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1 INDLEDNING 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

1. Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
2. Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
3. Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
4. Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
5. Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
6. Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
7. Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik  

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 
På baggrund heraf har Transportministeriet anmodet Trafikstyrelsen om at igangsæt-
te ovennævnte screeningsanalyse. Der er udarbejdet et kommissorium for opgaven, 
hvoraf det fremgår, at hovedformålet med screeningsanalysen er en styrkelse af 
godstrafikken på jernbane, herunder at styrke samspillet mellem skib og bane.   
 
Som konklusion på screeningsanalyse skal det være muligt at udlede, hvilke af oven-
stående 7 godsforbindelser, der er rentable ud fra en samfundsøkonomisk betragt-
ning. 
 
Screeningen varetages af Trafikstyrelsen som bygherre med Grontmij | Carl Bro A/S 
som rådgiver og Tetraplan A/S og Incentive Partners som underrådgivere. 
 
Denne mappe udgør den samlede hovedrapport i relation til denne screening. Hoved-
rapporten indeholder et resume, hvor analysens resultater  opsummeres. Efter resu-
meet følger en kort introduktion til hvorledes godstransport på jernbane kan forstås, 
herunder de begreber og betegnelser der anvendes i den sammenhæng. Endelig er 
hver enkelt af de 7 ovennævnte projekter beskrevet med særligt fokus på markeds-
vurdering, infrastrukturelle løsninger og samfundsøkonomiske vurderinger. 
 
Bilag er samlet i særskilt mappe og inkluderer en række analyser, skitser, tegninger 
og øvrige resultater, der knytter sig til de 7 projekter. 
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2 RESUMÉ  

Det overordnede formål med de gennemførte analyser er at opnå et beslutnings-
grundlag  på  screeningsniveau for de 7 projekter, beskrevet herunder. Analyserne 
gennemføres med henblik på at vurdere mulighederne for en styrkelse af godstrans-
port på jernbane. 
 
Der er foretaget markedsvurderinger for samtlige projekter og på baggrund af resulta-
terne af disse vurderinger er foretaget en infrastrukturel analyse og endelig er der ud-
arbejdet en samfundsøkonomisk vurdering af de enkelte projekter. 
 
Fredericia Havn 

Fredericia Havn er målt på godsomsætning Danmarks største havn. Havnen indgår 
som hovedhavn i ADP A/S (Associated Danish Ports). 
  
Som den eneste af de undersøgte havne har der kontinuerligt været håndteret bane-
gods i havnen. Pt. udgør mængden ca. 3.000 vogne på et. år, mens den normale 
omsætning udgør 6 – 7.000 vogne pr. år. Dette tal er lagt til grund for de efterfølgen-
de betragtninger, idet det vurderes, at det nuværende lave tal alene er udtryk for den 
igangværende økonomiske krise. 
 
Markedsanalysen konkluderer, at en forbedret infrastruktur ikke vil ændre mærkbart 
på de mængder, der transporteres på jernbane. 
 
Der er skitseret en infrastrukturløsning med en ny forbindelse fra sporet ved  Taulov 
til havnen. Denne løsning er estimeret til at koste kr. 480 mio. 
 
Set fra samfundsøkonomisk synsvinkel er det langt fra rentabelt at etablere en direkte 
sydlig forbindelse til Fredericia Havn, da kun få godstog vil få begrænset gavn af for-
bindelsen. 
 
Esbjerg Havn 

Esbjerg Havn har planer om at etablere et internationalt multimodalt transportcenter, 
der indebærer udvidelse at havneaktiviteter med et nyt havneområde inklusiv en ny 
godsterminal sydøst for de eksisterende havneaktiviteter, hvortil der ønskes en jern-
baneforbindelse. 
 
Togbetjening af havnen skal ikke mindst ses som en genoptagelse af det shuttlebase-
rede koncept med trailere mellem Esbjerg og Høje Taastrup, som kørte frem til 2006. 
 
Markedsanalysen viser et potentiale på mellem 10.000 til 20.000 enheder per år, hvil-
ket primært vil være løstrailere. Til dette tal skal lægges en potentiel omsætning af 
møllevinger afsendt fra Aalborg Havn. Her forventes Esbjerg at modtage et tog med 
vinger hver 14. dag. 
 
Omregnet i antal tog giver det mellem ét og tre returtog per dag. 
 
Der er skitseret en ny enkeltsporet godsbane fra Tjæreborg til ny godsterminal i hav-
nen. Denne løsning er estimeret til at koste kr. 285 mio. 
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Vurderet ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er rentabiliteten beregnet til 3,4 %. 
 
