+300 krydser undersøgelsesområdet 

kulturmiljøet Kirkeindsigtsområde til Lerbjerg Kirke. Kulturmiljøet er udpeget 

af Favrskov Kommune i Kommuneplan 2013-2025. Kirkeindsigtsområdet og 

dets relation til den eksisterende bane er beskrevet nærmere under Lerbjerg 

Kirke i afsnit 5.1.2 om Kirkeomgivelser- og byggelinjer. 

 

Sydøst for Laurbjerg ved km 148+500 – 148+800 og 149+700 – 150+000 

ligger kulturmiljøet Bidstrup Herregårdslandskab. Kulturmiljøet er udpeget af 

Favrskov Kommune i Kommuneplan 2013-2025. Herregårdslandskaberne 

omfatter typisk hovedgården, godsets bygninger og de omgivende 

Figur 17. Til venstre: Udsyn fra herregården Bidstrup mod banen i Favrskov Kommune. Banen 

forløber umiddelbart inden skovbrynet i horisonten. Til højre: Herregårdens allé, hvor der skal 

etableres en ny vejbro. 
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herregårdslandskaber, landbrugslandskaber og veje. 

 

’Bistrup Herregårdslandskab’ grænser op til den eksisterende bane fra syd. 

Undersøgelsesområdet for banen og den planlagte nye vejbro, berører således 

kun en mindre del af kulturmiljøet (Figur 18). Mellem den eksisterende bane 

og Bistrup Herregård er der et åbent landskab, og der er således udsyn fra 

banen til de nordlige bygninger på herregården (Figur 18). 

 

 

Figur 18. Bistrup herregårdslandskab. Kulturmiljøet grænser op til den eksisterende bane mod 

syd i Favrskov Kommune. 

Omkring den nedlagte station i Laurbjerg ved km 150+700 – 180+900 ligger 

’Laurbjerg Stationsby’, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø af Favrskov 

Kommune i Kommuneplan 2013-2025. Stationsbyen er udpeget som 

kulturmiljø, da den spiller en vigtig rolle i kommunens kulturhistorie og klart 

afspejler det tidspunkt, den er opført på f.eks. ved stationsbygninger, 

ledvogterhuse, jernbaneforløb og -broer. Kommunen ønsker at bevare 

stationsbyernes særlige struktur og byggeformer. 

 

Omkring Gudenåens ådal syd for Langå ved km 151+400 – 153+700 krydser 

den eksisterende bane ’Herregårdslandskaberne Østergård og Løjstrup’. 

Herregårdslandskaberne er udpeget som kulturmiljøer af Favrskov Kommune i 

Kommuneplan 2013-2025 samt for de nordligste dele på nordsiden af 

Gudenåen af Randers Kommune i Kommuneplan 2013. 

Herregårdslandskaberne omfatter hovedgården, godsets bygninger og de 

omgivende herregårdslandskaber, landbrugslandskaber og veje. Grænsen 

mellem Østergård Hovedgårds og Løjstrup Hovedgårds jorde, løber langs 

Lilleå tæt på undersøgelsesområdet (Figur 19).  

 

Undersøgelsesområdet forløber således nær kanten af de to 

herregårdslandskaber. Langs den eksisterende bane er der blandet 
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bevoksning. Nogle partier har en tæt, lukket beplantning, der skærmer helt 

for indsynet til banen, mens andre partier har en mere åben beplantning, der 

kun i ringe grad skærmer for indsyn. Særligt for Løjstrup herregårdslandskab 

gælder, at en stor del af arealet i dag henligger som skov, hvilket er med til at 

reducere den visuelle påvirkning fra banen. 

 

 

Figur 19. Østergård og Løjstrup Herregårdslandskaber i Favrskov og Randers kommuner. 

Grænsen mellem de to herregårdes jorder løber lands Lilleå centralt i billedet. 

Langs Gudenåen på strækningen forbi Langå by ved 153+900 – 162+600 

løber ’Gudenåtrækstien’, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø af 

Favrskov Kommune i Kommuneplan 2013-2025. Trækstien er også fredet, og 

en nærmere beskrivelse findes under ’Gudenåtrækstien’ i afsnit 5.1.1 Fredede 

områder.  

 

I tilknytning til stationen i Langå ved km 154+200 har Randers Kommune 

udpeget ’Stationsmiljøet i Langå’ som kulturmiljø i Kommuneplan 2013. 

Udpegningen dækker en historisk lokomotivremise med tilhørende drejeskive 

og de nærmeste arealer. Kulturmiljøet ligger øst for den eksisterende bane og 

station.  

 

I Fårup umiddelbart syd for den nedlagte station ved km 182+300 ligger det 

værdifulde kulturmiljø ’Andelsmejeriet ’Central’. Kulturmiljøet er udpeget af 

Randers Kommune i Kommuneplan 2013. ’Andelsmejeriet Central’ er et 

tidstypisk andelsmejeri bygget i 1920, og mejeribygningen er velbevaret uden 

væsentlige ombygninger. Selve mejeribygningen ligger 80 meter fra den 

eksisterende bane, men kulturmiljøet strækker sig ind i 

undersøgelsesområdet. På strækningen forbi andelsmejeriet er indsynet til 

banen skærmet af høj, tæt beplantning langs banen.  



Kulturhistoriske og rekreative interesser 36 

Eksisterende forhold 

5.1.4 Kulturhistorisk bevaringsværdi 

Områder med kulturhistorisk bevaringsværdi udpeges af den enkelte 

kommune gennem kommuneplanen. I kommuneplanerne sikres konkrete 

kulturmiljøer fremover ved at kommunen udarbejder retningslinjer og sikring 

af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde 

kulturmiljøer og andre kulturhistoriske bevaringsværdier. 

 

Inden for undersøgelsesområdet findes der syv områder udpeget som 

kulturhistorisk bevaringsværdier, hvoraf fem er beliggende i Favrskov 

Kommune og to i Mariagerfjord Kommune. Placering på kort fremgår af bilag 

1a-b. 

 

Kilometrering  Kulturhistorisk bevaringsværdi Placering i 

forhold til banen 

 

Favrskov Kommune 

131+250-

131+450 

Høj. Beskyttelseslinje om fortidsminde. Vest for 

139+950-

140+125 

Voldsted. Beskyttelseslinje om 

fortidsminde. 

Nordøst for 

145+700 Kirke. Nord for 

147+200-

147+300. 

Stenkiste ved vandløb. 

Beskyttelseslinje om fortidsminde. 

Nord for 

148+700-

148+900 

Høj. Beskyttelseslinje om fortidsminde. Nord for 

 

Mariagerfjord Kommune 

195+000-

198+000 

Forsvarsanlæg (ringborg Vikingetid), 

rekreation/fritid, skovbrug samt 

mølledrift.  

Området er udvidet i kommuneplan 

2013-2025 med henblik på optagelse 

på UNESCOS verdensarvsliste. 

Sydøst for 

198+800-

199+800 

Stationsby, kvarteromdannelse, 

arkitektur 1920-1949 samt mølledrift 

(Hodals Mølle). 

Øst og vest for 

Tabel 4. Tabel over kulturhistoriske bevaringsværdier på strækningen Aarhus-Hobro inden for 

undersøgelsesområdet. 

Områderne i Favrskov Kommune overlapper hhv. beskyttelseslinjer for 

fortidsminde og beskyttelseslinjen omkring Lerbjerg Kirke. Fortidsminderne er 

beskrevet i afsnit 5.1.5, mens kirker er beskrevet i afsnit 5.1.2. 

 

Områderne i Mariagerfjord Kommune udgøres af de to planområder ’Fyrkat og 

Apotekerskoven’ samt ’Hostruphuse’ ved hhv. km 195+000-198+000 og 

198+800-199+800. 
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’Fyrkat og Apotekerskoven’ indeholder en gammel vikingeborg. Selve 

vikingeborgen er beliggende i en del af Onsild Ådal, som er udpeget til 

kulturmiljø. Området ønskes på sigt optaget på UNESCOS verdensarvsliste, 

som en del af de danske trelleborge. Apotekerskoven ligger omkring Fyrkat. 

Området strækker sig fra motorvej E45 op mod den sydelige del af Hobro by. 

Hele området er beliggende på østsiden af jernbanen /12/ (se Figur 20). 

 

 

Figur 20. ’Fyrkat og Apotekerskoven’. Område med kulturhistorisk bevaringsværdi syd for Hobro i 

Mariagerfjord Kommune. 
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’Hostruphuse’ er et boligkvarter, der udsprang efter jernbanens placering 

langt fra daværende Hobro by i 1869. Jernbanen blev placeret på en 

bakkeskråning vest om Hobro by, hvilke betød, at jernbanen på 

indvielsestidspunktet ikke var beliggende i selve byen. Derfor begyndte en 

selvstændig bebyggelse, Hostrup Huse, at vokse frem omkring Hobro Station. 

Først i 1921 blev Hostrup Huse en del af Hobro by /12/ (se Figur 21).  

 

 

Figur 21. ’Hostruphuse’. Område med kulturhistorisk bevaringsværdi ved Hobro by i Mariagerfjord 

Kommune.  

5.1.5 Fredede fortidsminder 

For at bevare fortidsminder som en del af den danske kulturarv er de ofte 

fredede (i henhold til museumslovens § 29e). Fredningen betyder, at der ikke 

må ske ændringer i fortidsmindets tilstand. Det vil sige, at alle aktiviteter, der 

påvirker fortidsmindernes indhold og overflade, ikke er tilladt. Der må heller 

ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes på fortidsminder eller inden 

for en afstand af 2 m fra dem. Ved påvirkning af et fortidsminde skal 

Kulturstyrelsen søges om dispensation. 

 

Et flertal af de fredede fortidsminder er omfattet af en 100 m 

beskyttelseszone i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18. 

Beskyttelseszonen regnes fra fredningsgrænsen, og der er inden for denne 

zone et forbud mod forandringer af tilstanden i området, herunder også 

midlertidige terrænændringer som nedgravning af ledninger og lignende. Der 

skal søges dispensation ved den pågældende kommune ved påvirkninger 

indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjer. 

 

På strækningen fra Aarhus til Hobro findes seks fredede fortidsminder, hvor 

enten fortidsmindet eller en 100 meters beskyttelseszone ligger inden for 
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undersøgelsesområdet. I det følgene er de seks fredede fortidsminder 

bekskrevet. Placering på kort fremgår af bilag 1a-b. 

 

Kilometrering Fredet 

fortidsminde 

Sammenfald med 

undersøgelsesområ

det 

Placering i 

forhold til 

banen 

 

Favrskov Kommune 

131+300 Rundhøj fra 

oldtiden 

Kun 100 m 

beskyttelseszone 

Vest for 

139+800 Voldsted fra 

historisk tid 

Fortidsminde og 100 

m beskyttelseszone 

Nordøst for 

147+200 Vejkiste fra 

nyere tid 

Fortidsminde og 100 

m beskyttelseszone 

Nord for 

148+800 Rundhøj fra 

stenalderen 

Fortidsminde og 100 

m beskyttelseszone 

Nord for 

 

Mariagerfjord Kommune 

187+000 To rundhøje fra 

oldtiden 

Kun 100 m 

beskyttelseszone 

Nord for 

188+900 Rundhøj fra 

oldtiden 

Kun 100 m 

beskyttelseszone 

Nord for 

195+000 Hulvej fra 

middelalderen 

Fortidsminde og 100 

m beskyttelseszone 

Sydøst for 

Tabel 5. Oversigt over fredede fortidsminder inden for undersøgelsesområdet på strækningen 

Aarhus – Hobro. 

Syd for Hinnerup ved km 131+300 er der registreret et fredet fortidsminde 80 

meter vest for banen, og undersøgelsesområdet krydser således 

fortidsmindets beskyttelseslinje. Fortidsmindet er en fredet rundhøj fra 

oldtiden, og er tilknyttet kulturmiljøet ’Norringure’, som har en stor 

koncentration af gravhøje fra forhistorisk tid. Fortidsmindet ligger i tæt skov, 

og der er kun meget begrænset udsyn til banen (Figur 22).  
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Figur 22. Billedet viser den fredede gravhøj ved ’Norringure’ (venstre side af billedet) i 

sammenhæng med den eksisterende bane. Favrskov Kommune. 

Umiddelbart syd for Hadsten er der registreret et fredet fortidsminde ved 

’Kollerup Hovedgård’ ved km 139+800. Fortidsmindet er et voldsted fra 

historisk tid, der nu delvist er bebygget af ’Kollerup Hovedgård’. 

Beskyttelseszonen regnes fra fredningsgrænsen af voldstedet. Hvor 

voldstedet er tættest på undersøgelsesområdet, er der kun ca. 10 meter til 

den eksisterende bane, og dermed ligger både fortidsminde og 100 meter 

beskyttelseszonen inden for undersøgelsesområdet (Figur 23).  
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Figur 23. Voldsted ved ’Kollerup Hovedgård’ syd for Hadsten, Favrskov Kommune. 

Ca. en kilometer vest for Lerbjerg ved km 147+200 er der registreret et 

fredet fortidsminde ca. 40 meter nord for den eksisterende bane. Både 

fortidsminde og 100 meter beskyttelseszone falder dermed inden for 

undersøgelsesområdet. Fortidsmindet er en vejkiste fra nyere tid, der fører 

over det lille vandløb Stensbæk. Vejkisten er lokaliseret tæt på den 

eksisterende landevej mellem Lerbjerg og Laurbjerg.  

 

Ved km 148+800 er der registreret en rundhøj fra stenalderen. Højen ligger 

150 meter nord for den eksisterende bane, og det er således kun 100 meter 

beskyttelseszonen fra rundhøjen, der er omfattet af undersøgelsesområdet. 

Ca. 3 meter af nordsiden af rundhøjen er fjernet i forbindelse udvidelsen af 

Hadsten-Laurbjergvejen. 
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Eksisterende forhold 

Mellem Handest og Sønder Onsild Stationsby ved km 187+000 er registreret 

to fredede gravhøje fra oldtiden. Højene ligger hhv. 65 og 110 meter fra den 

eksisterede bane, og det er således kun 100 meter beskyttelseszonerne fra de 

to gravhøje, der er omfattet af undersøgelsesområdet. Højene har tidligere 

været delvist overpløjet (1948), men fremstår i dag græsklædte og 

beliggende synligt i landskabet på en åben græsmark (Figur 24).  

 

 

Figur 24. Billede af rundhøjen Tanghøj med banen i baggrunden i Mariagerfjord Kommune. © 

Kulturstyrelsen 2014. 

Øst for Sønder Onsild Stationsby ved km 188+900 er registreret en fredet 

gravhøj fra oldtiden. Gravhøjen ligger 100 meter nord for den eksisterende 

bane, og beskyttelseszonen er således sammenfaldende med den nordlige 

halvdel af undersøgelsesområdet. Dele af højen har tidligere været overpløjet. 

I dag fremstår højen tydelig i landskabet, som en langstrakt forhøjning med 

enkelte høje træer, der rejser sig i et større åbent markstykke. 

 

Ca. 3 km vest for Hobro ved km 195+000 er der registreret et fredet 

fortidsminde umiddelbart syd for den eksisterende bane. Såvel fortidsminde 

som 100 meter beskyttelseszone ligger inden for undersøgelsesområdet. 

Fortidsmindet udgøres af en hulvej fra middelalderen, en mindre gravhøj samt 

et parti med trædesten i forlængelse af hulvejen i retning mod Onsild å.  

5.1.6 Beskyttede sten- og jorddiger 

Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og 

ejendomme i landskabet. De er beskyttede, da de blandt andet vidner om 

arealudnyttelse og den administrative inddeling af landet i sogne, landsby- og 

herregårdsejerlav. En anden grund er, at de er vigtige levesteder og 

spredningsveje for planter og dyr, ligesom de har en visuel betydning og 

bidrager til et afvekslende landskab /17/. Beskyttelsen betyder, at der ikke 

må foretages ændringer af tilstanden af de beskyttede diger (i henhold til 

museumsloven § 29a). Hvis et beskyttet dige påvirkes, skal der søges om 

dispensation ved den pågældende kommune.  
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Eksisterende forhold 

På strækningen fra Aarhus til Hobro findes der 32 beskyttede sten- og 

jorddiger inden for undersøgelsesområdet. I Tabel 6 herunder er digerne 

beskrevet. Placering på kort fremgår af w bilag 1a-b. 

 

Kilometrering Beskrivelse Placering i 

forhold til 

banen 

Aarhus Kommune 

117+700 Beskyttet dige beliggende 17 meter sydvest 

for banen med en samlet længde på ca. 250 

meter med en orientring nordøst – sydvest. 

Diget er i dag overpløjet og kan ikke 

erkendes i landskabet.  

Sydvest for 

119+500 – 

121+000 

Tre beskyttede diger i forlængelse af 

hinanden, som forløber parallelt med den 

eksisterende banestækning ca. 30 meter øst 

for denne. Digerne er hhv. 500, 200 og 300 

meter lange og ligger i deres fulde længder 

inden for undersøgelsesområdet. Digerne er 

bevoksede med sammenhængende, høje 

træer og fremstår generelt synlige i 

landskabet. Ved det sydligste og det 

nordligste dige er der dog plantet ny skov på 

arealerne umiddelbart op til diget, og 

synligheden af digerne vil dermed 

formindskes, når skoven vokser til. 

Øst for 

122+700 Beskyttet dige beliggende 25 meter vest for 

banen med en samlet længde på ca. 300 

meter med en orientering øst - 

vest/nordvest. Diget afgrænser en grund, 

med marker omkring. Diget er bevokset 

med sammenhængende høje træer, og åbne 

marker grænser op til mod syd og vest. 

Diget fremstår tydeligt i landskabet.  

Vest for 

Favrskov Kommune 

126+800 – 

128+900 

Fem beskyttede diger i forlængelse af 

hinanden, som forløber parallelt med den 

eksisterende banestrækning i en afstand af 

ca. 25 meter mod øst. Digerne er hhv. 140, 

230, 100, 280, og 225 meter lange. Digerne 

er bevokset med høje træer og fremstår 

tydlige i landskabet. Det ene dige er 

gennembrudt af en nyere anlagt vej, der på 

en bro føres over banen.  