Som alternativer er vurderet en direkte godsbane fra Esbjerg station til Esbjerg Havn. 
Denne løsning er anlægsteknisk relativt kompleks, men som følge af den kortere 
strækning billigere end ovenstående basisløsning. Denne løsning er estimeret til at 
koste kr. 270 mio. 
 
Samfundsøkonomisk er rentabiliteten for dette alternativ beregnet til 3,8 %, hvilket er 
lidt højere end den første løsning, da anlægsomkostningerne som nævnt er lavere. 
 
Endelig er der skitseret en løsning, hvor der anlægges en ny dobbeltsporet passager- 
og godsbane mellem Tjæreborg og Esbjerg station via den nye godsterminal på hav-
nen. Denne løsning er estimeret til at koste kr. 615 mio. 
 
Rent samfundsøkonomisk er rentabiliteten beregnet til 2,6 % for denne løsning, hvil-
ket primært skyldes, at gevinsterne for persontransport ikke er tilstrækkelige til at 
modsvare de væsentligt højere anlægsomkostninger. 
 
Aalborg Havn 

Ved etablering af et direkte tilslutningsspor fra Østhavnsporet til det sydgående ho-
vedspor mod Århus vil godstog til og fra Østhavnen ikke skulle køre ind til stationen i 
Aalborg for at vende. Pt. anvendes der ikke godstransport på jernbane. 
 
Tidsgevinsten ved at køre direkte til havnen bliver ca. 20 minutter i forhold til kørsel 
via Aalborg station. 
 
Markedsanalysen peger på, at der som udgangspunkt er basis for at transportere 
gods på jernbane. En sådan overflytning er dog kun i begrænset omfang afhængigt 
af, at det direkte tilslutningsspor etableres. 
 
Det må dog forventes at en renovering af sporet i Aalborg vil være nødvendig af hen-
syn til fortsat drift på sporanlægget 
 
Den foreslåede løsning med et direkte tilslutningsspor er estimeret til at koste kr. 135 
mio.  
 
Det er vurderet, at udgifter til sporrenovering, der bør udføres i 2009 vil andrage kr. 
35 mio.  
 
Da de gennemførte analyser viser, at kun relativt få godstog vil få gavn af det direkte 
tilslutningsspor, er det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning langt fra rentabelt at 
etablere den nye forbindelse til Østhavnen.  
 
Nyborg Havn 

Nyborg Havn er den eneste større godshavn på den østlige side af Fyn. Den ligger ud 
til Storebælt syd for Storebæltsbroen og ca. 2 kilometer fra den fynske motorvej 
 
Den gennemførte markedsanalyse indikerer, at der potentielt kan overflyttes en bety-
delig mængde gods til banen, gods, der pt. transporteres på lastbiler. 
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Der er skitseret en løsning, hvor der etableres direkte forbindelse mellem eksisteren-
de jernbanenet og havnens arealer. En sådan løsning er estimeret til kr. 45 mio. 
 
Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det rentabelt at etablere en baneforbin-
delse til Nyborg Havn. Rentabiliteten er beregnet til 8,0 %. 
 
Tønder – Tinglev 

Tønder – Tinglev banen er 26,7 km. Der er tilslutning til det øvrige banenet i begge 
endepunkter. 

Banen er i særdeles dårlig stand. Det er estimeret, at en genåbning af banen vil koste 
kr. 225 mio. 

Markedsanalysen viser et moderat behov for godstransport på bane på nuværende 
tidspunkt. 

Ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det langt fra rentabelt at istandsætte og 
genåbne banen med henblik på genåbning for godstransport. 

Vojens – Haderslev 

Den eksisterende bane er i rimelig stand. Det er estimeret, at en genåbning af banen 
vil koste ca. kr. 60 mio. 
 
Markedsanalysen har ikke identificeret noget relevant godspotentiale og der er derfor 
ikke foretaget en samfundsøkonomisk vurdering. 
 
Rødekro – Aabenraa 

Den eksisterende bane er ligeledes her i rimelig stand. Det er estimeret, at en genåb-
ning af banen vil koste ca. kr. 45 mio. 
 