Øst for 

129+500 Beskyttet dige beliggende på den østlige 

side af banen. Diget er i alt 400 meter langt 

og har en orientering øst - vest, hvoraf 50 

meter ligger inden for 

undersøgelsesområdet. Diget er bevokset 

med semitransparente, mellemhøje træer og 

Øst for 
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Eksisterende forhold 

Kilometrering Beskrivelse Placering i 

forhold til 

banen 

buske, og udgør skel mellem to store åbne 

markflader. Diget fremstår tydeligt i 

landskabet. 

129+800 – 

130+400 

To beskyttede diger i forlængelse af 

hinanden, som løber parallelt med den 

eksisterende banestrækning i en afstand af 

ca. 25 meter øst for banen. Digerne er hhv. 

250 og 330 meter lange. Digerne er 

bevokset med høje træer og fremstår tydlige 

i landskabet. Det ene dige er gennembrudt 

af en nyere anlagt vej, der på en bro fører 

over banen. 

Øst for 

131+200 Beskyttet dige 40 meter vest for den 

eksisterende bane. Diget afgrænser det 

større skovområde Norringure, som er 

udepeget som værdifuldt kulturmiljø. Diget 

er ca. 1.500 meter langt, men omfattes kun 

af undersøgelsesområdet på20 meter. Diget 

fremstår som en integreret del af 

skovbrynet, og er ikke særskilt synlig i 

landskabet.  

Vest for 

134+200 – 

135+800 

Seks beskyttede diger i forlængelse af 

hinanden, som løber parallelt med den 

eksisterende banestrækning i en afstand af 

ca. 25 meter mod øst. Digerne er hhv. 330, 

160, 190, 450, 200 og 40 meter lange. 

Digerne er bevokset med høje træer og 

fremstår tydlige i landskabet. 

Øst for 

136+500  Beskyttet dige, som løber parallelt med 

banen ca. 25 meter øst for banen. Diget er 

400 meter langt, og er bevokset med høje 

træer. Diget fremstår tydeligt i landskabet 

langs banestrækningen.  

Øst for 

137+900 Beskyttet dige, som løber parallelt med 

banen ca. 25 meter mod øst. Diget er 200 

meter langt, og er bevokset med høje træer. 

Diget er en del af en større skovbevoksning 

langs jernbanen, og fremstår derfor mindre 

markant i landskabet. 

Øst for 

145+200 – 

147+700 

Fem beskyttede diger, der løber parallelt 

med banen ca. 20 meter nord for banen. 

Digerne er hhv. 175, 250, 375, 150 og 325 

meter lange. Digerne er bevoksede med 

høje træer, og fremstår tydeligt i 

landskabet.  

Nord for 

151+500 Undersøgelsesområdet omfatter et beskyttet 

dige øst for banen. Diget har et vinkelret 

Øst for 
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Eksisterende forhold 

Kilometrering Beskrivelse Placering i 

forhold til 

banen 

knæk og en orientering mod nordnordvest - 

østnordøst. Diget er ca. 80 meter langt, og 

er beliggende i et skovareal, hvorfor det ikke 

er umiddelbart synligt i landskabet.  

Randers Kommune 

161+000 Undersøgelsesområdet for vejbroen ved 

Stevnstrup omfatter 75 meter af et 

beskyttet dige. Diget ligger vest for banen, 

og har en orientering øst-vest. Diget 

markerer skel mellem ejendomme i 

landskabet, er bevokset med 

sammenhængende træer og buske og 

fremstår tydeligt i landskabet.  

Vest for 

164+000 Beskyttet dige beliggende parallelt med 

banestrækningen 17 meter nord for banen. 

Diget er 210 meter langt og beplantet med 

semi-transparente buske og træer. Der 

befinder sig marklandskaber omkring diget, 

hvorfor det fremstår synligt i landskabet.  

Nord for 

166+500 Beskyttet dige beliggende i et vådområde 

vest for banen i Randers by. Diget er 620 

meter langt og har en orientering sydøst - 

vestnordvest. 50 meter af diget er omfattet 

af undersøgelsesområdet. Diget er beplantet 

med semitransparente træer og buske, og 

fremstår tydeligt mod det omgivende flade 

vådområde.  

Vest for 

170+500 70 meter langt beskyttet dige, der løber 

parallelt med banen ca. 20 meter syd for 

denne. Diget er bevokset med høje træer, 

og fremstår tydeligt i landskabet.  

Syd for 

170+700 To beskyttede diger, der løber parallelt med 

banen på hver sin side, hhv. 20 meter nord 

og syd for banen. Digerne er ca. 120 meter 

lange, og er bevoksede med høje træer, 

men gennemskæres centralt af en 

højspændingsledning. På de strækningerne 

under højspændingsledningerne fremstår 

digerne med lav, åben bevoksning.  

Nord og syd 

for 

171+400 Et nord-sydgående beskyttet dige, der 

støder op til banen sydfra. Diget er i dag 

overpløjet og kan ikke erkendes i 

landskabet. 

Syd for 

171+600 Et øst-vestgående beskyttet dige, der støder 

op til banen fra vest. 120 meter af diget 

ligger inden for undersøgelsesområdet. 

Diget udgør et skel mellem skov og åbne 

Syd for 
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Eksisterende forhold 

Kilometrering Beskrivelse Placering i 

forhold til 

banen 

græsarealer. Selve diget er ikke bevokset, 

og fremstår ikke tydeligt i landskabet. 

171+700 Undersøgelsesområdet omfatter ca. 30 

meter af et beskyttet dige, der støder op til 

banen fra nord. Diget har en orientering syd 

– nord. Diget er kraftigt bevokset med 

sammenhængende høje træer, og udgør 

skellet mellem to åbne markarealer, og er 

således tydligt i landskabet. 

Nord for 

172+000 Undersøgelsesområdet omfatter ca. 40 

meter af et beskyttet dige, der støder op til 

banen fra syd. Diget har en orientering nord 

– syd. Diget er kraftigt bevokset med høje 

træer. Diget udgør skellet mellem to åbne 

markarealer, og er således tydligt i 

landskabet. 

Syd for 

173+000 Undersøgelsesområdet strejfer et 

nordøstgående, beskyttet dige. Diget er 

bevokset med semi-transparente, træer og 

buske, og fremstår tydeligt i landskabet som 

skel mellem korn- og græsmarker. 

Syd for 

173+200 – 

174+000 

To beskyttede diger, der løber parallelt med 

banen ca. 20 meter nord for denne. Digerne 

er hhv. 150 og 440 meter lange. Digerne er 

tæt bevokset af høje træer, og danner et 

tydeligt skel mellem bane og marker. 

Nord for 

180+700 Undersøgelsesområdet strejfer et 

østgående, beskyttet dige. Diget danner skel 

mellem en mindre skovbevoksning og en 

åben mark. 

Vest for 

Mariagerfjord Kommune 

188+700 Undersøgelsesområdet omfatter ca. 40 

meter af et beskyttet dige, der støder op til 

banen fra nord. Diget er orienteret syd – 

nord. Diget er bevokset af mellemhøje træer 

og buske, og fremstår som et semi-

transparent skel mellem to marker. 

Nord for 

189+400 Undersøgelsesområdet omfatter ca. 40 

meter af et beskyttet dige, der støder op til 

banen fra nord. Diget er orienteret syd – 

nord. Diget er i dag overpløjet, og kan ikke 

erkendes i landskabet. 

Nord for 

192+200 Undersøgelsesområdet omfatter ca. 30 

meter af et beskyttet dige, der støder op til 

banen fra sydvest. Diget er orienteret 

nordøst - sydvest. Diget er bevokset med 

mellemhøje træer og buske, og fremstår 

Sydvest for 
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Eksisterende forhold 

Kilometrering Beskrivelse Placering i 

forhold til 

banen 

som et semi-transparent skel mellem to 

marker. Nærmest banen, er diget delvist 

overpløjet og svært erkendelig i landskabet. 

192+300 Banen skærer gennem et sydvest-

nordøstgående beskyttet dige. Diget udgør, 

på begge sider af banen, skellet mellem 

mark og skovbevoksning. Diget fremstår 

som en integreret del af skovbrynet, og er 

ikke særskilt synlig i landskabet. 

Nordøst til 

sydvest for 

192+400 Undersøgelsesområdet omfatter ca. 40 

meter af et beskyttet dige, der støder op til 

banen fra øst. Diget er orienteret vest – øst. 

Diget er i dag helt indesluttet i en større 

skovbevoksning, og er derfor ikke særskilt 

synligt i landskabet. 

Øst for 

194+300 Undersøgelsesområdet strejfes af et 

beskyttet dige, der støder op til 

undersøgelsesområdet fra syd. Diget er 

orienteret nord – syd. Diget er bevokset 

med semi-transparente, høje træer, og 

udgør skellet mellem to marker. Tættest på 

undersøgelsesområdet bliver diget en del af 

en skovbevoksning, der støder op til banen. 

Diget er her ikke særskilt synligt i 

landskabet. 

Syd for 

196+000 Et beskyttet dige, der løber parallelt med 

banen ca. 20 meter syd for denne. Diget er 

ca. 100 meter langt, og bevokset med høje 

træer. Diget er en del af en større 

skovbevoksning langs banen, og fremstår 

ikke særskilt tydelig i landskabet. 

Syd for 

196+300 Et beskyttet dige, der løber parallelt med 

banen ca. 20 meter syd for. Diget er ca. 100 

meter langt, og bevokset med høje træer. 

Diget er en del af en større skovbevoksning 

langs banen, og fremstår ikke særskilt 

tydelig i landskabet. Et mindre, beskyttet 

dige støder op til det parallelle dige fra syd. 

Det mindre dige er ca. 50 meter langt, og 

fremstår som en semi-transparent række af 

mellemhøje træer, omgivet af græsmarker. 

Syd for 

196+700 Et mindre, beskyttet dige, der støder op til 

banen fra nordvest. Diget er orienteret 

sydøst – nordvest. Diget er ca. 50 meter 

langt og består af enkelte semitransparente 

træer. I den ende, der støder op mod 

banen, bliver diget en del af en større 

Nordvest for 
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Eksisterende forhold 

Kilometrering Beskrivelse Placering i 

forhold til 

banen 

skovbevoksning, der løber parallelt med 

banen.  

Tabel 6. Oversigt over beskyttede diger, der ligger inden for undersøgelsesområdet. 

5.1.7 Kulturarvsarealer og arkæologiske fund 

Kulturstyrelsen foretager en registrering af særligt bevaringsværdige 

arkæologiske lokaliteter, de såkaldte kulturarvsarealer. Inden for 

kulturarvsarealer er der gjort værdifulde arkæologiske fund, og det er 

sandsynligt, at der gemmer sig endnu flere. Kulturarvsarealerne er ikke 

fredede, men der bør tages hensyn til dem, da de har national betydning. 

Påvirkninger på kulturarvsarealer kræver ikke dispensation, men de 

arkæologiske forundersøgelser som følge af aktiviteter i områderne kan blive 

omfattende. 

 

På strækningen fra Aarhus til Hobro findes der fem kulturarvsarealer inden for 

undersøgelsesområdet. I det følgende er kulturarvsarealerne beskrevet. 

Placering på kort fremgår af bilag 1a-b. 

 

Kilometrering Kulturarvsareal Placering i forhold 

til banen 

 

Favrskov/Randers Kommune 

153+000 – 

154+000 

Østergårds Mark Øst og vest for 

 

Randers Kommune 

155+000 – 

157+700 

Gudenåen Nordvest og sydøst for 

166+500 Vorup Kær (matr. nr. 10a). 

Randers Midtby 

Nordøst for 

175+500 – 

176+000 

Bjerregrav Mose Vest for 

 

Mariagerfjord Kommune 

194+600 Lokeshede Syd for 

Tabel 7. Oversigt over kulturarvsarealer inden for undersøgelsesområdet. 
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Eksisterende forhold 

Hvor den eksisterende bane krydser Gudenåen syd for Langå, ligger 

kulturarvsarealet ’Østergårds Mark’ ved km 153+000 – 154+000 (Figur 25). 

Kulturarvsarealet dækker et område på ca. 2 km2 af Gudenåens ådal, og 

undersøgelsesområdet passerer centralt gennem området. Ved Østergårds 

Mark er der fundet en stor koncentration af bopladser og andre fund fra 

stenalderen samt et mindre antal fund fra jernalderen. Bevaringsforholdene i 

de våde enge langs Gudenåen vurderes generelt som værende gode, og der 

er mange lokaliteter, der endnu ikke er undersøgt. Det må derfor forventes, 

at der ved større anlægsarbejder i området kan gøres betydelige nye fund. 

 

 

Figur 25. Kulturarvsarealet ’Østergårds Mark. i Favrskov og Randers Kommune. 
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Eksisterende forhold 

Nord for Langå løber den eksisterende bane gennem kulturarvsarealet 

’Gudenåen’ ved km 155+000 – 157+700 (Figur 26). Kulturarvsarealet dækker 

et område på ca. 2 km2, primært dækkende den vestlige side af Gudenåens 

ådal. Arealet er aflangt i form, og undersøgelsesområdet passerer centralt 

gennem arealet langs den lange akse. Således er kulturarvsarealet og 

undersøgelsesområdet sammenfaldende over en strækning på ca. 2,5 km. 

Ved Gudenåen er der fundet en stor koncentration af bopladser og andre fund 

fra stenalderen.  

 

Bevaringsforholdene i de våde enge langs Gudenåen vurderes generelt som 

værende gode, og langt de fleste lokaliteter er endnu ikke undersøgt. Det må 

derfor forventes, at der ved større anlægsarbejder i området kan gøres 

betydelige nye fund. 

 

 

Figur 26. Kulturarvsarealet Gudenåen i Randers Kommune. 
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Eksisterende forhold 

Syd for Gudenåen ved Randers by skærer undersøgelsesområdet et 

kulturarvsareal ved ’Vorup Kær’ ved km 166+500 (Vorup mat. nr. 10a) (Figur 

27). På arealet er der gjort et votivfund (offerfund) fra bronzealder i fyld 

opkastet fra Gudenåen.  

 

 

Figur 27. Kulturarvsarealet ’Vorup Kær’ i Randers Kommune. 
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Eksisterende forhold 

Ved Bjerregrav skærer undersøgelsesområdet den østlige kant af 

kulturarvsarealet ’Bjerregrav Mose’ ved km 175+500 – 176+000 (Figur 28). I 

’Bjerregrav Mose’ findes en lang række fortidsminder spredt fra 

Maglemosekultur til middelalder. Bevaringsforholdene i området vurderes at 

være særdeles gode, og det må forventes, at der ved anlægsarbejder i 

området kan gøres væsentlige nye fund. 

 

 

Figur 28 Kulturarvsarealer Bjerregrav Mose i Randers Kommune. 
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Eksisterende forhold 

Fire km sydvest for Hobro ligger kulturarvsarealet ’Lokeshede’ ved km 

194+600 (Figur 29). Kulturarvsarealet omfatter et Sarupanlæg - et 

kulturanlæg med systemgrøfter, offergruber og grave. Desuden findes en stor 

koncentration af gravhøje. Undersøgelsesområdet skærer det nordvestligste 

hjørne af kulturarvsarealet på et sted, hvor kulturarvsarealet og den 

eksisterende bane er adskilt af et vandløb (Onsild Å). 

 

 

Figur 29. Kulturarvsarealet i ’Lokeshede’ i Mariagerfjord Kommune. 

Kulturstyrelsen registrerer udover kulturarvsarealer også arkæologiske fund, 

der er gjort gennem tiderne i Danmark i det nationale register ”Fund og 

fortidsminder” /8/. Registret indeholder både enkeltfund, der er sket ved 

tilfældighed, og fund gjort i forbindelse med planlagte arkæologiske 

undersøgelser og udgravninger. Fundene er ikke fredede. 

 

På strækningen fra Aarhus til Hobro er der registreret 31 ikke fredede fund og 

fortidsminder inden for undersøgelsesområdet. I Tabel 8 herunder er de 

registrerede fund og fortidsminder beskrevet. Placering på kort fremgår af 

webkort. 

 

Kilometrering Navn Fund/fortidsminde Placering i 

forhold til banen 

 

Aarhus Kommune 

110+750 Fiskerhuset Stenalder Syd for 

116+250 Brabrand Rundhøj fra Oldtiden Sydvest for 

118+100 Rosbjerg Enkeltfund fra 

Stenalderen  

 

Enkeltfund fra 

Jernalderen 

Syd for 
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Eksisterende forhold 

Kilometrering Navn Fund/fortidsminde Placering i 

forhold til banen 

118+250 Rosbjerg Bosættelse fra 

Stenalderen 

Syd for 

124+700 Gjedingbjerg Rundhøj fra Oldtiden Øst for 

Favrskov 

Kommune 

   

146+400 Leerbækshøi Brandgrav 

(uspecificeret type) 

fra Bronzealderen. 

Rundhøj fra Oldtiden. 

Gravgenstand fra 

Bronzealderen. 

Syd for  

146+700 Essendrup Hus (evt. med stald) 

fra Jernalderen 

Nord for 

149+750 Essendrup 

Skov 

Langhøj fra Oldtiden Nord for 

150+900 Skydhøi Rundhøj fra Oldtiden Nordøst for 

153+250 Østergård Ejendom, gård, hus 

fra Oldtiden. 

Fundet er i 

sammenhæng med 

kulturarvsarealet 

Østergårds Mark 

Øst for 

 

Randers Kommune 

156+750 Johannesberg Enkeltfund fra 

Stenalderen.  

Fundet er i 

sammenhæng med 

kulturarvsarealet 

Gudenåen 

Vest for 

157+250 Johannesberg Enkeltfund fra 

Stenalderen.  

Fundet er i 

sammenhæng med 

kulturarvsarealet 

Gudenåen 

Sydøst for 

157+350 Kalvehavegår

d 

Enkeltfund fra 

Stenalderen.  

Fundet er i 

sammenhæng med 

kulturarvsarealet 

Gudenåen 

Sydøst for 

157+750 Grensted Enge Enkeltfund fra 

Stenalderen.  

Fundet er i 

sammenhæng med 

kulturarvsarealet 

Gudenåen 

Sydøst for 
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Kilometrering Navn Fund/fortidsminde Placering i 

forhold til banen 

162+500 Fladbro Enkeltfund fra 

Stenalderen 

Nord for 

164+500 Tebbestrup Enkeltfund fra 

Stenalderen 

Syd for 

169+500 Doktorparken Møntfund fra 

uspecificeret historisk 

tid.  

Sydvest for 

172+800 Boelshøi Rundhøj fra 

Stenalderen 

 

Dysse eller jættestue 

fra Stenalderen 

Nord for 

177+250 Løsfundne 

oldsager fra 

Kousted sogn 

Enkeltfund fra 

Jernalderen 

Nord for 

 

Mariagerfjord Kommune 

186+250 Handest Brandgrav fra 

Bronzealder 

 

Rundhøj fra Oldtiden 

Syd for 

187+100 Handest Rundhøj fra Oldtiden Nord for 

189+800 Kjellinghøj Brandgrav fra 

Bronzealderen  

 

Rundhøj fra Oldtiden 

Nordøst for 

190+200 Vadgaard Jordfæstegrav fra 

Stenalderen  

 

Brandgrav fra 

Bronzealderen 

Sydvest for 

200+500 Kirketerp 

Mose 

Enkeltfund fra 

Jernalderen 

Øst for 

Tabel 8. Ikke-fredede fund og fortidsminder inden for undersøgelsesområdet. 

5.1.8 Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg 

Fredede og bevaringsværdige bygninger er en væsentlig og meget synlig del 

af den danske kulturarv. Fredede og bevaringsværdige bygninger er omfattet 

af lov nr. 970 af 28. august 2014 om bygningsfredning og bevaring af 

bygninger og bymiljøer. Mens de fredede bygninger administreres af 

Kulturstyrelsen, administreres de bevaringsværdige bygninger af 

kommunerne.  

 

Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de 

fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter 

af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller 

lokal betydning. En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som 
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det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene vedrører 

bygningens ydre /13/. 

 

Det er kommunerne, der udpeger bygninger som bevaringsværdige. Dette 

sker enten i kommuneplanen eller ved at udarbejde bevarende lokalplaner, 

der skal sikre bygningerne. 

 

Når kommunerne udpeger bevaringsværdige bygninger sker der ofte på 

baggrund af den såkaldte SAVE-metode /18/. Bygninger vurderes ud fra fem 

forskellige forhold i SAVE-metoden: 

 

 Arkitektonisk værdi 

 Kulturhistorisk værdi 

 Miljømæssig værdi 

 Originalitet 

 Tilstand 

 

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1 til 9 og sammenfattes til en 

samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien 

bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Karaktererne 

1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. 

 

Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger 

eller kirker. Bygninger med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af 

deres arkitektur, kulturhistorie eller håndværksmæssige udførelse er 

fremtrædende eksempler inden for deres slags. Bygninger med 

bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede 

udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med 

bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller 

uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så 

ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres 

oprindelighed.  

 

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger skal anmeldes til den respektive 

kommune, som jf. bygningsfredningslovens § 18 skal gennemføre en 

offentlighedsprocedure, før kommunen evt. giver tilladelse til nedrivning. 

 

I Tabel 7 er listet bevaringsværdige bygninger inden for 

undersøgelsesområdet med en bevaringsværdi 1-4, da disse vurderes til at 

have særlig bevaringsstatus. 

 

Der er i alt 26 bevaringsværdige bygninger inden for undersøgelsesområdet 

med bevaringsværdi 1-4, heraf 1 fredet bygning med bevaringsværdi 1 og 2 

bygninger med bevaringsværdi 2. De øvrige har bevaringsværdien 3 eller 4. 
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Kilometrering Adresse Matrikelnummer/

ejerlav 

Betegnelse/ 

anvendelse 

Bygge

år 

Bevarings

værdi 

Aarhus Kommune 

108+000 Banegårdsplads

en 955, 8000 

Århus C 

2200n 

Århus bygrunde 

Transport- og 

garageanlæg 

1927 2 

  

108+000 Orla Lehmanns 

Alle 8, 8000 

Århus C 

25h Marselisborg, 

Århus Grunde 

 

Etagebolig-

bebyggelse 

1881 4 

108+000 Orla Lehmanns 

Alle 10, 8000 

Århus C 

25k Marselisborg, 

Århus Grunde 

Etagebolig-

bebyggelse 

1890 3 

108+000 Orla Lehmanns 

Alle 12, 8000 

Århus C 

25l Marselisborg, 

Århus Grunde 

Etagebolig-

bebyggelse 

1880 4 

108+000 Kriegersvej 27, 

8000 Århus C 

19 Marselisborg, 

Århus Grunde 

Bygning til 

hotel, 

restaurant, 

vaskeri, frisør 

og anden 

servicevirk-

somhed 

1930 4 

108+000 Valdemarsgade 

59,  

8000 Århus C 

171f, Marselisborg, 

Århus Grunde 

Række-, kæde 

eller 

dobbelthus 

1897 4 

108+000 Morten Børups 

Gade 16, 8000 

Århus C 

171b, Marselisborg, 

Århus Grunde 

Etagebolig-

bebyggelse 

1870 4 

108+000 Valdemarsgade 

54,  

8000 Århus C 

806, Marselisborg, 

Århus Grunde 

Etagebolig-

bebyggelse 

1901 4 

115+000 Hovedgaden 34,  

8220 Brabrand 

10e Brabrand by, 

Brabrand 

Fritliggende 

enfamiliehus 

1898 3 

Randers Kommune 

156+000 Bredgade 60,  

8870 Langå 

19bn Langå by, 

Langå 

Etagebolig-

bebyggelse 

1905 4 

156+000 Bredgade 53, 

8870 Langå 

5ak Langå by, Langå Bygning til 

kontor, handel, 

lager, herunder 

offentlig 

administration 

1910 2 

156+000 Vinkelvej 10,  

8870 Langå 

5av Langå by, Langå Fritliggende 

enfamiliehus 

1905 4 

156+000 Fælledvej 4,  

8870 Langå 

56 Langå by, Langå Fritliggende 

enfamiliehus 

1925 3 

167+500 Jernbanegade 

27, 8900 

Randers C  

667i Randers 

Markjorder 

Transport- og 

garageanlæg 

1938 4 

168+000 Viborgvej 32, 

8920 Randers 

NV 

421ab Rander 

Markjorder 

Etagebolig-

bebyggelse 

1898 3 
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Kilometrering Adresse Matrikelnummer/

ejerlav 

Betegnelse/ 

anvendelse 

Bygge

år 

Bevarings

værdi 

168+000 Viborgvej 38, 

8920 Randers 

NV 

421ao Randers 

Markjorder 

Etagebolig-

bebyggelse 

1902 3 

168+000 Viborgvej 40, 

8920 Randers 

NV 

410e Randers 

Markjorder 

Etagebolig-

bebyggelse 

1922 3 

168+000 Viborgvej 44, 

8920 Randers 

NV 

410f Randers 

Markjorder 

Etagebolig-

bebyggelse 

1920 3 

168+700 Viborgvej 3C, 

8920 Randers 

NV 

152d Randers 

Markjorder 

Fritliggende 

enfamiliehus 

1904 3 

168+700 Viborgvej 7, 

8920 Randers 

NV 

152a Randers 

Markjorder 

Fritliggende 

enfamiliehus 

1895 3 

168+000 Viborgvej 9, 

8920 Randers 

NV 

151h Randers 

Markjorder 

Fritliggende 

enfamiliehus 

1907 3 

168+000 Viborgvej 11, 

8920 Randers 

NV 

151n Randers 

Markjorder 

Fritliggende 

enfamiliehus 

1906 3 

168+000 Viborgvej 92B, 

8920 Randers 

NV 

 

33a Randers 

Markjorder 

Bygning til 

anden 

institution, 

herunder 

kaserne, 

fængsel, mv.  

1900 4 

175+000 Tinghøjvej 111, 

8920 Randers 

NV 

1a Ll. Hedegård, 

Råsted 

Fritliggende 

enfamiliehus 

1880 4 

175+800 Bjerregrav 

Stationsvej 25, 

8920 Randers 

NV 

7h Råsted by, 

Råsted 

Etagebolig-

bebyggelse 

1909 4 

Mariagerfjord Kommune 

199+000 Stationsvej 12, 

9500 Hobro 

575c Hobro 

Markjorder 

Transport- og 

garageanlæg 

1907 1 - fredet 

Tabel 9. Bevaringsværdige bygninger inden for undersøgelsesområdet. 

Der findes én fredet bygning med bevaringsværdi 1 inden for 

undersøgelsesområdet. ’Hobro Stationsbygning’ med omgivelser er fredet. 

Den oprindelige station blev etableret i 1869, men blev nedrevet og udskiftet i 

forbindelse med etableringen af den nuværende station i 1893. Stationen har 

adressen Stationsvej 12, 9500 Hobro.  
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Figur 30. Hobro stationsbygning set fra Stationsvej i Mariagerfjord Kommune. 

5.2 Rekreative interesser 

De rekreative interesser er knyttet til offentlighedens adgang til frilufts- og 

fritidsaktiviteter i naturen og i rekreative områder. I dette fagnotat omfatter 

de rekreative interesser stiforbindelser såsom cykelruter, vandrestier og 

ridestier, friluftsområder og andre rekreative områder, herunder udpegede 

rekreative områder, større skovområder, idrætsanlæg mv. samt kolonihaver.  

5.2.1 Stiforbindelser 

Som udgangspunkt sikres offentlighedens adgang til naturen ad veje og stier 

ved naturbeskyttelseslovens kapitel 4 (strande, skove, udyrkede og 

klitfredede arealer, veje og stier samt sejlads). I offentlige fredskove er der 

en udvidet færdselsadgang, da færdsel til fods uden for veje og stier er tilladt. 

 

Herudover opnås også forbedrede muligheder for færdsel i det åbne land ved 

de planlagte cykelstier, vandreruter og ridestier, som fastlægges i 

kommuneplanerne. Kommuneplanernes bestemmelser skal sikre, at de 

udpegede vandre-, cykel- og rideruter opretholdes. Desuden findes 

Margueritruten, der er den særlige danske bilrute, der leder forbi mere end 

200 af Danmarks største og mest spændende seværdigheder og gennem 

noget af landets smukkeste natur. Undersøgelsesområdet krydser også 

nationale cykelruter. Det nationale cykelrutenet skiller sig ud ved at være 

udpeget som særlig cykelvenligt og dækker hele Danmark. 

 

I Tabel 10 findes en oversigt over eksisterende rekreative stiforbindelser 

inden for undersøgelsesområdet.  

 

Kilometrering Stiforbindelser 

 

Aarhus Kommune 

108+000 Cykelruten ’Sommer 2015’ krydser baneforløbet i Århus by.  

109+800 

 

Margueritruten krydser banen ved Søndre Ringvej i Århus. 

111+000 – 

111+700 

I Aarhus by på den strækning, hvor den eksisterende bane 

passerer Aarhus Å, krydses undersøgelsesområdet af en 

række stiforbindelser: 
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Kilometrering Stiforbindelser 

Løberute om Brabrand Sø og Årslev Engsø. Meget benyttet 

løberute markeret med røde afmærkningspæle for hver 250 

meter.  

 

Vandrerute Brabrandstien. Brabrandstien er en meget 

benyttet cykelrute mellem Brabrand og Stautrup i Vest og 

Aarhus midtby i øst, og benyttes til rekreative og 

motionsformål af fodgængere, løbere og cyklister. 

 

National cykelrute nr. 4: Søndervig – København. 

Cykelruten, som i alt er 310 km lang, går gennem det flade 

landskab i Vestjylland, de høje tinder i Det midtjyske 

Søhøjland og gennem Aarhus inden ruten fortsætter på 

Sjælland. 

 

Vandrerute Aarhus-Silkeborg. Regional vandrerute på 64 

km gennem det midtjyske søhøjland fra Aarhus til Silkeborg 

 

Fjernvandreruten E1. Den europæiske fjernvandrerute E1 

går fra Nordsverige via Grenå-Kruså til Italien, i alt 4900 

km. 

 

Favrskov Kommune 

127+800 

 

’Lilleaastien’. Vandresti, der i hovedtræk følger Lilleaas 

forløb fra Skiveholme i syd til Laubjerg i nord. Stien krydser 

undersøgelsesområdet flere gange. Lilleaastien er en del af 

”Favrskovruten – et sammenhængende stinet i Favrskov 

Kommune” 

131+500 ’Skovsti Søbyvad til Hinnerup’. Vandreruten følger skovene 

fra Søbyvad i vest til Hinnerup i øst. Stien er en del af 

”Favrskovruten – et sammenhængende stinet i Favrskov 

Kommune” 

132+000 

 

’Lilleaastien’. 

133+500 

 

’Lilleaastien’. 

134-136+000 

 

’Lilleaastien’. 

140+000 

 

’Lilleaastien’. 

149+700 

 

’Lilleaastien’. 

151+000 ’Lilleaastien’. 

 

Favrskov, Randers Kommune 

150+000-

152+000 

 

’Banestien’. Vandreruten følger tracéet på den nedlagte 

jernbane fra Silkeborg til Randers. Stien krydser 

undersøgelsesområdet flere gange på strækningen fra 

Laurbjerg til Randers. Stien er en del af ”Favrskovruten – et 
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Kilometrering Stiforbindelser 

sammenhængende stinet i Favrskov Kommune” 

153+500 -

160+000 

 

’Banestien’. 

 

Randers Kommune 

153+800 

 

’Trækstien Randers-Silkeborg’. Trækstien Randers-Silkeborg 

er en 70 km lang natursti, der løber langs Gudenåen fra 

Silkeborg til Randers. Stien er egentlig bare en ret til at 

færdes, hvorfor kvaliteten af den er derefter, og stien kan 

på delstrækninger være våd og endda oversvømmet i 

vinterhalvåret. Dele af trækstien er fredet, og er beskrevet 

nærmere i afsnit 5.1.1 Fredede områder. 

154+800 ’Vandreruten Vest-sporet’. Vandreruten løber i hovedtræk 

langs Favrskov Kommunes vestlige grænse, fra Langå i 

nord over Thorsø i vest til Skivholme i syd. Stien er en del 

af ”Favrskovruten – et sammenhængende stinet i Favrskov 

Kommune” 

157+000 – 

159+000 

 

’Trækstien Randers-Silkeborg’. 

161+000 

 

’Banestien’. 

162+700 

 

’Trækstien Randers-Silkeborg’. 

167+000 ’Trækstien Randers-Silkeborg’. 

 

’Banestien’. 

168+000 

 

’Margueritruten’ krydser banen i Randers. 

173+250 ’National cykelrute nr. 2: Hanstholm – København’. Den 

nationale cykelrute Hanstholm-København krydser den 

eksisterende vejbro ved Svejstrup, og cykelruten forløber 

desuden parallelt med jernbanen øst for inden for 

undersøgelsesområdet i Randers by. Cykelruten er i alt 420 

km lang og forløber gennem et varieret udsnit af det 

danske landskab.  

 

Mariagerfjord Kommune 

191+000 ’Margueritruten’ krydser banen ved Tinderup krat.  

192+500 ’National cykelrute nr. 3. Hærvejsruten’. Den nationale 

cykelrute Hærvejsruten krydser eksisterende vejbro sydvest 

for Nørre Onsild (Klejtrupvej) samt eksisterende vejbro ved 

Tostrup Hovgård. Cykelstien er i alt 450 km lang, og 

gennem mere end tusinde år har rejsende benyttet de 

skiftende vejstrøg på den jyske højderyg, hvor man kunne 

komme frem uden at krydse vandløb. Cykelruten forløber 

gennem et historisk landskab med oldtidens gravhøje, 

vikingernes runesten og middelalderens kirker. 
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Kilometrering Stiforbindelser 

197+350 ’National cykelrute nr. 3. Hærvejsruten’ 

Tabel 10. Stier inden for undersøgelsesområdet. 

5.2.2 Friluftsområder, skovområder og andre rekreative områder 

Friluftsområder er områder med særlige naturværdier, som er specielt 

velegnede til naturbaserede, rekreative aktiviteter. Inden for det enkelte 

friluftsområde kan nye rekreative anlæg og aktiviteter ske i det omfang, det 

ikke forringer områdets naturmæssige kvaliteter, der er grundlag for 

områdets rekreative værdi. Ved ændring eller placering af nye anlæg skal det 

sikres, at befolkningens adgang til området og de naturbaserede rekreative 

interesser ikke forringes. 

 

Den eksisterende jernbane løber igennem flere byer, hvor der inden for 

undersøgelsesområdet findes flere områder, hvor der er rekreative interesser. 

Områderne fremgår af bilag 2 Rekreative interesser kort A-B. Der henvises til 

fagnotat om planforhold for en mere fyldestgørende beskrivelse af 

kommuneplanrammerne udpeget til rekreative formål. 

 

I Tabel 11 herunder gives en oversigt over rekreative områder inden for 

undersøgelsesområdet på strækningen Aarhus – Hobro. I den efterfølgende 

tekst beskrives de rekreative områder nærmere. 

 

Kilometrering Rekreativt område Udlagt som 

rekreativt område i 

kommuneplanen 

 

Aarhus Kommune 

111+000 Hjulbjergvejs Lokalpark Ja 

113+000 Gjellerup Skov Ja 

113+500 Brabrand Sø Ja 

113+750 Brabrand Skov Ja 

116+500 – 

121+500 

True Skov Ja 

 

Favrskov Kommune 

131+000 Norringure Skov Nej 

135+500 – 

139+200 

Rekreativt område. Rekreative 

formål og jordbrug. Markant 

landskab 

Ja 

139+200 – 

140+200 

Rekreativt område. Rekreative 

formål og jordbrug. Omgivelser til 

Kollerup Hovedgård 

Ja 

140+500 – 

141+200 

Rekreativt område langs Lilleås ådal. 

Rekreative formål og jordbrug. 

Markant landskab 

Ja 

146+000 – 

148+500 

Rekreativt område vest for Lerbjerg. 

Rekreative formål og jordbrug. 

Markant landskab 

Ja 
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Kilometrering Rekreativt område Udlagt som 

rekreativt område i 

kommuneplanen 

148+500 – 

149+500 

Essendrup Skov Nej 

Favrskov Randers 

153+700 

156+000 

162+500 

166+800 

Gudenåen Nej 

 

Randers Kommune 

155+700 Hasselager Ege Ja 

157+200 Johannesberg Overnatningsplads Nej 

161+200 Rideklub Ja 

166+500 Banespor i Vorup, Vorup Enge og 

Gudenåparken 

Ja 

166+800 Randers Regnskov Nej 

169+500 Doktorparken Ja 

170+000 Rekreativt område Oust Møllevej Ja 

182+500 Anlægget Spurvevej Ja 

 

Mariagerfjord Kommune 

198+000 Rekreativt område – v/Tyttebærvej Ja 

198+500 Rekreativt område – v/Multebærvej Ja 

198+500 – 

199+200 

Rekreativt område – v/Haldbakken Ja 

199+700 Rekreativt område – v/Hodal Bæk Ja 

199+700 Rekreativt område – 

v/Hostrupkrogen 

Ja 

Tabel 11. Oversigt over rekreative områder inden for undersøgelsesområdet. 