Markedsanalysen har ikke identificeret noget relevant godspotentiale og der er derfor 
ikke foretaget en samfundsøkonomisk vurdering. 
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3 GODSTRANSPORT PÅ JERNBANE 

3.1 Banegods i Danmark 

Jernbanegodset i Danmark kan grundlæggende opdeles i følgende tre geografisk re-
laterede kategorier:  
 

• Nationalt gods, hvor såvel start- som slutpunkt ligger inden for Danmarks 
grænser  

• Internationalt gods, hvor enten start - eller slutpunkt ligger i Danmark  
• Transitgods, hvor både start - og slutpunkt ligger uden for Danmark 

 
I figur 3.1 er antallet af godstog i Danmark fordelt på strækninger og opgjort med refe-
rence i 2006. 

 

 
 

Figur 3.1: Antal godstog i begge retninger tilsammen fordelt på strækninger i 20061 
                                                 
1 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 
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Selvom der over de seneste år har været en stor vækst i det samlede transportbehov, 
har der samtidig været en faldende transportandel for banegods bortset fra kombitra-
fikken, hvor banen i Europa har oplevet en markant vækst. En forklaring på dette kan 
være væksten i søcontainere, der transporteres på bane mellem havne og landtermi-
naler. Desuden har stigende trængsel på vejene overført en række vejtransporter til 
bane. 
 
I figur 3.2 nedenfor er vist udviklingen i godsmængder med tog fordelt over tid i ud-
valgte år fra 1997 til 2007. Mens godsmængderne med tog nationalt er faldet drastisk, 
er godsmængderne med tog i transit steget markant.  
 

 1997 2005 2006 2007 
Godsmængde med tog 8.634 7.529 7.300 6.850 
National 2.715 1.668 1.232    727 
Til Danmark 2.516 1.694 1.858 1.665 
Fra Danmark 1.516 1.003    899    778 
I transit 1.887 3.144 3.311 3.680 

Figur 3.2: Godsmængde med tog itusinde ton2 
 
I figur 3.3  nedenfor er godstransporten med tog opgjort i mio. tonkm. over tid i ud-
valgte år fra 1997 til 2007. Billedet er her stort set det samme som ved godsmæng-
der. 
 

 1997 2005 2006 2007 
Godstransport med tog 1.992 1.976 1.893 1.779 
National    615    442    260    146 
Til Danmark    544    297    344    282 
Fra Danmark    294    171    174    135 
I transit    539 1.066 1.115 1.216 

Figur 3.3: Godstransport med tog i mio. tonkm.3  
 
 

3.2 Begrebsafklaring 

I forbindelse med godstransport på jernbane anvendes der igennem rapporten en 
række begreber. De vigtigste af disse begreber er defineres nedenfor. 
 

Begreber Definition 
Heltogsløsninger Heltog betyder, at en kunde køber et helt tog frem for kun 

få togvogne. Fordelen ved heltog er, at der skal rangeres 
mindre. Det fører til mindre tidsforbrug og lavere omkost-
ninger. 

Intermodal trafik Forskellige transportformer kombineres, så det bedste fra 
hver transportform så vidt muligt udnyttes. Transportfor-
mer kombineres f.eks. når containere omlæsses mellem 
lastbiler og tog. 

                                                 
2 Kilde: Transportministeriet og Danmarks Statistik 
3 Kilde: Transportministeriet og Danmarks Statistik 
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Kombiterminal Her kombineres andre trafikker med banen. En kombi-

terminal er intermodal. Der ekspederes ikke konventionelt 
gods på en kombiterminal. Der findes f.eks. kombitermi-
naler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.  

Konventionel trafik Forskellen på intermodal og konventionel trafik er, at der 
ved intermodal trafik omlæsses containere, veksellad el-
ler trailere mellem togvogn og f.eks. lastvogn. Ved kon-
ventionel trafik læsses derimod f.eks. lastbilens indhold 
ind i en togvogn frem for at løfte en hel container over på 
togvognen.  

Portalkran En portalkran kører normalt på skinner, men kan også 
køre på gummihjul. En portalkran kan mellem sine ´ben´ 
læsse. f.eks. en container fra en lastbil over på en tog-
vogn. Fordelen ved en portalkran frem for en reach-
stacker er, at den ikke skal bruge vendeplads og at sik-
kerheden er større. 

Reachstacker En reachstacker er en truck. På kombiterminalerne kan 
reachstackere løfte enheder (containere, veksellad eller 
trailere) på op til 45 tons. 

Veksellad  Et lastbillad (uden hjul), der kan omlæsses til en bane-
vogn. 

Figur 3.4: Definition og forklaring af godsbanebegreber4 
 
Udover de ovennævnte begreber opereres der med en række godstyper, som er de-
fineret i figur 3.5 herunder. 
 