Umiddelbart efter ranger- og opstillingsområdet vest for Aarhus H, krydser 

den eksisterende bane Aarhus Å. ’Hjulbjergvejs Lokalpark’ ligger langs Aarhus 

Å, og fungerer som en grøn plet i byen. Kun en mindre del af den langstrakte 

park ligger inden for undersøgelsesområdet ved km 111+000. 

 

Vest for Åby krydser den eksisterende bane et grønt område ved km 

113+000. Nord for banen omfatter undersøgelsesområdet ’Gjellerup Skov’, 

der grænser helt op til banen. ’Gjellerup Skov’ er bynær og bliver i høj grad 

brugt rekreativt. Skoven har rekreative faciliteter, bl.a. shelter, bålplads og 

åbne græsarealer. Skoven er belagt med fredskovspligt. 

 

Vest for Åby krydser den eksisterende bane et grønt område ved km 

113+500. Syd for banen omfatter undersøgelsesområdet en lille del af et 

større rekreativt område omkring ’Brabrand Sø’. Anvendelsen af området er 

fastlagt som grøn kile, og den rekreative udnyttelse skal ske efter en samlet 

plan for området. Dog kan andre arealanvendelser tillades placeret i området, 

såfremt de er af uvæsentlig betydning for den primære anvendelse. 
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I den østlige del af Brabrand skærer undersøgelsesområdet ’Brabrand Skov’ 

nord for banen ved km 113+750. Indsynet til banen er skærmet af en villavej 

og parcelhuse. ’Brabrand Skov’ bliver hovedsageligt brugt af områdets 

beboere til gennemgang og hundeluftning. Skoven er belagt med 

fredskovspligt. 

 

Vest for Brabrand omfatter undersøgelsesområdet ’True Skov’ over en 

strækning på ca. 6 km ved km 116+500 – 121+500. Arealet er fastlagt til 

grøn kile, herunder rekreative formål og jordbrugsformål af Aarhus Kommune 

i Kommuneplan 2013. True Skov er et 342 ha stort skovrejsningsprojekt, hvor 

tilplantningen blev påbegyndt i starten af 1990’erne. Skoven ligger bynært og 

vil løbende blive forsynet med faciliteter i takt med, at behovet udvikler sig. 

Området omfatter desuden ved 121+500 umiddelbart syd for banen det frie 

teltningsområde ’True Skov Fri teltning’. De arealer, hvor der er rejst skov, er 

alle belagt med fredskovspligt. 

 

Vest for Hinnerup ligger ’Norringure Skov’. Skoven er belagt med 

fredskovspligt og er en del af et større skovsystem, der strækker sig mod vest 

til Hammel. Skoven byder på stor rekreativ værdi qua størrelsen, den bynære 

placering ved Hinnerup og de mange fortidsminder (se afsnit 5.1.3 

Kulturmiljøer og afsnit 5.1.5 Fredede Fortidsminder). Der er også mange 

rekreative stier i skoven, bl.a. ’Skovsti Søbyvad til Hinnerup’ (se afsnit 5.2.1 

Stiforbindelser). Skoven grænser op til den eksisterende bane mod vest ved 

km 131+000 og er således omfattet af den vestlige halvdel af 

undersøgelsesområdet på en ca. 200 meter lang strækning. 

 

På en ca. 4 km lang strækning syd for Selling grænser et større rekreativt 

område op til den eksisterende bane på begge sider ved km 135+500 – 

139+200. Det rekreative område er udpeget af Favrskov Kommune til 

rekreative formål og jordbrugsformål. Området omfatter eksisterende 

markante landskabstræk og bevoksninger, moser, bække, vandhuller mv. 

Området er i dag overvejende åbent landbrugsland. 

 

I forlængelse af det rekreative område syd for Selling ligger et udpeget 

rekreativt område, som omfatter omgivelserne til ’Kollerup Hovedgård’. 

Området omfatter undersøgelsesområdet på begge sider af banen ved km 

139+200 – 140+200. Området er udpeget af Favrskov Kommune i 

Kommuneplan 2013 til rekreative formål, golfbane og jordbrugsformål. 

Området omfatter eksisterende markante landskabstræk og bevoksninger, 

moser, bække, vandhuller mv. Området er i dag overvejende åbent 

landbrugsland. 

 

I forlængelse af det rekreative område omkring ’Kollerup Hovedgård’ ligger et 

udpeget rekreativt område, som omfatter ’Lilleås ådal’ den sidste kilometer 

ind til Hadsten by. Kun undersøgelsesområdet på den sydlige side af banen 

berører det rekreative område ved km 140+500 – 141+200. Området er 

bynært og er udpeget af Favrskov Kommune i Kommuneplan 2013 til 

rekreative formål og jordbrugsformål. Området omfatter eksisterende 

markante landskabstræk og bevoksninger, moser, bække, vandhuller mv. 
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Vest for Lerbjerg ligger en del af et større rekreativt område ved ’Østerkær’ 

inden for den sydlige halvdel af undersøgelsesområdet ved km 146+000 – 

148+500. Området har rekreativt formål og jordbrugsformål, og der kan 

tillige anlægges en campingplads i det tidligere graveområde ved 

Svejstrupvej. Der må kun opføres bygninger, som er nødvendige for områdets 

anvendelse af fritidsformål. Minimum 20 % af campingpladsens areal skal 

udlægges som opholds- og friareal for campingpladsens gæster. De 

eksisterende markante landskabstræk, moser, vejtræer, hække mv. skal 

søges bevaret. Den vestligste del af det rekreative område ved Østerkær er 

skovbevokset, og arealet er belagt med fredskovspligt.  

 

I forlængelse af det rekreative område ved Østerkær ligger ’Essendrup Skov’ 

grænsende op til den eksisterende bane mod nord ved km 148+500 – 

149+500. Skoven er ca. 50 ha og er belagt med fredskovspligt. Skoven har 

rekreativ betydning, da den er bynær skov til Laurbjerg, og da den indeholder 

en stor koncentration af fredede gravhøje.  

 

Undersøgelsesområdet krydser ’Gudenå’ tre gange på strækningen fra Langå 

syd til Randers ved km 153+700, 156+000 og 162+500, samt og på 

strækningen omkring Johannesberg nord for Langå løber 

undersøgelsesområdet tæt på åen ved km 166+800. ’Gudenå’ er Danmarks 

længste vandløb, og der er mange rekreative interesser tilknyttet åen. Der 

findes en lang række sportsfiskerforeninger langs åen, hvor man bl.a. kan 

fiske efter Gudenålaksen. Åen udnyttes til sejlads med kano og kajak, og der 

er en lang række rekreative stier langs vandløbet. 

 

I den nordlige udkant af Langå ligger et af Randers Kommunes ældste 

skovområder, ’Hasselager Ege’. Skovområdet grænser op til den eksisterende 

bane mod øst ved km 155+700. Halvdelen af det ni hektar store område 

består af nyere skov, mens der på den anden halvdel står gammel egeskov 

med mere end 200 år gamle træer. Skoven er belagt med fredskovspligt. 

 

Ved Johannesberg nord for Langå omfatter den sydlige halvdel af 

undersøgelsesområdet naturlejrpladsen ’Johannesberg Overnatningsplads’ ved 

km 157+200. I forbindelse med lejrpladsen, men uden for 

undersøgelsesområdet, findes et klubhus for de lokale lystfiskere samt en 

ophalingsplads til kanoer fra ’Gudenå’.  

 

Ved Stevnstrup Stationsby omfatter undersøgelsesområdet for den nye 

brooverkørsel, der skal etableres, den østlige del af en rideklub ved km 

161+200. Rideklubben består af to større fristående haller/stalde, tre 

gårdlænger samt en række mindre bygninger. Endvidere omfatter rideklubben 

ca. 4 ha ridebaner og åbne græsarealer. 

 

Hvor undersøgelsesområdet krydser ’Gudenå’ ved Randers by, er et område 

øst for den eksisterende bane ved km 166+500 udpeget til rekreativt område 

’Banespor i Vorup’, der består af Vorup Enge og Gudenåparken. Området var i 

flere tusinde år en del af Gudenås indlandsdelta med småøer og 

oversvømmede engarealer langs åen. I dag er Vorup Enge et 119 hektar stort 

vådområde med græssende enge og åbne vandflader i forbindelse med 

Gudenå. Gudenåparken er et uinddæmmet naturområde, hvortil der knytter 
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sig en række rekreative interesser bl.a. er rigt fugleliv, der kan opleves på tæt 

hold fra stierne eller bænkene rundt omkring i parken.  

 

Ved km 166+800 øst for banen findes Randers Regnskov. Randers Regnskov 

er en statsanerkendt tropisk zoologisk have beliggende på kanten af 

Gudenåen nær centrum af Randers. Regnskoven er hovedsagligt en 3.600 m2 

stor tropeudstilling bestående af tre kupler med dyr og planter fra verdens tre 

store regnskovskontinenter. Randers Regnskov har åbent hele året og har ca. 

300.000 besøgende om året. 

 

I den vestlige del af Randers nord for Gudenå ligger det rekreative område 

’Doktorparken’. Arealet har karakter af park og bynær skov, og der findes 

flere små søer i området. Området omfatter den sydlige halvdel af 

undersøgelsesområdet ved km 169+500. Den skovbevoksede del af parken er 

belagt med fredskovspligt. 

 

Umiddelbart vest for ’Doktorparken’ er et område nord for den eksisterende 

bane udpeget til rekreativt område ’Oust Møllevej ved Frøvadsholm’ ved km 

170+000. Området er beliggende inden for undersøgelsesområdet nord for 

banestrækningen. I Randers Kommuneplan 2013 beskrives området som et 

større parkareal, som former en grøn kile ind i villaområdet.  

 

I Fårup er et lille område øst for banen udpeget til rekreativt område 

’Anlægget Spurvevej’ ved km 182+500. Området har i dag karakter af bynær 

skov. Der må ikke opføres bebyggelse bortset fra mindre bygninger i 

forbindelse med områdets anvendelse. Undersøgelsesområdets østlige halvdel 

skærer den vestligste del af området.  

 

Ved Hobro by har Mariagerfjord Kommune udpeget fem mindre rekreative 

områder, der er omfattet af undersøgelsesområdet.  

 

Ca. 1 km syd for Hobro Station ligger det rekreative område ’v/Tyttebærvej’. 

Området er ca. 4 ha stort og ligger vest for den eksisterende bane ved km 

198+000. I Mariagerfjords Kommuneplan 2013-2025 beskrives arealet som et 

rekreativt grønt område, en grøn kile og som et område, der indeholder natur 

beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Ca. 0,5 km syd for Hobro Station ligger det rekreative område 

’v/Multebærvej’. Området er ca. 2 ha stort og ligger vest for den eksisterende 

bane ved km 198+500. I Mariagerfjord Kommunes Kommuneplan 2013-2025 

beskrives arealet som et rekreativt grønt område, der tidligere har indeholdt 

beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Direkte vest for Hobro Station ligger det rekreative område ’v/Haldbakken’ 

ved km 198+500 – 199+200. Området er ca. 5 ha stort og dækker 

skråningen vest for stationen. I Mariagerfjord Kommunes Kommuneplan 

2013-2025 beskrives arealet som et rekreativt grønt område, der indeholder 

natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Ca. 0,5 km nord for Hobro station ligger de rekreative områder ’v/Hodal Bæk’ 

og ’v/Hostrupkrogen’. Områderne ligger hhv. vest og øst for den eksisterende 
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bane ved km 199+700 og dækker arealer på hhv. 14 ha og 7 ha. I 

Mariagerfjords Kommuneplan 2013-2025 beskrives begge områder som et 

grønt område med græsningsareal til husdyr.  

 

Sportsanlæg langs strækningen 

Der findes fire sportsanlæg inden for undersøgelsesområdet. 

 

Nord for Langå er der et ca. 10 ha stort område, der er udlagt til rekreativt 

område ved km 157+000 (Figur 31). Området huser flugtskydebane (Langå 

Jagtforening) og hundetræningsbane (Langå Civile Hundeføringsforening). 

Skydning foregår om lørdagen, mens hundetræning foregår i hverdagene om 

aftenen. 

 

 

Figur 31. Rekreativt område nord for Langå, Randers Kommune, der anvendes til flugtskydebane 

og hundetræningsbane.  
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I den østlige del af Stenstrup ligger der et rekreativt område, der anvendes til 

rideskole (Figur 32). Området er beliggende på vestsiden af banen ved km 

161+100. 

 

 

Figur 32. Rekreativt område i form af rideskole ved Stevnstrup, Randers Kommune.  
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I Randers midtby knap 20 meter nord for den eksisterende bane ved km 

169+000 ligger en række boldbaner inden for undersøgelsesområdet (Figur 

33). 

 

 

Figur 33. Rekreativt område, der anvendes til boldbaner i Randers, Randers Kommune. 
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Nord for Sønder Onsild indeholder undersøgelsesområdet en skydebane ved 

km 190+800. Skydebanen er udformet som en aflang lysning i skoven med 

dimensionerne 250 x 12 meter. I skydebanens nordvestlige del nærmest 

banen ligger et mindre klubhus (Figur 34). 

 

 

Figur 34. Rekreativt område nord for Sønder Onsild, Mariagerfjord Kommune, der anvendes til 

skydebane. 

5.2.3 Kolonihaver 

Der skelnes mellem varige og ikke-varige kolonihaver, hvor de varige haver 

er beskyttede og ikke må nedlægges uden tilladelse fra kommunen, med 

mindre kolonihaverne eksproprieres eller inddrages som følge af 

anlægsarbejder i henhold til en anlægslov /5/. Ikke-varige kolonihaver er ikke 

sikret mod fremtidig nedlæggelse. 
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Nord for jernbanen ved km 111+000 i Aarhus Kommune ligger to 

haveforeninger i kvarteret Åby: Bakkevang H/F, som omfatter 169 haver 

samt Vesterled H/F, som omfatter 142 haver. Haveforeningerne afgrænses 

mod banestrækningen af bevoksning (Figur 35).  

 

 

Figur 35. Venstre: Udsyn fra haveforeningerne i Åby mod banen. Højre: Udsyn fra banen mod 

haveforeningerne. Der er i dag ikke udsyn til kolonihaverne, da de afgrænses af træer og 

bevoksning. Aarhus Kommune.  

Inden for undersøgelsesområdet nord for banen ved km 165+500 ligger 

kolonihaveforeningen Vorupkærparken H/F, som er en haveforening med 145 

haver. Haveforeningen ligger tæt ved vådområdet Vorup Enge på sydsiden af 

Gudenå. Der er etableret mulighed for gåture på gangstierne, hvor man kan 

nyde udsigten. Enkelte haver i den sydlige del af haveforeningen er omfattet 

af undersøgelsesområdet, men haverne afgrænses i forvejen af en vej mod 

banen. 
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6 Konsekvenser og afværge-

foranstaltninger i anlægsfasen – 
midlertidige påvirkninger af 

Grundløsningen 

6.1 Miljøpåvirkning i anlægsfasen 

Nedenstående afsnit oplister de områder, hvor der vil forekomme 

anlægsarbejder i forbindelse med Grundløsningen af hastighedsopgraderingen 

af banestrækningen Aarhus – Hobro, samt hvordan det påvirker de 

kulturhistoriske og rekreative interesser.  

 

Den væsentligste påvirkning af kulturarvsinteresser er knyttet til 

anlægsfasen, hvor ukendte fortidsminder samt beskyttede sten- og jorddiger 

potentielt kan blive påvirket af anlægsarbejderne. 

 

Den visuelle oplevelse af fortidsminderne, kulturarvsarealer, kulturmiljøer og 

kirkebyggelinjer, samt offentlighedens adgang til disse, vil også kunne blive 

påvirket midlertidigt af selve anlægsarbejdet.  

 

I forhold til de rekreative interesser vurderes anlægsarbejderne primært at 

berøre de friluftsområder, cykel- og vandrestier, turistattraktioner og andre 

rekreative interesser, der er beliggende i umiddelbar nærhed af eller grænser 

op til den eksisterende bane. 

 

Rekreative områder tæt ved banen vil i større eller mindre omfang kunne 

påvirkes af støj- og støvgener fra anlægsarbejde, ligesom den visuelle 

påvirkning fra anlægsarbejderne vil kunne påvirke de oplevelsesmæssige 

værdier i de områder, der ligger nærmest banen. 

 

Der vil herudover være rekreative stier, der lukkes midlertidigt i forbindelse 

med anlægsarbejde ved vejbroer og ved midlertidige anlægsveje, således at 

brugerne i en periode må anvende alternative ruter. 

 

 

  



Kulturhistoriske og rekreative interesser 73 

Konsekvenser og afværge-foranstaltninger i anlægsfasen – midlertidige påvirkninger af 

Grundløsningen 

6.1.1 Kulturhistoriske interesser 

6.1.1.1 Fredede områder 

Inden for arealfredningen af ’Onsild Ådal ved Fyrkat’ syd for Hobro ved km 

196+500 – 197+300 etableres tre dæmningsudvidelser med tilhørende 

arbejdsarealer syd for banen, mens der nord for banen midlertidigt etableres 

en anlægsvej (Se Figur 36).  

Arealfredningen omfatter ca. 76 ha af vikingeborgen Fyrkats omgivelser. 

Fredningen er en landskabsfredning med det formål at beskytte de 

landskabelige værdier samt sikre det frie indsyn til og udsyn fra Fyrkat. Jf. 

fredningsbestemmelsen gælder særligt for Fyrkat, at: ”Borgens strategisk 

rigtige beliggenhed i landskabet – på et næs i ådalen, hvor denne krydses af 

gamle veje – er umiddelbart anskuelig for den besøgende”. Der må på 

arealerne ikke foretages bebyggelse, beplantning med træer, krat, skure, 

master o.l. Der må dog opsættes læskure med en maksimal højde på 2,25 m. 

Arbejdsarealer og anlægsveje inddrager midlertidigt arealer til baneformål, og 

vil medføre en mindre, midlertidig påvirkning, da arealer midlertidigt bliver 

inddraget til baneformål og retableres efterfølgende. Dæmningsudvidelserne 

vil medføre en mindre, permanent påvirkning, da mindre arealer, der ligger 

langs banen i udkanten af arealfredningen, bliver inddraget til baneformål. 

 

Grundløsningen vil medføre en mindre ændring af tilstanden af 

arealfredningen, hvilket kræver, at der skal søges dispensation. Berørte 

fredede arealer fremgår af Figur 36. 

 

 

Figur 36. Arealfredningen Onsild Ådal ved Fyrkat, der berøres i anlægsperioden, Mariagerfjord 

Kommune. 
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6.1.1.2 Kirkeomgivelser og –byggelinjer 

I området ved Lerbjerg Kirke etableres en ny bro med tilhørende vejareal 

samt ny sporkasse med tilhørende permanent forsyning og ledningsareal ved 

km 146+000 (se Figur 37). Hertil etableres der midlertidige vejarealer samt 

arbejdsarealer til ny sporkasse inden for kirkebyggelinjen omkring Lerbjerg 

Kirke. Lerbjerg Kirke ligger i landsbyen af samme navn, ca. 3 km nordvest for 

Hadsten. Der er ca. 70 meter fra den eksisterende bane til kirken. Et område 

på ca. 300 x 400 meter øst og syd for kirken er udpeget til 

kirkeindsigtsområde i Favrskov Kommuneplan 2013-2025 (se Figur 37). Dette 

område påvirkes ikke af Grundløsningen. 

 

De midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje vil medføre en mindre 

midlertidig påvirkning af kirkebyggelinjen for Lerbjerg Kirke, da arealer 

midlertidigt bliver inddraget til baneformål. Dæmningsudvidelserne vil 

medføre en mindre permanent påvirkning af kirkebyggelinjen for Lerbjerg 

Kirke, da arealer bliver inddraget til baneformål samt vej- og broformål. 

 

Ændringerne medfører ikke opførsel af bebyggelse, der er over 8,5 meter 

højt, hvorfor det vurderes, at der kun er tale om en mindre, permanent 

påvirkning af kirkebyggelinjen.  

 

 

Figur 37. Kirkebyggelinjen ved Lerbjerg Kirke, der påvirkes i anlægsfasen, Favrskov Kommune. 

Der etableres en midlertidig anlægsvej, der krydser kirkebyggelinjen til 

Grensten Kirke ved km 158+300. Da det er en midlertidig arbejdsvej, der 
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anlægges i en eksisterende markvej, vurderes der kun at ske en mindre, 

midlertidig påvirkning af kirkebyggelinjen.  

 

Ændringerne medfører ikke opførsel af bebyggelse, der er over 8,5 meter højt 

og karakteren af påvirkningen er midlertidig, hvorfor det vurderes, at der er 

en ubetydelig, midlertidig påvirkning af kirkebyggelinjen. Berørte 

kirkeomgivelser- og byggelinjer kan ses af Figur 38. 

 

 

Figur 38. Kirkebyggelinjen ved Grensten Kirke, der påvirkes i anlægsfasen, Randers Kommune. 

Inden for kirkebyggelinjen omkring Kousted Kirke etableres der en 

kontrabanket med tilhørende arbejdsareal, en ny sporkasse samt en 

dæmningsudvidelse med tilhørende arbejdsareal. Kousted Kirke ligger 170 

meter nordøst for banen, og ligger højt i landskabet med frit udsyn mod syd i 

retning mod banen. Banen ligger hævet på en mindre dæmning på 

strækningen forbi kirken, og der er bortset fra enkelte skærmende træer og 

buske frit udsyn fra banen mod kirken (Figur 39). Et område omkring kirken 

er udpeget som kirkeomgivelser i Randers Kommuneplan 2013. Den sydlige 

del af kirkeomgivelsesområdet er beliggende inden det område, hvor man i 

Grundløsningen påtænker at etablere en kontrabanket med tilhørende 

arbejdsarealer. 
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Figur 39. Kousted Kirke i sammenhæng med jernbanen, Randers Kommune. 

De midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje vil medføre en mindre, 

midlertidig påvirkning af kirkebyggelinjen om Kousted Kirke ved km 177+100 

– 177+500, da arealer midlertidigt bliver inddraget til baneformål. 

Kontrabanketten vil medføre en mindre, permanent påvirkning af 

kirkebyggelinjen om Kousted Kirke, da arealer bliver inddraget til baneformål. 

 

Ændringerne medfører ikke opførsel af bebyggelse, der er over 8,5 meter 

højt, hvorfor det vurderes, at der er en mindre, permanent påvirkning af 

kirkebyggelinjen og kirkeomgivelserne, da indsigten til kirken ikke ændres. 

Berørte kirkeomgivelser- og byggelinjer kan ses af Figur 40. 
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Figur 40. Kirkebyggelinje om Kousted Kirke der påvirkes i anlægsfasen, Randers Kommune. 

6.1.1.3 Kulturmiljøer 

Der etableres to dæmningsudvidelser og en ny sporkasse ved km 125+700 – 

126+000 med tilhørende arbejdsarealer indenfor et værdifuldt kulturmiljø 

kaldet ’Den østjyske længdebane’. Dette værdifulde kulturmiljø forløber i 

området mellem Brabrand og frem til kommunegrænsen mellem Aarhus og 

Favrskov kommuner og er udpeget som værdifuldt kulturmiljø i Aarhus 

Kommuneplan 2013. Banen snor sig i store buer gennem et område med 

flotte udsigtsmuligheder. 

 

De midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje vil medføre en mindre, 

midlertidig påvirkning af kulturmiljøet ’Den østjyske længdebane’, da arealer 

midlertidigt bliver inddraget til baneformål. Kontrabanketten vil medføre en 

mindre, permanent påvirkning af kulturmiljøet ’Den østjyske længdebane’, da 

mindre arealer bliver inddraget til baneformål. 

 

Berørte kulturmiljøer kan ses af Figur 41. 
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Figur 41. Værdifuldt kulturmiljø ’Den østjyske længdebane’, der påvirkes i anlægsfasen, Aarhus 

Kommune. 

Der etableres en kontrabanket med tilhørende arbejdsarealer og anlægsveje 

inden for kulturmiljøet ’Kollerup Herregårdslandskab’. Området er placeret 

umiddelbart syd for Hadsten og er udpeget som kulturmiljø i Favrskov 

Kommuneplan 2013-2025. Langs den eksisterende bane er der en tæt 

beplantning med træer, der skærmer for indsyn til hovedparten af 

herregårdslandskabet. 

 

De midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje ved km 139+200 – 140+200 vil 

medføre en mindre, midlertidig påvirkning af kulturmiljøet ’Kollerup 

Herregårdslandskab’, da arealet midlertidigt bliver inddraget til baneformål. 

Der anvendes hovedsageligt eksisterende veje til brug for anlægsveje. 

Kontrabanketten vil medføre en mindre, permanent påvirkning af 

kulturmiljøet ’Kollerup Herregårdslandskab’, da mindre arealer langs banen 

bliver inddraget til baneformål. Berørte kulturmiljøer kan ses af Figur 42. 
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Figur 42. Kulturmiljøet ’Kollerup Herregårdslandskab’, der påvirkes i anlægsfasen, Favrskov 

Kommune. 

Der etableres en bro med tilhørende midlertidig arbejdsarealer samt 

midlertidig anlægsveje ved km 149+500 – 149+900 hen over det værdifulde 

kulturmiljø ’Bistrup Herregårdslandskab’. ’Bistrup Herregårdslandskab’ 

grænser op til den eksisterende bane fra syd. Mellem den eksisterende bane 

og Bistrup Herregård er der et åbent landskab, og der er således udsyn til 

banen fra de nordlige bygninger på herregården  

 

De midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje vil medføre en mindre, 

midlertidig påvirkning af kulturmiljøet ’Bistrup Herregårdslandskab’, da 

arealer midlertidigt bliver inddraget til baneformål. Den nye bro vil medføre 

en moderat, permanent påvirkning af kulturmiljøet ’Bistrup 

Herregårdslandskab’, da arealer bliver inddraget til bro- og vejformål. 

Samtidig vil karakteren af landskabet i området ændres, når der etableres en 

bro, der kan ses fra store dele af de omkringliggende landskaber. Berørte 

kulturmiljøer kan ses af Figur 43. 
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Figur 43. Kulturmiljøet ’Bistrup Herregårdslandskab’, der påvirkes i anlægsfasen, Favrskov 

Kommune. 

Der etableres et midlertidigt arbejdsareal i form af en anlægsvej på det 

værdifulde kulturmiljø ’Laurbjerg Stationsby’ ved km 150+800. Omkring den 

nedlagte station i Laurbjerg ligger ’Laurbjerg Stationsby’, som er udpeget som 

værdifuldt kulturmiljø i Favrskov Kommuneplan 2013-2025. Kommunen 

ønsker at bevare stationsbyernes særlige struktur og byggeformer. 

 

Det midlertidige arbejdsareal i form af en anlægsvej vil medføre en mindre, 

midlertidig påvirkning af kulturmiljøet ’Laurbjerg Stationsby’, da arealer 

midlertidigt bliver inddraget til baneformål. Der anvendes udelukkende 

eksisterende veje til anlægsvejene. Berørte kulturmiljøer kan ses af Figur 44. 
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Figur 44. Kulturmiljøet ’Laurbjerg Stationsby’, der påvirkes i anlægsfasen, Favrskov Kommune. 

6.1.1.4 Kulturhistorisk bevaringsværdi 

Der etableres en midlertidig anlægsvej ved km 139+950 – 140+100 inden for 

et areal med kulturhistorisk bevaringsværdi. Området er sammenfaldende 

med beskyttelseszonen for et fortidsminde omfattende et voldsted fra 

historisk tid samt kulturmiljøet ’Kollerup Herregårdslandskab’. 

 

Anlægsvejen vil medføre en mindre, midlertidig påvirkning af området 

udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdi, da arealer midlertidigt bliver 

inddraget til baneformål og arealet retableres efter endt anlægsarbejde. 

Berørte kulturhistoriske bevaringsværdier kan ses af Figur 45. 
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Figur 45. Område med kulturhistorisk bevaringsværdi, der påvirkes i anlægsfasen, Favrskov 

Kommune. 

Der etableres en ny sporkasse og et permanent forsynings- og ledningsareal 

ved km 147+150 – 147+350 inden for det kulturhistoriske bevaringsværdige 

areal (se Figur 46). Udpegningen er sammenfaldende med beskyttelseslinjen 

for fortidsfundet vejkiste fra nyere tid. 

 

Tilstanden af det kulturhistorisk bevaringsværdige område ændres ikke, da 

der udelukkende skal etableres en ny sporkasse inden for det eksisterende 

spor. Ændringen foretages fra selve banen og vil derfor ikke påvirke den 

kulturhistoriske bevaringsværdi. 
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Figur 46. Område med kulturhistorisk bevaringsværdi ved km 147+150 – 147+350. Det 

udpegede areal påvirkes dog ikke af Grundløsningen. Favrskov Kommune. 

Der etableres fire dæmningsudvidelser med tilhørende arbejdsarealer ved km 

196+400 – 197+400 på et område med kulturhistorisk bevaringsværdi. 

Udpegningen er delvis sammenfaldende med arealfredningen omkring ’Onsild 

Ådal ved Fyrkat’. 

 

De midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje vil medføre en mindre, 

midlertidig påvirkning af området udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdi, 

da arealer midlertidigt bliver inddraget til baneformål. Dæmningsudvidelserne 

vil medføre en mindre, permanent påvirkning af området udpeget til 

kulturhistorisk bevaringsværdi, da arealer bliver inddraget til baneformål. 

Berørte kulturhistoriske bevaringsværdier kan ses af Figur 47. 
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Figur 47. Område med kulturhistorisk bevaringsværdi ved Onsild Ådal ved Fyrkat, der berøres i 

anlægsperioden, Mariagerfjord Kommune. 

6.1.1.5 Fredede fortidsminder 

Der etableres en dæmningsudvidelse med tilhørende arbejdsarealer ved km 

131+300 – 131+500 inden for 100 m beskyttelseszonen omkring et fredet 

fortidsminde i form af en rundhøj fra oldtiden. Udpegningen er delvis 

sammenfaldende med det værdifulde kulturmiljø ’Norringure’ samt et område 

med kulturhistorisk bevaringsværdi. Disse områder berøres ikke af 

Grundløsningen. 

 

Dæmningsudvidelsen vil medføre en mindre, permanent påvirkning inden for 

fortidsminde beskyttelseszonen, da et areal her bliver inddraget til 

baneformål. 

 

Ændringen af tilstanden inden for beskyttelseszonen til fortidsmindet 

medfører, at kommunen skal ansøges om dispensation fra beskyttelseszonen i 

henhold til naturbeskyttelsesloven. Berørte fredede fortidsminder kan ses af 

Figur 48. 
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Figur 48. Fredet fortidsminde, hvor beskyttelseszonen påvirkes i anlægsfasen, Favrskov 

Kommune. 

Der etableres arbejdsarealer til ny sporkasse og dæmningsudvidelser ved km 

139+800 – 140+200 hen over en beskyttelseszone til fortidsmindet voldsted 

fra historisk tid. Området er sammenfaldende med kulturmiljøet ’Kollerup 

Herregårdslandskab’ og et område udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdi.  

 

Den midlertidige anlægsvej vil medføre en mindre, midlertidig påvirkning af 

fortidsmindet, da arealer midlertidigt bliver inddraget til baneformål inden for 

beskyttelseszonen. 

 

Beskyttelseszonen til et fortidsminde berøres, hvilket betyder, at områdets 

tilstand ændres. Kommunen skal derfor ansøges om dispensation i henhold til 

naturbeskyttelsesloven. Berørte fredede fortidsminder kan ses af Figur 45. 

 

Der etableres en ny sporkasse med tilhørende permanent forsynings- og 

ledningsareal ved km 192+600 inden for 100 m beskyttelseszone omkring et 

fortidsmindet i form af en vejkiste fra nyere tid. Udpegningen er 

sammenfaldende med et område udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdi. 

 

Tilstanden af fortidsmindet ændres ikke, da der udelukkende skal etableres en 

ny sporkasse inden for det eksisterende spor. Ændringen foretages fra selve 

banen og vil derfor ikke påvirke kulturmiljøet. Berørte fredede fortidsminder 

kan ses af Figur 49. 
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Der etableres en midlertidigt anlægsvej inden for beskyttelseszonen for et 

fortidsminde i form af en rundhøj fra oldtiden. Den midlertidige anlægsvej vil 

medføre en mindre, midlertidig påvirkning af fortidsmindet, da arealer 

midlertidigt bliver inddraget til baneformål inden for beskyttelseszonen.  

 

Beskyttelseszonen til et fortidsminde berøres, hvilket betyder, at områdets 

tilstand ændres, hvorfor kommunen skal ansøges om dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven. Berørte fredede fortidsminder kan ses af Figur 49. 

 

 

Figur 49. Fredet fortidsminde, der påvirkes i anlægsfasen, Mariagerfjord Kommune. 

Der etableres ny sporkasse og permanent forsynings- og ledningsareal ved 

km 195+000 – 195+200 ind i beskyttelseszonen for et fortidsminde i form af 

en rundhøj fra oldtiden (se Figur 50). Udpegningen er sammenfaldende med 

et område udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdi. 

 

Tilstanden af fortidsmindet ændres ikke, da der udelukkende skal etableres en 

ny sporkasse inden for det eksisterende spor. Ændringen foretages fra selve 

banen, og vil derfor ikke påvirke fortidsmindet. 
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Figur 50. Fredet fortidsminde, der påvirkes i anlægsfasen, Mariagerfjord Kommune. 

6.1.1.6 Beskyttede sten- og jorddiger 

Der etableres en midlertidig anlægsvej langs med et beskyttet sten-og 

jorddige ved km 128+500. Det beskyttede sten- og jorddige påvirkes ikke af 

den midlertidige anlægsvej, da diget ikke krydses eller på anden måde graves 

væk. Det vurderes, at en midlertidig påvirkning ved arbejdskørsel ikke 

påvirker digets tilstand. Sten- og jorddiget kan ses af Figur 51. 
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Figur 51. Beskyttede sten- og jorddiger, der påvirkes i anlægsfasen, Favrskov Kommune. 

Der etableres et permanent vejareal med tilhørende midlertidig vejareal samt 

et arbejdsareal hen over en del af et sten- og jorddige ved km 146+200. 

Diget er bevokset med høje træer og fremstår tydeligt i landskabet. 

 

En del af diget skal fjernes for at gøre plads til både arbejdsarealet og senere 

den permanente vej. Den nye vej vil medføre en moderat, permanent 

påvirkning af diget, da ca. 50 meter af diget skal nedlægges for at gøre plads 

til den nye vej. Resten af diget berøres ikke. 

 

Tilstanden af diget ændres, hvorfor kommunen skal ansøges om dispensation 

efter museumslovens § 29a. Det berørte sten- og jorddige kan ses af Figur 

52. 
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Figur 52. Beskyttede sten- og jorddiger, der påvirkes i anlægsfasen, Favrskov Kommune. 

6.1.1.7 Kulturarvsarealer og arkæologiske fund 

Der etableres en kontrabanket med tilhørende arbejdsareal samt anlægsveje 

inden for kulturarvsarealet for ’Gudenåen’ ved km 156+800 – 157+800.  

 

Kulturarvsarealet dækker et område på ca. 2 km2, primært dækkende den 

vestlige side af Gudenå ådal. Arealet er aflangt i form, og 

undersøgelsesområdet passerer centralt gennem arealet langs den lange 

akse. Således er kulturarvsarealet og undersøgelsesområdet sammenfaldende 

over en strækning på ca. 2,5 km. Ved Gudenå er der fundet en stor 

koncentration af bopladser og andre fund fra stenalderen.  

 

Bevaringsforholdene i de våde enge langs Gudenåen vurderes generelt som 

værende gode, og langt de fleste lokaliteter er endnu ikke undersøgt. Det må 

derfor forventes, at der ved større anlægsarbejder i området kan gøres 

betydelige nye fund. 