Godstyper Definition 
Ro-ro gods Rullegods specielt til færger. Begrebet stammer fra en-

gelsk: ”Roll on / roll off”.  
Stykgods Primært emballeret pallegods. 
Bulkgods Massegods som fx  korn, cement, kemikalier m.v. 
Containergods Typisk forarbejdet gods, der transporteres i containere. 

Figur 3.5: Definition af godstyper5 

                                                 
4 Kilde: ”Gods på jernbane – også et miljørigtigt valg”, Railion samt egne definitioner 
5 Kilde: Egne definitioner 
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4 FREDERICIA HAVN 

4.1 Eksisterende infrastruktur 

Det eksisterende sporanlæg omkring Fredericia består i hovedtrækket af følgende 
sporanlæg, som er relevante for vurderingen af den nye sporforbindelse.  
 
Den eksisterende dobbeltsporede jernbane fra Odense via Lillebælt til Fredericia sta-
tion løber fra syd mod nord gennem Fredericia by, og fortsætter i den dobbeltsporede 
jernbane mod Århus.  
 
Den dobbeltsporede jernbane fra Kolding via Taulov løber fra vest mod øst til Frede-
ricia station, hvor den via krydsninger ude af niveau flettes sammen med banen fra 
Odense og fortsætter i den dobbeltsporede bane mod Århus.  
 
I den nordlige ende af Fredericia station ligger rangerbanegården, hvor konventionel-
le godsvogne sorteres efter modtageren.  
 
Sydøst for Fredericia station ligger Fredericia Havn, der har store besporede arealer 
og sporriste, hvor der ekspederes konventionelle godsvogne. Normalt vil godsvogne-
ne til Fredericia havn have passeret Fredericia rangerbanegård inden de ankommer 
til Fredericia havn. Hvis det er heltog (kun vogne til Fredericia havn) kan godstoget 
køre direkte til Fredericia havn.  
 
Den eksisterende linjeføring er vist i figur 4.1. 
  
 

Figur 4.1: Eksisterende infrastruktur ved Fredericia 
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I Taulov sydvest for Fredericia ligger Taulov kombiterminal, hvor der ekspederes con-
tainere, veksellad, mv. Der findes også rangerfaciliteter.  
 
Banedanmark er ved at forberede en totaludskiftning af de danske signalanlæg med 
et fælleseuropæisk signalsystem. I henhold til tidsplanen for udskiftningen vil det nye 
signalsystem blive etableret i Fredericia i 2019. Signalprojektet vil have indflydelse på 
nærværende projekt, idet ændringerne i sikringsanlæggene vil være forskellige af-
hængig af, om projektet ibrugtages før eller efter signalprojektet tages i brug i 2019. 
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4.2 Opgavegrundlag 

4.2.1 Forligstekst 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

• Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
• Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
• Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
• Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
• Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik  

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 

4.2.2 Formål  

I Raillons rapport ”Gods på jernbane - også et miljørigtigt valg”, som er fremsendt til 
Infrastrukturkommissionen 22.05.07 er der under udviklingsplaner skrevet ”En effektiv 
tilgang til havnen kan etableres ved en direkte sporadgang fra Fredericia havn til 
jernbaneforbindelse i retning Østdanmark/Skandinavien og syd/kontinentet. Sporene 
skal gå uden om Fredericia Banegård for at undgå en tidskrævende og omkostnings-
tung omrangering. Desuden opnås en direkte og hurtig adgang mellem Kombitermi-
nal Taulov og Fredericia Havn”. På den tilhørende skitse i rapporten er der vist en di-
rekte sporforbindelse fra Fredericia Havn til sporene mod Taulov.  
 

 
Figur 4.2: Direkte sporforbindelse fra Fredericia Havn til sporene mod Taulov. Rapport fra 
Raillon af 22.05.07 . 
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4.3 Interessetilkendegivelser 

4.3.1 Fredericia Havn (ADP) 

Fredericia Havn er ejet af Associated Danish Ports A/S, ADP. Det er ADP’s ønske at 
sænke tidsforbruget, når godstog skal køre til og fra havnen. 
 
ADP ønsker dog ikke, at der på de nyerhvervede arealer optages betydelige arealer 
til jernbaneanlæg i form af dæmninger, etc., hvilket kan blive resultatet af det foreslå-
ede projekt på Fredericia Havn. 
 