 

De midlertidige arbejdsarealer, anlægsveje og den nye dæmningsudvidelse vil 

medføre en ubetydelig permanent påvirkning af kulturarvsarealet for ’Gudenå. 

En eventuel påvirkning på fortidsminder undgås ved, at der, inden 

anlægsarbejdet igangsættes, gennemføres en arkæologisk forundersøgelse 

med henblik på at sikre eventuelle skjulte ukendte arkæologiske fund. 

 

Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede 

fortidsminder. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at gennemføre en 

arkæologisk forundersøgelse, inden anlægsarbejderne påbegyndes. Det 

berørte kulturarvsareal kan ses af Figur 53. 
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Figur 53. Kulturarvsarealet Gudenåen, der påvirkes i anlægsfasen, Randers Kommune. 

Der etableres et nyt vejareal med tilhørende midlertidig arbejdsareal, en ny 

sporkasse med tilhørende arbejdsareal samt et permanent forsynings- og 

ledningsareal inden for kulturarvsarealet ’Bjerregrav Mose’ ved km 175+400 – 

175+900. 

 

I Bjerregrav Mose findes en lang række fortidsminder spredt fra 

Maglemosekultur til middelalder. Bevaringsforholdene i området vurderes at 

være særdeles gode, og det må forventes, at der ved anlægsarbejder i 

området kan gøres væsentlige nye fund. 

 

De midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje vil medføre en ubetydelig 

påvirkning af kulturarvsarealet ’Bjerregrav Mose’, da en eventuel påvirkning 

på fortidsminder undgås ved, at der, inden anlægsarbejdet igangsættes, 

gennemføres en arkæologisk forundersøgelse med henblik på at sikre 

eventuelle skjulte ukendte arkæologiske fund. 

 

Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede 

fortidsminder. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at gennemført en 

arkæologisk forundersøgelse inden påbegyndt anlægsarbejde. Det berørte 

kulturarvsareal kan ses af Figur 54. 
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Figur 54. Kulturarvsarealet Bjerregrav Mose, der påvirkes i anlægsfasen, Randers Kommune. 

6.1.1.8 Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg 

I Langå findes der flere bevaringsværdige bygninger. Der etableres en ny 

sporkasse og nye arealer til forsyning og ledninger i byen ved km 154+300, 

hvor der i en afstand af 50 meter findes tre bevaringsværdige bygninger med 

bevaringsværdi 2, 4 og 5. I anlægsfasen kan disse bevaringsværdige 

bygninger blive påvirket af vibrationer fra entreprenørmaskiner i forbindelse 

med justeringer af spor, hvilket kan give sætninger på bygningerne. Det vil 

blive søgt forebygget, at der sker sætningsskader på bygninger. Dette er 

behandlet i fagnotatet om støj og vibrationer /20/. De fredede og 

bevaringsværdige bygninger kan ses af Figur 55. 
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Figur 55. Fredede og bevaringsværdige bygninger, der påvirkes i anlægsfasen, Randers 

Kommune. 

Syd for Randers i Vorup etableres en ny kontrabanket syd for banen og en 

dæmningsudvidelse nord for banen. I en afstand af 50 meter findes én 

bevaringsværdig bygning med bevaringsværdi 6 ved km 166+300. I 

anlægsfasen kan den bevaringsværdige bygning blive påvirket af vibrationer 

fra entreprenørmaskiner i forbindelse med etableringen af kontrabanket og 

dæmningsudvidelsen, hvilket kan give sætninger på bygningerne. Det vil blive 

søgt forebygget, at der sker sætningsskader på bygninger. Dette er behandlet 

i fagnotatet om støj og vibrationer /20/. De fredede og bevaringsværdige 

bygninger kan ses af Figur 56. 
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Figur 56. Fredede og bevaringsværdige bygninger, der påvirkes i anlægsfasen, Randers 

Kommune. 

I Bjerregrav etableres en ny bro med tilhørende veje, hvor der i en afstand af 

50 meter findes en bevaringsværdig bygning med bevaringsværdi 4 ved km 

175+400. I anlægsfasen kan denne bevaringsværdige bygning blive påvirket 

af vibrationer fra entreprenørmaskiner i forbindelse med justeringer af spor, 

hvilket kan give sætninger på bygningerne. Det vil blive søgt forebygget, at 

der sker sætningsskader på bygningen. Dette er behandlet i fagnotatet om 

støj og vibrationer /20/. Samtidig er der en moderat, permanent påvirkning af 

bygningen, da der etableres en bro med tilhørende veje lige op af huset. 

Huset vil derfor i højere grad blive skjult for omgivelserne. Den fredede og 

bevaringsværdige bygning kan ses af Figur 57. 
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Figur 57. Fredede og bevaringsværdige bygninger, der påvirkes i anlægsfasen, Randers 

Kommune. 

I Bjerregrav etableres der endvidere en ny sporkasse og nye arealer til 

forsyning og ledninger samt en anlægsvej. Langs med anlægsvejen findes tre 

bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 4, 5 og 6 ved km 175+800. 

I anlægsfasen kan disse bevaringsværdige bygninger blive påvirket af 

vibrationer fra entreprenørmaskiner, der kører forbi på vejen, hvilket kan give 

sætninger på bygningerne. Det vil blive søgt forebygget, at der sker 

sætningsskader på bygninger. Dette er behandlet i fagnotatet om støj og 

vibrationer /20/. De fredede og bevaringsværdige bygninger kan ses af Figur 

58. 
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Figur 58. Fredede og bevaringsværdige bygninger, der påvirkes i anlægsfasen, Randers 

Kommune. 

Lige nord for Bjerregrav etableres der endvidere en ny kontrabanket øst for 

banen, en dæmningsudvidelse vest for banen samt en anlægsvej til området. 

Langs med anlægsvejen findes én bevaringsværdig bygning med 

bevaringsværdi 6 ved km 176+300. I anlægsfasen kan den bevaringsværdige 

bygning blive påvirket af vibrationer fra entreprenørmaskiner, der kører forbi 

på vejen, hvilket kan give sætninger på bygningen. Det vil blive søgt 

forebygget, at der sker sætningsskader på bygningen. Dette er behandlet i 

fagnotatet om støj og vibrationer /20/. Den fredede og bevaringsværdige 

bygning kan ses af Figur 59. 
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Figur 59. Fredede og bevaringsværdige bygninger, der påvirkes i anlægsfasen, Randers 

Kommune. 

6.1.2 Rekreative interesser 

6.1.2.1 Stiforbindelser 

Vandrestien Lilleaastien krydser banen fire gange, hvor der sker ændringer på 

grund af hastighedsopgraderingen i form af anlægsarbejde. De fire steder 

beskrives i det følgende. 

 

Ved km 127+750 lukkes overkørslen. Bløde trafikanter og cykelister henvises 

til krydsning af banen ved km 127+550 på Brushøjvej, hvor der er en 

eksisterende bro over banen. Det kan i nogle tilfælde betyde en omvej for 

brugerne af stien, og derved vil der ske en moderat, permanent påvirkning af 

de rekreative interesser. Placering af arbejdsområder nær Lilleaastien kan ses 

af Figur 60. 
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Figur 60. Midlertidigt arbejdsareal ved Lilleaastien, Favrskov Kommune. 

Ved km 136+300 etableres der en ny bro. I denne forbindelse kan der 

forventes en spærring af Lilleaastien indtil bro og tilhørende vej er opført. 

Endvidere vil der i anlægsperioden desuden være kørsel med anlægsmaskiner 

på stien. Samlet set vil der være en moderat, midlertidig påvirkning, da stien 

vil være delvist spærret i anlægsperioden. Placering af arbejdsområder nær 

Lilleaastien kan ses af Figur 61. 
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Figur 61. Opførsel af bro over Lilleaastien, Favrskov Kommune. 

Ved km 139+600 etableres der på begge sider af banen en midlertidig 

anlægsvej. Da store dele af anlægsvejen anlægges på Lilleaastisystemet, kan 

der forventes en moderat, midlertidig påvirkning i forbindelse med kørsel af 

anlægskøretøjer. Placering af arbejdsarealer langs Lilleaastien kan ses af Figur 

62. 
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Figur 62. Arbejdsarealer langs Lilleaastien, Favrskov Kommune. 

Ved km 149+800 etableres der en ny bro med tilhørende midlertidige 

arbejdsarealer. I forbindelse med anlægsarbejdet kan der forventes kørsel 

med anlægskøretøjer samt midlertidig spærring af stien. Den eksisterende 

stiforbindelse, der krydser banen ved km 149+650, lukkes, når den nye bro 

ved km 149+800 er etableret, og bløde trafikanter og cykelister henvises til 

den nye bro over banen. Det kan i nogle tilfælde betyde en omvej for 

brugerne af stien, og derved vil der ske en moderat, permanent påvirkning af 

de rekreative interesser. Placering af arbejdsarealer langs Lilleaastien kan ses 

af Figur 63. 
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Figur 63. Midlertidige arbejdsarealer nær ’Lilleaastien’, Favrskov Kommune. 

Der gennemføres anlægsarbejde to steder på ’Banestien’ beliggende i Randers 

Kommune. 

 

Ved km 150+800 etableres en midlertidig anlægsvej. I forbindelse med 

anlægsarbejdet kan en mindre, midlertidig påvirkning fra anlægskøretøjer 

forventes på ’Banestien’. Placeringen af arbejdsarealer i forhold til ’Banestien’ 

kan ses af Figur 64. 
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Figur 64. Midlertidige arbejdsarealer ved ’Banestien’. 

Ved km 159+420 lukkes overkørslen og dermed ændres ’Banestiens’ forløb. 

Bløde trafikanter og cykelister henvises til krydsning af banen ved km 

161+200 i Stevnstrup over den nye bro. Det kan i nogle tilfælde betyde en 

omvej for brugerne af stien, og derved vil der ske en moderat, permanent 

påvirkning af de rekreative interesser. Placeringen af arbejdsarealer ved 

Banestien kan ses af Figur 65. 
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Figur 65. Arbejdsarealer ved ’Banestien’, Randers Kommune. 

I forbindelse med den ’Nationale cykelrute nr. 3 – Hærvejen’ etableres der 

anlægsarbejde to steder på ruten. 

 

Ved km 192+700 etableres et midlertidigt arbejdsareal, en ny sporkasse og et 

forsyning- og ledningsareal nær og over ruten. Dette arbejdsareal påvirker 

både den ’Nationale cykelrute nr. 3 – Hærvejen’ og ’Margueritruten’, da disse 

er sammenfaldende i dette stykke. Der forventes en mindre, midlertidig 

påvirkning af stien i forbindelse med kørsel af anlægskøretøjer. Placering af 

arbejdsarealer kan ses af Figur 66. 
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Figur 66. Midlertidige arbejdsarealer ved den ’Nationale cykelrute nr. 3 – Hærvejen’, 

Mariagerfjord Kommune. 

Ved km 197+400 etableres en dæmningsudvidelse med tilhørende 

arbejdsareal. I forbindelse med anlægsarbejdet kan der forventes en 

moderat, midlertidig påvirkning fra kørsel med anlægskøretøjer samt en mulig 

midlertidig spærring af stitunnelen under banen i forbindelse med anlæg af 

dæmningsudvidelse. Placeringen af dæmningsudvidelse i forhold til den 

’Nationale cykelrute nr. 3 – Hærvejen’ kan ses af Figur 67. 



Kulturhistoriske og rekreative interesser 104 

Konsekvenser og afværge-foranstaltninger i anlægsfasen – midlertidige påvirkninger af 

Grundløsningen 

 

Figur 67. Dæmningsudvidelse og midlertidige arbejdsarealer ved den ’Nationale cykelrute nr. 3 – 

Hærvejen’, Mariagerfjord Kommune. 

6.1.2.2 Rekreative områder udpeget i kommuneplanerne 

Rammeområde 13.RE.2 – Rekreativt område, Tåstrup, Favrskov 

Kommune 

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område og jordbrugsformål.  

 

Der sker en mindre, permanent påvirkning ved, at der inddrages eksisterende 

landbrugsarealer til vej- og broanlæg ved km 136+200. Der er ingen 

rekreative interesser på det areal, der inddrages. Etablering af ny vej og bro 

over banen sikrer den fortsatte brug af de udpegede landbrugs- og rekreative 

arealer. Den eksisterende vej, Haarvadbro, anvendes som midlertidigt 

arbejdsareal i anlægsfasen. Det rekreative areal og arealplanerne ses på Figur 

68. 
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Figur 68. Rammeområde 13.RE.2 – Rekreativt område, Tåstrup, Favrskov Kommune. 

 

Ved km 137+080 etableres der en midlertidig anlægsvej, der delvist følger 

eksisterende traktorspor/sti langs med banen. Der sker en moderat, 

midlertidig påvirkning af det rekreative område, da der midlertidigt 

forekommer kørsel af entreprenørmaskiner og lasbiler med materiel på stien. 

Fra km 137+100 til km 137+400 etableres der en dæmningsudvidelse samt 

en kontrabanket. Der sker en mindre, permanent påvirkning af det rekreative 

område, da der inddrages nye arealer til baneformål. Ud fra luftfoto er der 

ingen rekreative interesser på dette areal. Det rekreative areal og 

arealplanerne ses på Figur 69. 
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Figur 69. Rammeområde 13.RE.2 – Rekreativt område, Tåstrup, Favrskov Kommune. 

Fra km 137+670 til km 137+820 etableres der en dæmningsudvidelse samt 

en kontrabanket. Der sker en mindre, permanent påvirkning af det rekreative 

område. Endvidere etableres der i anlægsfasen en midlertidig vejadgang til 

området. Ved km 138+650 etableres der en midlertidig anlægsvej, der delvist 

følger eksisterende traktorspor/sti. Der sker en moderat, midlertidig 

påvirkning af det rekreative område, da der midlertidigt forekommer kørsel 

med entreprenørmaskiner og lastbiler med materiel på stien. Det rekreative 

areal og arealplanerne ses på Figur 70. 
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Figur 70. Rammeområde 13.RE.2 – Rekreativt område, Tåstrup, Favrskov Kommune. 

 

Rammeområde 1.RE.6, Hadsten, Favrskov Kommune. 

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område.  

 

Fra km 139+150 til km 139+500 etableres der midlertidige arbejdsarealer til 

en ny kontrabanket. Der sker en mindre, permanent påvirkning af det 

rekreative område, da der inddrages nye arealer til baneformål. 

 

Fra km 139+600 til km 140+600 etableres der en midlertidig anlægsvej langs 

banen. Ved km 139+700 anvendes en eksisterende vej. Fra km 140+550 til 

km 140+650 etableres der midlertidige arbejdsarealer til dæmningsudvidelse. 

Endvidere etableres der midlertidigt arbejdsarealer til etableringen af 

dæmningsudvidelsen. Der sker en mindre, midlertidig påvirkning af det 

rekreative område i anlægsfasen, da der midlertidigt inddrages arealer til 

baneformål. Arealerne anvendes hovedsageligt til landbrugsformål lige som 

der findes beplantningsbælter langs banen. 

 

Det rekreative areal og arealplanerne ses på Figur 71. 
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Figur 71. Rammeområde 1.RE.6 i Hadsten, Favrskov Kommune. 

Rammeområde 13.RE.1, Lerbjerg, Favrskov Kommune 

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område med plads til 

campingplads.  

 

Ved km 146+000 etableres der ramper og en ny bro over banen. Den sydlige 

rampe etableres inden for det rekreative område. Arealet inden for det 

rekreative areal anvendes til landbrugsformål, hvorfor de rekreative interesser 

ikke påvirkes. Endvidere sikrer etableringen af den nye vej og bro over banen 

den fortsatte brug af landbrugs- og rekreative arealer. Det rekreative areal og 

arealplanerne ses på Figur 72. 
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Figur 72. Rammeområde 13.RE.1 i Lerbjerg, Favrskov Kommune. 

Rammeområde 3.01.R.2 - Skydebane, Langå, Randers Kommune 

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område i form af skydebane (Langå 

Jagtforening) og hundetræningsbane (Langå Civile Hundeføringsforening).  

 

Ved km 157+225 etableres der en midlertidig anlægsvej gennem området. 

Der kan i den forbindelse forventes en mindre, midlertidig påvirkning i 

forbindelse med kørsel af anlægskøretøjer gennem området. Det vurderes, at 

der ikke vil foregå anlægsarbejder i samme tidsrum som de rekreative 

interesser gennemføres, da skydning foregår om lørdagen, mens 

hundetræning foregår i hverdagene om aftenen. Fra km 157+250 til km 

157+300 etableres der en kontrabanket samt midlertidige arbejdsarealer. Der 

sker en mindre, permanent påvirkning af det rekreative område, da et mindre 

areal bliver inddraget til baneformål.  

 

Det rekreative areal og arealplanerne ses på Figur 73. 
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Figur 73. Rammeområde 3.01.R.2 i Langå, Randers Kommune.  

Rammeområde 3.02.R.1 – Rideklub, Stevnstrup, Randers Kommune 

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område i form af en rideklub.  

 

Fra km 161+150 til km 161+200 etableres der en ny bro med tilhørende veje. 

Den vestlige del af arbejdsarealet til vejen placeres delvist inden for det 

rekreative område. I anlægsfasen inddrages et beplantningsbælte samt en 

mindre del af en ridebane til arbejdsareal i forbindelse med etablering af 

vejen. Der sker derfor en moderat, midlertidig påvirkning af det rekreative 

område, da områderne kan genetableres efter endt anlægsfase. 

 

Det rekreative areal og arealplanerne ses på Figur 74. 
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Figur 74. Rammeområde 3.02.R.1 i Stevnstrup, Randers Kommune. 

 

Rammeområde 1.01.R.4 – Banespor i Vorup, Randers, Randers 

Kommune 

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område til offentlige fritidsformål, 

såsom bypark, grønt område og lignende.  

 

Fra km 166+250 til km 166+700 etableres der en kontrabanket samt 

midlertidige arbejdsarealer til kontrabanket. Der sker en mindre, permanent 

påvirkning af det rekreative areal, da nye arealer inddrages til baneformål. Ud 

fra luftfoto er der ingen rekreative interesser på dette areal. 

 

Det rekreative areal og arealplanerne ses på Figur 75. 
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Figur 75. Rammeområde 1.01.R.4 Randers, Randers Kommune. 

 

Rammeområde 1.06.R.2 – Oust Møllevej, Randers, Randers Kommune 

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område til offentlige fritidsformål, 

såsom bypark, grønt område og lignende.  

 

I området omkring km 169+950 etableres der en kontrabanket med 

tilhørende arbejdsarealer. Der sker en ubetydelig, permanent påvirkning af 

det rekreative område, da en lille del af det rekreative areal inddrages til 

kontrabanket. Ud fra luftfoto er der ingen rekreative interesser på dette areal. 

 

Fra km 169+950 til km 170+250 etableres der en midlertidig anlægsvej. Der 

sker en moderat, midlertidig påvirkning af rammeområdet, da nye arealer 

midlertidigt inddrages til baneformål. Anlægsvejen etableres på et areal, hvor 

der ikke er en eksisterende vej, men der er en sti langs et beplantningsbælte. 

I anlægsperioden kan derfor forventes kørsel med entreprenørmateriel samt 

lastbiler med materiel. 

 

Det rekreative areal og arealplanerne ses på Figur 76. 
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Figur 76. Rammeområde 1.06.R.2 i Randers, Randers Kommune. 

 

Rammeområde HOB.R.18 – Rekreativt område v/Tyttebærvej, Hobro, 

Mariagerfjord Kommune.  

Rammeområdets anvendelse er rekreativt område.  

 

I området omkring km 198+100 etableres der en kontrabanket med 

tilhørende anlægsveje samt arbejdsarealer. Der sker en mindre, permanent 

påvirkning af det rekreative område, da der inddrages et mindre areal til 

baneformål. 

 

Det rekreative areal og arealplanerne ses på Figur 77.  
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Figur 77. Rammeområde HOB.R.18 i Hobro, Mariagerfjord Kommune. 

6.1.2.3 Sportsanlæg langs strækningen 

Nord for Langå findes et ca. 10 ha stort sportsanlæg i form af skydebane 

(Langå Jagtforening) og hundetræningsbane (Langå Civile 

Hundeføringsforening) ved km 157+000. Inden for området etableres der en 

kontrabanket med tilhørende arbejdsarealer og en anlægsvej. Skydning 

foregår om lørdagen, mens hundetræning foregår i hverdagene om aftenen. 

 

Der kan forventes en mindre, midlertidig påvirkning i forbindelse med kørsel 

af anlægskøretøjer gennem området. Det vurderes, at der ikke vil foregå 

anlægsarbejder i samme tidsrum som de rekreative interesser, da skydning 

foregår om lørdagen, mens hundetræning foregår på hverdagene om aftenen. 

Kontrabanketten vil medføre en mindre, permanent påvirkning, da mindre 

arealer bliver inddraget til baneformål. 

 

Placering af arbejdsområder nær sportsanlægget kan ses af Figur 78. 
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Figur 78. Sportsanlæg Nord for Langå, Randers Kommune. 

I den østlige del af Stevnstrup ligger et sportsanlæg i form af en rideskole ved 

km 161+300. Inden for området med sportsarealet etableres arbejdsarealer 

til en ny permanent vej. Den nye vej vil medføre en mindre, permanent 

påvirkning, da mindre arealer bliver inddraget til vej- og broformål. Placering 

af arbejdsområder nær sportsanlægget kan ses af Figur 79. 
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Figur 79. Sportsanlæg i den østlige del af Stevnstrup, Randers Kommune. 

I Randers Midtby knap 20 meter fra den eksisterende bane ligger der et 

sportsanlæg i form af boldbaner ved km 169+000. Der etableres nye 

sporkasser samt permanente arealer til forsyning og ledninger i området. 

Anlægsarbejdet sker udelukkende inden for det eksisterende spor. Ændringen 

foretages fra selve banen og vil derfor ikke påvirke sportsanlægget. Placering 

af arbejdsområder nær sportsanlægget kan ses af Figur 80. 
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Figur 80. Sportsanlæg i Randers Midtby, Randers Kommune. 

6.1.2.4 Kolonihaver 

Ingen kolonihaver påvirkes af Grundløsningen i anlægsfasen. 

6.2 Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 

For så vidt muligt at undgå uhensigtsmæssige standsninger i anlægsarbejder 

og for at hindre utilsigtede skader på fortidsminder, gennemføres forud for 

anlægsarbejderne arkæologiske forundersøgelser jf. § 26 i museumsloven af 

de dele af det samlede anlægsareal, der ikke er forstyrret af tidligere 

anlægsarbejder.  

 

Forud for anlægsarbejderne afgør Moesgaard Museum, Museum Østjylland og 

Nordjyllands Historiske Museum omfang og praktisk gennemførelse af den 

arkæologiske forundersøgelse. 

 

Findes der alligevel under anlægsarbejderne grave, gravpladser, bopladser, 

ruiner eller andre fortidsminder eller -fund, standses arbejdet straks og fundet 

anmeldes til det ansvarlige museum i henhold til Museumslovens § 27. 

Anlægsarbejderne vil først kunne genoptages efter museet har vurderet, om 

der er tale om et enligt fund, eller om der skal foretages yderligere 

udgravninger. I sidstnævnte tilfælde vil anlægsarbejdet skulle afvente at 

udgravningerne færdiggøres. 

 

Bliver beskyttede diger midlertidigt berørt af anlægsarbejdet, tages der 

hensyn til det tilbageværende dige, således at det resterende diges tilstand 

ikke påvirkes. Ved anlægsarbejdet bliver det påvirkede areal minimeret mest 
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muligt, og de dele af digerne, som nedlægges midlertidigt, bliver reetableret. 

Diger reetableres med en form og fremtræden som det tilbageværende dige. 

 

Langs jernbanestrækningen findes en række bevaringsværdige bygninger. De 

påvirkes ikke direkte af anlægsaktiviteter, men de kan påvirkes af vibrationer. 

Vibrationsbelastningen i forbindelse med anlægsarbejderne er beskrevet og 

vurderet i fagnotat om støj og vibrationer /20/. 

 

Før anlægsarbejdet starter vil der blive foretaget fotoregistrering af de 

bygninger, som ligger helt tæt på byggeområderne. Endvidere kan der i 

særlige tilfælde etableres en løbende overvågning af de mest udsatte 

bygninger, mens anlægsarbejdet står på. Dette sikrer, at man kan kontrollere 

og forebygge skader under anlægsarbejdet og i fornødent omfang stoppe 

arbejdet og f.eks. skifte til nogle mere skånsomme anlægsmetoder.  

 

De rekreative interesser sikres bedst ved, at der i anlægsfasen gennemføres 

tiltag, der minimerer støj, støv og visuelle påvirkninger fra anlægsarbejderne, 

herunder primært forskellige former for afskærmning. 

 

På krydsningsstederne for cykelruter m.m. vil der så vidt muligt blive 

etableret alternative overgange, mens arbejdet foregår, så cyklende og 

gående fortsat kan benytte stiforbindelserne. 

6.3 Konsekvensvurderinger i anlægsfasen 

Ved etablering af hastighedsopgraderingen af jernbanestrækningen Aarhus – 

Hobro vurderes konsekvenserne for kulturhistoriske og rekreative interesser i 

Grundløsningens anlægsfase i det følgende.  

6.3.1 Kulturhistoriske interesser 

Grundløsningen påvirker en række kulturhistoriske interesser langs jernbanen 

i mindre eller moderat grad.  

 

Flere kulturhistoriske interesser bliver i mindre grad påvirket af 

Grundløsningens. Dette sker især, når de påvirkes i form af midlertidige 

arbejdsarealer og anlægsveje, der placeres på og udenfor eksisterende veje, 

men også ved etablering af permanente dæmningsudvidelser og 

kontrabanketter. Udskiftning af sporkasse og nye arealer til forsyning og 

ledninger påvirker ikke de kulturhistoriske interesser, da anlægsarbejdet 

udelukkende sker i det eksisterende spor. 

 

I det følgende bliver de kulturhistoriske interesser, hvor der er moderat 

påvirkning på grund af Grundløsningen, gennemgået. 

 

Ved km 146+200 – 146+250 i Lerbjerg i Favrskov Kommune skal der 

etableres en ny vej, hvor der i dag er placeret et dige. Ca. 50 meter af diget 

skal derfor fjernes for at gøre plads til vejen. Tilstanden af diget ændres, 

hvilket ifølge museumsloven kræver en dispensation. 
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Ved km 149+800 ved Laurbjerg i Favrskov Kommune etableres der en ny bro 

med tilhørende veje inden for det værdifulde kulturmiljø Bistrup 

Herregårdslandskab. Et stort areal af kulturmiljøet inddrages til vej- og 

broformål. Samtidig vil karakteren af landskabet i området ændres, når der 

etableres en bro, der kan ses fra store dele af det omgivende landskab. 

 

Ved km 175+400 i Bjerregrav i Randers Kommune etableres en ny bro med 

tilhørende veje. Op af den nye vej er placeret en bevaringsværdi bygning med 

middel bevaringsværdi med matrikel nr. 1a Ll. Hedegård, Råsted på adressen 

Tinghøjvej 111, 8920 Randers NV. Risiko for sætninger på huset i forbindelse 

med anlægsarbejdet vil blive forebygget, men huset vil blive skjult af det nye 

skråningsanlæg fra vejen. 

 

Udbredelsen af påvirkningen for Grundløsningen er lokal og følsomheden af 

områderne lav, da det drejer sig om inddragelse af mindre arealer omfattet af 

kulturhistoriske interesser. Endvidere er der kun moderat påvirkning af fire 

områder omfattet af kulturhistoriske interesser. 

 

Overordnet set vurderes konsekvenserne for de kulturhistoriske interesser for 

Grundløsningen at være begrænsede i anlægsfasen. 

6.3.2 Rekreative interesser 

Grundløsningen påvirker en række rekreative interesser langs med jernbanen 

i mindre eller moderat grad.  

 

Flere rekreative interesser bliver i mindre grad påvirket af Grundløsningen. 

Dette sker især, når de påvirkes af midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje, 

der placeres på og udenfor eksisterende veje, men også ved etablering af 

permanente dæmningsudvidelser og kontrabanketter. Udskiftning af 

sporkasse og inddragelse af nye arealer til forsyning og ledninger påvirker 

ikke de rekreative interesser, da anlægsarbejdet udelukkende sker i det 

eksisterende spor. 

 

I det følgende bliver de rekreative interesser, hvor der er moderat påvirkning 

på grund af Grundløsningen, gennemgået. 

 

Ved km 127+750 ved Søften i Favrskov Kommune lukkes overkørslen. Bløde 

trafikanter og cyklister henvises til krydsning af banen ved km 127+550 på 

Brushøjvej, hvor der er en eksisterende bro over banen. Det kan i nogle 

tilfælde betyde en omvej for brugerne af stien. 

 

Ved km 136+300 etableres der en ny bro ved Haarvadbro i Favrskov 

Kommune. I denne forbindelse kan der forventes en spærring af stien indtil 

bro og tilhørende vej er opført. Endvidere vil der i anlægsperioden desuden 

være kørsel med anlægsmaskiner på stien.  

 

Ved km 137+080 ved Selling Hedevej i Favrskov Kommune etableres der en 

midlertidig anlægsvej, der delvist følger en eksisterende traktorspor/sti langs 

med banen. Der vil midlertidigt forekomme kørsel af entreprenørmaskiner 

samt lastbiler med materiel på stien. 
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Ved km 138+650 i Favrskov Kommune etableres der en midlertidig 

anlægsvej, der delvist følger en eksisterende traktorspor/sti. Der vil 

midlertidigt forekomme kørsel af entreprenørmaskiner samt lastbiler med 

materiel på stien. 

 

Ved km 139+600 syd for Hobro i Favrskov Kommune etableres der på begge 

sider af banen en midlertidig anlægsvej. Store dele af anlægsvejen anlægges 

på stisystemet for Lilleaastien. 

 

Ved km 149+800 ved Laurbjerg i Favrskov Kommune etableres der en ny bro 

med tilhørende midlertidige arbejdsarealer. I forbindelse med anlægsarbejdet 

kan der forventes kørsel med anlægskøretøjer samt midlertidig spærring af 

Lilleaastien. En eksisterende stiforbindelse, der krydser banen ved km 

149+650, lukkes, når den nye bro ved km 149+800 er etableret, og bløde 

trafikanter og cykelister henvises til den nye bro over banen. Det kan i nogle 

tilfælde betyde en omvej for brugerne af stien. 

 

Ved km 157+225 nord for Langå i Favrskov Kommune etableres der en 

midlertidig anlægsvej gennem et rekreativt område/sportsanlæg bestående af 

skydebane (Langå Jagtforening) og hundetræningsbane (Langå Civile 

Hundeføringsforening), hvilket betyder, at området opdeles i to. 

Anlægsarbejde og de rekreative interesser forventes ikke at ske på de samme 

tidspunkter. 

 

Ved km 159+500 syd for Stevnstrup i Randers Kommune lukkes overkørslen 

og dermed ændres Banestiens forløb. Bløde trafikanter og cyklister henvises 

til krydsning af banen ved km 161+200 i Stevnstrup over den nye bro. Det 

kan i nogle tilfælde betyde en omvej for brugerne af stien. 

 

Fra km 161+150 til km 161+200 i Stevnstrup i Randers Kommune etableres 

der en ny bro med tilhørende veje inden for et rekreativt område i form af en 

rideklub. Den vestlige del af arbejdsarealet til vejen placeres delvist inden for 

det rekreative område. I anlægsfasen inddrages et beplantningsbælte samt 

en mindre del af en ridebane til arbejdsareal i forbindelse med etablering af 

vejen.  

 

Fra km 169+950 til km 170+250 ved Oust Møllevej i Randers Kommune 

etableres der en midlertidig anlægsvej inden for et rekreativt areal. 

Anlægsvejen etableres på et areal, hvor der ikke er en eksisterende vej, men 

der er en sti langs et beplantningsbælte. I anlægsperioden kan der derfor 

forventes kørsel med entreprenørmateriel samt lastbiler med materiel. 

 

Ved km 197+400 syd for Hobro i Mariagerfjord Kommune etableres en 

dæmningsudvidelse med tilhørende arbejdsareal. I forbindelse med 

anlægsarbejdet vil der ske kørsel med anlægskøretøjer samt muligvis 

midlertidig spærring af stitunnelen for den ’Nationale cykelrute nr. 3 – 

Hærvejen’ under banen i forbindelse med anlæg af dæmningsudvidelse. 

 

Udbredelsen af påvirkningen for Grundløsningen er lokal og følsomheden af 

områderne lav, da det drejer sig om inddragelse af mindre arealer omfattet af 
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rekreative interesser. Endvidere er der kun moderat påvirkning af 12 områder 

omfattet af rekreative interesser. 

 

Overordnet set vurderes konsekvenserne for de rekreative interesser for 

Grundløsningen at være begrænsede i anlægsfasen. 
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7 Konsekvenser og afværge-

foranstaltninger i driftsfasen – 
varige påvirkninger af 

Grundløsningen 

7.1 Miljøpåvirkning i driftsfasen 

Dette afsnit beskriver de varige påvirkninger på kulturhistoriske og rekreative 

interesser, der vil være konsekvensen af en hastighedsopgradering af 

banestrækningen Aarhus – Hobro. Helt overordnet er de varige påvirkninger 

ikke anderledes end det, der er beskrevet i anlægsfasen, da der ikke ændres 

på arealer eller andet i driftsfasen. 

7.1.1 Kulturhistoriske interesser 

Påvirkningen af de kulturhistoriske interesser i forbindelse med de nye broer 

er behandlet i anlægsfasen, og der vurderes ikke at ske yderligere påvirkning 

og dermed ændring af interesserne i driftsfasen. 

7.1.2 Rekreative interesser 

Påvirkningen af de rekreative interesser i forbindelse med de nye broer er 

behandlet i anlægsfasen, og der vurderes ikke at ske yderligere påvirkning og 

dermed ændring af interesserne i driftsfasen. 

7.2 Afværgeforanstaltninger i driftsfasen 

Banens visuelle påvirkninger af kulturhistoriske værdier og rekreative 

interesser kan i relevant omfang mindskes ved beplantning med træer og 

buske. 

 

Banestøj vurderes at være en mindre påvirkning af kulturværdier, dels pga. 

den forholdsvis korte støjbelastning (ved togpassage), dels fordi publikums 

eventuelle ophold ved kulturhistoriske interessepunkter er tidsbegrænset. 

 

Herudover vurderes der ikke at være afværgeforanstaltninger, der kan afbøde 

de forholdsvis begrænsede permanente påvirkninger af de kulturhistoriske og 

rekreative interesser langs banen. 
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7.3 Konsekvensvurderinger for driftsfasen 

Ved hastighedsopgraderingen af jernbanestrækningen Aarhus – Hobro 

vurderes konsekvenserne for kulturhistoriske og rekreative interesser at være 

begrænsede. 

 

Kulturhistoriske og rekreative interesser påvirkes ikke i driftsfasen udover det, 

der er beskrevet i anlægsfasen, da der ikke ændres på arealer eller andet i 

driftsfasen. 

 

Der kan forekomme en ændring i støjniveauet fra togtrafikken på banen. 

Håndtering af støj og vibrationer i forbindelse med Grundløsningen beskrives i 

fagnotet for støj og vibrationer /20/ 
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8 Konsekvenser og afværge-

foranstaltninger i anlægs- og 
driftsfasen af Tilvalget 

8.1 Miljøpåvirkning i anlægsfasen 

Nedenstående afsnit lister de områder op, hvor der vil forekomme 

anlægsarbejder i forbindelse med hastighedsopgraderingen af 

banestrækningen Aarhus – Hobro, samt hvordan det påvirker de 

kulturhistoriske og rekreative interesser.  

 

Den væsentligste påvirkning af kulturarvsinteresser er knyttet til 

anlægsfasen, hvor ukendte fortidsminder samt beskyttede sten- og jorddiger 

potentielt kan blive påvirket af anlægsarbejderne. 

 

Den visuelle oplevelse af fortidsminderne, kulturarvsarealer, kulturmiljøer og 

kirkebyggelinjer, samt offentlighedens adgang til disse, vil også kunne blive 

påvirket midlertidigt af selve anlægsarbejdet.  

 

I forhold til de rekreative interesser vurderes anlægsarbejderne primært at 

berøre de friluftsområder, cykel- og vandrestier, turistattraktioner og andre 

rekreative interesser, der er beliggende i umiddelbar nærhed af eller grænser 

op til den eksisterende bane. 

 

Rekreative områder tæt ved banen vil i større eller mindre omfang kunne 

påvirkes af støj- og støvgener fra anlægsarbejde, ligesom den visuelle 

påvirkning fra anlægsarbejderne vil kunne påvirke de oplevelsesmæssige 

værdier i de områder, der ligger nærmest banen. 

 

Der vil herudover være rekreative stier, der lukkes midlertidigt i forbindelse 

med anlægsarbejde ved vejbroer og ved midlertidige anlægsveje, således at 

brugerne i en periode må anvende alternative ruter. 
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8.1.1 Kulturhistoriske interesser 

8.1.1.1 Fredede områder 

Ingen fredede områder påvirkes af Tilvalget i anlægsfasen. 

8.1.1.2 Kirkeomgivelser og – byggelinjer 

Ingen kirkeomgivelser og – byggelinjer påvirkes af Tilvalget i anlægsfasen. 

8.1.1.3 Kulturmiljøer 

Ingen kulturmiljøer påvirkes af Tilvalget i anlægsfasen. 

8.1.1.4 Kulturhistorisk bevaringsværdi 

Der er ingen kulturhistoriske bevaringsværdige områder, der påvirkes i 

forbindelse med Tilvalget. 

8.1.1.5 Fredede fortidsminder 

Banen flyttes mod nord, hvilket medfører etablering af nye spor med 

tilhørende dæmninger samt etablering af midlertidige arbejdsarealer ved km 

188+800 – 189+000.  

 

De midlertidige arbejdsarealer vil medføre en mindre, midlertidig påvirkning 

af fortidsmindebeskyttelseszonen, da arealer midlertidigt bliver inddraget til 

baneformål (Se Figur 81). Dæmningsudvidelserne og flytning af banen vil 

medføre en moderat, permanent påvirkning af fortidsmindet, da store arealer 

bliver inddraget til baneformål indenfor fortidsmindebeskyttelseszonen (Se 

Figur 81). 

 

Da beskyttelseszonen til fortidsmindet berøres, betyder det, at områdets 

tilstand ændres, hvorfor kommunen skal ansøges om dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven. Det berørte fredede fortidsminde kan ses af Figur 81. 
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Figur 81. Fredet fortidsminde, der påvirkes i anlægsfasen til Tilvalget, Mariagerfjord Kommune. 

8.1.1.6 Beskyttede sten- og jorddiger 

Der etableres en dæmningsudvidelse med tilhørende arbejdsarealer nord for 

banen, som berører et beskyttet sten- og jorddige ved km 188+600. Diget er 

bevokset af mellemhøje træer og buske og fremstår som et semi-transparent 

skel mellem to marker.  

 

Ca. 10 meter af den sydlige del af diget skal midlertidigt fjernes for at gøre 

plads til midlertidige arbejdsarealer, hvilket medfører en mindre, midlertidig 

påvirkning af diget. Diget vil kunne genetableres efter endt anlægsarbejde, 

men tilstanden af diget ændres, hvorfor kommunen skal ansøges om 

dispensation fra museumslovens § 29a for denne ændring. Det berørte dige 

kan ses af Figur 82. 
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Figur 82. Beskyttede sten- og jorddiger, der påvirkes i anlægsfasen ved Tilvalget, Mariagerfjord 

Kommune. 

I forbindelse med at banen flyttes mod nord etableres en dæmningsudvidelse 

med tilhørende arbejdsarealer nord for banen. Dæmningsudvidelsen berører 

et beskyttet sten- og jorddige ved km 189+300, som i dag er overpløjet og 

ikke kan erkendes i landskabet. 

 

Ca. 15 meter af den sydlige del af det registrerede dige inddrages til en 

dæmningsudvidelse i forbindelse med flytning af banen mod nord. Eftersom 

diget ikke kan erkendes, medfører dæmningsudvidelsen ingen, permanent 

påvirkning af diget. Da diget er registreret som beskyttet, skal der dog 

formelt set søges om dispensation efter museumslovens § 29a. Diget kan ses 

af Figur 83. 
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Figur 83. Registret beskyttet sten- og jorddige, der berøres i anlægsfasen ved Tilvalget, 

Mariagerfjord Kommune. 

Der etableres en midlertidig anlægsvej på et areal, hvor der ikke er nogen 

eksisterende vej. Diget gennemskæres to steder af den midlertidige 

anlægsvej i en bredde af ca. 20 meter ved km 191+400, hvilket medfører en 

moderat, midlertidig påvirkning af diget. Diget vil kunne genetableres efter 

endt etablering af dæmningsudvidelsen, men tilstanden af diget ændres, 

hvorfor der skal ansøges om dispensation for denne ændring museumslovens 

§ 29a. Det berørte dige kan ses af Figur 84. 
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Figur 84. Beskyttede sten- og jorddiger, der påvirkes i anlægsfasen ved Tilvalget, Mariagerfjord 

Kommune. 

Der etableres et permanent vejareal med tilhørende midlertidigt arbejdsareal, 

hen over to sten- og jorddiger ved km 192+100 – 192+300. Det sydlige dige 

er bevokset med mellemhøje træer og buske, og fremstår som et semi-

transparent skel mellem to marker. Nærmest banen er diget delvist overpløjet 

og svært erkendelig i landskabet. Det sydlige dige udgør på begge sider af 

banen skellet mellem mark og skovbevoksning. Diget fremstår som en 

integreret del af skovbrynet, og er ikke særskilt synlig i landskabet. 

 

Digerne skal gennembrydes for at gøre plads til den permanente vej. Den nye 

vej vil medføre en moderat, permanent påvirkning, da ca. 25 meter af det 

sydlige dige skal fjernes, lige som der skal fjernes 30 meter af det nordlige 

dige.  

 

Tilstanden af diget ændres, hvorfor kommunen skal ansøges om dispensation 

for denne ændring i henhold til museumslovens § 29a. De berørte diger kan 

ses af Figur 85. 
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Figur 85. Beskyttede sten- og jorddiger, der påvirkes i anlægsfasen ved Tilvalget, Mariagerfjord 

Kommune. 

8.1.1.7 Kulturarvsarealer og arkæologiske fund 

Ingen kulturarvsarealer og arkæologiske fund påvirkes af Tilvalget i 

anlægsfasen. 

8.1.1.8 Fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg 

Ingen fredede og bevaringsværdige bygninger påvirkes af Tilvalget i 

anlægsfasen. 

8.1.2 Rekreative interesser 

8.1.2.1 Stiforbindelser 

Ved km 192+600 etableres en ny vej med tilhørende midlertidige 

arbejdsarealer og ny sporkasse med midlertidige arbejdsarealer. I forbindelse 

med anlægsfasen kan der forventes en mindre, midlertidig påvirkning fra 

anlægskøretøjer på den ’Nationale cykelrute nr. 3 – Hærvejen’. Det nye 

vejareal, der etableres permanent, vil kun blive benyttet af en lokal 

landmand, da der nedlægges en mindre underføring længere mod syd, som 

landmanden bruger i dag. Der vil derfor opstå en mindre, permanent 

påvirkning i form af kørsel med landbrugsmaskiner over en længere 

strækning end i dag. Placeringen af arbejdsområder samt ny vej kan ses af 

Figur 86. 
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Figur 86. Ny vej, der slutter op mod den ’Nationale cykelrute nr. 3 – Hærvejen’, Mariagerfjord 

Kommune. 

8.1.2.2 Rekreative områder udpeget i kommuneplanerne 

Der etableres ikke arbejdsarealer inden for rekreative områder i Tilvalget. 

8.1.2.3 Sportsanlæg langs strækningen 

Ingen sportsanlæg påvirkes af Tilvalget i anlægsfasen. 

8.1.2.4 Kolonihaver 

Ingen kolonihaver påvirkes af Tilvalget i anlægsfasen. 

8.1.3 Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 

For så vidt muligt at undgå uhensigtsmæssige standsninger i anlægsarbejder 

og for at hindre utilsigtede skader på fortidsminder, gennemføres forud for 

anlægsarbejderne arkæologiske forundersøgelser jf. § 26 i museumsloven af 

de dele af det samlede anlægsareal, der ikke er forstyrret af tidligere 

anlægsarbejder.  

 

Forud for anlægsarbejderne afgør Moesgaard Museum, Museum Østjylland og 

Nordjyllands Historiske Museum omfang og praktisk gennemførelse af den 

arkæologiske forundersøgelse. 

 

Findes der alligevel under anlægsarbejderne grave, gravpladser, bopladser, 

ruiner eller andre fortidsminder eller -fund, standses arbejdet straks og fundet 
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anmeldes til det ansvarlige museum i henhold til Museumslovens § 27. 

Anlægsarbejderne vil først kunne genoptages efter museet har vurderet, om 

der er tale om et enligt fund, eller om der skal foretages yderligere 

udgravninger. I sidstnævnte tilfælde vil anlægsarbejdet skulle afvente at 

udgravningerne færdiggøres. 

 

Bliver beskyttede diger midlertidigt berørt af anlægsarbejdet, tages der 

hensyn til det tilbageværende dige, således at det resterende diges tilstand 

ikke påvirkes. Ved anlægsarbejdet bliver det påvirkede areal minimeret mest 

muligt, og de dele af digerne, som nedlægges midlertidigt, bliver reetableret. 

Diger reetableres med en form og fremtræden som det tilbageværende dige. 

 

Langs jernbanestrækningen findes en række bevaringsværdige bygninger. De 

påvirkes ikke direkte af anlægsaktiviteter, men de kan påvirkes af vibrationer. 

Vibrationsbelastningen i forbindelse med anlægsarbejderne er beskrevet og 

vurderet i fagnotat om støj og vibrationer /20/. 

 

Før anlægsarbejdet starter vil der blive foretaget fotoregistrering af de 

bygninger, som ligger helt tæt på byggeområderne. Endvidere kan der i 

særlige tilfælde etableres en løbende overvågning af de mest udsatte 

bygninger, mens anlægsarbejdet står på. Dette sikrer, at man kan kontrollere 

og forebygge skader under anlægsarbejdet og i fornødent omfang stoppe 

arbejdet og f.eks. skifte til nogle mere skånsomme anlægsmetoder.  

 

De rekreative interesser sikres bedst ved, at der i anlægsfasen gennemføres 

tiltag, der minimerer støj, støv og visuelle påvirkninger fra anlægsarbejderne, 

herunder primært forskellige former for afskærmning. 

 

På krydsningsstederne for cykelruter m.m., vil der så vidt muligt blive 

etableret alternative overgange, mens arbejdet foregår, så cyklende og 

gående fortsat kan benytte stiforbindelserne. 

8.1.4 Konsekvensvurderinger i anlægsfasen 

Ved etablering af hastighedsopgraderingen af jernbanestrækningen Aarhus – 

Hobro vurderes konsekvenserne for kulturhistoriske og rekreative interesser i 

Tilvalgets anlægsfase i det følgende.  

8.1.4.1 Kulturhistoriske interesser 

Flere kulturhistoriske interesser bliver i mindre grad påvirket af Tilvalget. 

Dette sker især, når de påvirkes i form af midlertidige arbejdsarealer og 

anlægsveje, der placeres på og udenfor eksisterende veje, men også ved 

etablering af permanente dæmningsudvidelser. Udskiftning af sporkasse og 

nye arealer til forsyning og ledninger påvirker ikke de kulturhistoriske 

interesser, da anlægsarbejdet udelukkende sker i det eksisterende spor. 

 

I det følgende bliver de kulturhistoriske interesser, hvor der er moderat 

påvirkning på grund af Tilvalget, gennemgået. 

 

Ved km 188+800 – 189+000 syd for Sønder Onsild Stationsby i Mariagerfjord 

Kommune flyttes banen mod nord, hvilket medfører etablering af nye spor 
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med tilhørende dæmninger samt etablering af midlertidige arbejdsarealer. 

Arealet ligger inden for beskyttelseszonen til et fortidsminde. Tilstanden inden 

for beskyttelseszonen ændres, hvilket ifølge naturbeskyttelsesloven kræver en 

dispensation. 

 

Ved km 189+300 øst for Sønder Onsild Stationsby i Mariagerfjord Kommune 

skal banen flyttes mod nord, hvorfor der skal bygges nye dæmninger på et 

areal, hvor der i dag er placeret et dige. Ca. 15 meter af den sydlige del af det 

registrerede dige inddrages til en dæmningsudvidelse i forbindelse med 

flytning af banen mod nord. Efter som diget ikke kan erkendes, medfører 

dæmningsudvidelsen ingen, permanent påvirkning af diget. Da diget er 

registreret som beskyttet, skal der dog formelt set søges om dispensation 

efter museumslovens § 29a. 

 

Ved km 191+400 i Onsild Krat i Mariagerfjord Kommune skal der etableres en 

midlertidig anlægsvej, hvor der i dag er placeret et dige. Diget gennembrydes 

to gange af anlægsvejen i en bredde af ca. 20 meter. Diget vil kunne 

genetableres efter endt etablering af dæmningsudvidelsen, men tilstanden af 

diget ændres midlertidigt, hvorfor der skal søges om dispensation for 

ændringen. 

 

Ved km 192+100 og 192+300 tæt på Klejtrupvej i Mariagerfjord Kommune 

skal der etableres en ny vej, hvor der i dag er placeret to diger. Ca. 25 meter 

af det sydlige dige og ca. 30 meter af det nordlige dige skal derfor fjernes for 

at gøre plads til vejen. Tilstanden af digerne ændres, hvilket ifølge 

museumsloven kræver en dispensation. 

 

Udbredelsen af påvirkningen for Tilvalget er lokal og følsomheden af 

områderne lav, da det drejer sig om inddragelse af mindre arealer omfattet af 

kulturhistoriske interesser. Endvidere er der kun moderat påvirkning af fire 

områder omfattet af kulturhistoriske interesser. 

 

Overordnet set vurderes konsekvenserne for de kulturhistoriske interesser for 

Tilvalget at være begrænsede i anlægsfasen. 

8.1.4.2 Rekreative interesser 

Konsekvenserne for de rekreative interesser inden for Tilvalget vurderes at 

være begrænsede i anlægsfasen, da de rekreative interesser påvirkes af 

midlertidige arbejdsarealer og anlægsveje, der placeres på og udenfor 

eksisterende veje, men også ved etablering af permanente 

dæmningsudvidelser. Udskiftning af sporkasse og nye arealer til forsyning og 

ledninger påvirker ikke de rekreative interesser, da anlægsarbejdet 

udelukkende sker i det eksisterende spor. 
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8.2 Påvirkninger i driftsfasen 

8.2.1 Miljøpåvirkning i driftsfasen 

Dette afsnit beskriver de varige påvirkninger på kulturhistoriske og rekreative 

interesser, der vil være konsekvensen af en hastighedsopgradering af 

banestrækningen Aarhus – Hobro. Helt overordnet er de varige påvirkninger 

ikke anderledes end det, der er beskrevet i anlægsfasen, da der ikke ændres 

på arealer eller andet i driftsfasen. 

8.2.1.1 Kulturhistoriske interesser 

Påvirkningen af de kulturhistoriske interesser i forbindelse med de nye broer 

er behandlet i anlægsfasen, og der vurderes ikke at ske yderligere påvirkning 

og dermed ændring af interesserne i driftsfasen. 

8.2.1.2 Rekreative interesser 

Påvirkningen af de rekreative interesser i forbindelse med de nye broer er 

behandlet i anlægsfasen, og der vurderes ikke at ske yderligere påvirkning og 

dermed ændring af interesserne i driftsfasen. 

8.2.2 Afværgeforanstaltninger i driftsfasen 

Banens visuelle påvirkninger af kulturhistoriske værdier og rekreative 

interesser kan i relevant omfang mindskes ved beplantning med træer og 

buske. 

 

Banestøj vurderes at være en mindre påvirkning af kulturværdier, dels pga. 

den forholdsvis korte støjbelastning (ved togpassage), dels fordi publikums 

eventuelle ophold ved kulturhistoriske interessepunkter er tidsbegrænset. 

 

Herudover vurderes der ikke at være afværgeforanstaltninger, der kan afbøde 

de forholdsvis begrænsede permanente påvirkninger af de kulturhistoriske og 

rekreative interesser langs banen. 

8.2.3 Konsekvensvurderinger i driftsfasen 

Ved hastighedsopgraderingen af jernbanestrækningen Aarhus – Hobro 

vurderes konsekvenserne for kulturhistoriske og rekreative interesser at være 

begrænsede. 

 

Kulturhistoriske og rekreative interesser påvirkes ikke i driftsfasen udover det, 

der er beskrevet i anlægsfasen, da der ikke ændres på arealer eller andet i 

driftsfasen. 

 

Der kan forekomme en ændring i støjniveauet fra togtrafikken på banen. 

Håndtering af støj og vibrationer i forbindelse med Tilvalget beskrives i 

fagnotet for Støj og vibrationer /20/. 
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9 Kumulative effekter 

I forbindelse med et specifikt anlægsprojekt kan nogle påvirkninger vurderes 

at være mindre væsentlige, men hvis der foregår lignende påvirkninger på 

andre nærliggende projekter, kan de måske tilsammen skabe en væsentlig 

miljøpåvirkning, den såkaldte kumulative effekt. 

 

Sporfornyelsesprojektet mellem Langå og Hobro kan medføre kumulative 

effekter med hastighedsopgraderingen, men det vides ikke på nuværende 

tidspunkt, hvilke arealer sporfornyelsesprojektet vil inddrage, hvorfor det ikke 

er muligt at vurdere på en eventuel kumulativ effekt.  
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10 Oversigt over eventuelle 

mangler ved undersøgelserne 

VVM-redegørelser skal i henhold til VVM-bekendtgørelsens bestemmelser 

indeholde en oversigt over eventuelle punkter, hvor datagrundlaget er 

usikkert, eller der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af 

miljøkonsekvenserne. 

 

Det har ikke været muligt at indhente GIS-data på stiforbindelser, hvorfor det 

ikke har været muligt at udarbejde kortbilag for dette. Til vurderingen af 

stiforbindelserne er et udsnit af den enkelte sti indtegnet på kortet. Dette 

forhold vurderes imidlertid ikke at være af afgørende betydning for den 

gennemførte miljøvurdering. 

 

Ændres der på projektet i forbindelse med detailprojekteringen, således at 

nye arealer berøres, kan dette ændre vurderingen af, hvilke kulturhistoriske 

og rekreative interesser, der kan påvirkes af projektet. 
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