Det vil derfor fra ADP’s side være ønskeligt, hvis der tages udgangspunkt i, at formå-
let med projektet er at sænke tidsforbruget og optimere rangerprocedurer, når gods-
tog skal køre fra havnen til kombiterminalen. Såfremt dette kan opnås uden større an-
læg vil dette være attraktivt.  
 
ADP vil se positivt på en eventuel medfinansiering af et infrastrukturanlæg i Fredericia 
Havn. 
 

4.3.2 Fredericia Kommune 

Fredericia Kommune er grundlæggende positivt indstillet over for de jernbaneprojek-
ter, som måtte understøtte havnens nuværende og fremtidige aktiviteter. Dette gæl-
der også, hvis det måtte kræve betydelige bro/tunnel anlæg, som vil kunne forekom-
me ”massive” i det generelle bybillede.  
 

4.3.3 Godsoperatører 

Det er blevet tilkendegivet fra godsoperatørside, at et infrastrukturprojekt, der medfø-
rer en besparelse i størrelsesorden på ca. 20 minutter i transport, ikke vil være særligt 
interessant og formentlig ikke øge godsomsætningen på jernbane. 
 

4.3.4 Tidligere relevante projektplaner 

I forbindelse med screeningen har Rambøll i juli 2008 for ADP udarbejdet analysen 
”Muligheder for placering af spor og godspladser på areal ved Holstensvej”, der af-
dækker en række muligheder for den fremtidige disponering af rangerarealet nord for 
Holstensvej, som er ejet af Banedanmark.  
 
I Raillons rapport ”Gods på jernbane - også et miljørigtigt valg” er nævnt ”Vi har i 
denne rapport ikke foretaget investeringsforslag over denne direkte spor- og brofor-
bindelse til havneområdet.” 
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4.4 Markedsvurdering 

4.4.1 Fredericia Havn: Godstransport nu og i fremtiden 

Fredericia Havn er, målt på godsomsætning, Danmarks største havn. Havnen indgår 
som hovedhavn i ADP1, og er især kendt for sin meget store omsætning af olie. Hav-
nen omsætter dog også betydelige mængder af andre bulkprodukter, ligesom contai-
nergods- og løstrailere har en stigende betydning for den samlede godsomsætning i 
havnen. 
 
Havnen har en meget central placering i Trekantområdet eller populært sagt i krydset 
hvor motorvej E20 møder E45. Baglandet omfatter Fyn samt hele Trekantsområdet. 
 
Lokaliseringen er dels havnens force og dels en hæmsko for den fortsatte udvikling, 
idet havnen er omkranset af Fredericia by. Dette lægger endog meget store be-
grænsninger på de fysiske udvidelsesmuligheder. Der arbejdes derfor i havnen be-
vidst på at optimere godshåndteringen over kaj og trimme havn og virksomheder i 
overensstemmelse hermed. 
 
Som den eneste af de undersøgte havne har der kontinuerligt været håndteret bane-
gods i havnen. Pt. udgør mængden ca. 3.000 vogne pr. år, men den normale omsæt-
ning udgør 6 – 7.000 vogne pr. år. Dette tal er lagt til grund for de efterfølgende be-
tragtninger, idet det vurderes, at det nuværende lave tal alene er udtryk for den finan-
sielle krise, som forventes at være drevet over i 2015, hvor evt. nye infrastrukturtiltag 
forventes at være på plads. 
 
Godsomsætningen på bane som anvender havnen som transportcenterfunktion er 
kendetegnet ved for ¾ dels vedkommende ikke at gå over kaj. ¼ af godsomsætnin-
gen på bane går over kaj. Der er tale om gods, der overvejende føres til havneområ-
det på bane, for derefter at blive videretransporteret på vej.  
 
I dag er der i praksis tale om bulkgods i form af stålprodukter, cement, salt samt visse 
typer af opløsningsmidler. Gods, der typisk ikke er specielt tidsfølsomt, idet det som 
hovedregel går på lager før videretransport. 
 
Nedenstående figur viser godsomsætning m.m. på havnen i hovedtal.  
 
Enheder 2004 2005 2006 2007 2008
Godsomsætning i alt, 1.000 ton 16.653 17.070 16.108 15.326 14.426
Godsomsætning, Udenrigs, 1.000 ton 15.022 14.479 13.321 12.199 11.337
Godsomsætning, Indenrigs, 1.000 ton 1.631 2.591 2.787 3.127 3.089

Figur 4.3: Fredericia Havn. Skibsanløb og godsomsætning2 
 
Ud af de godt 14 mio. tons gods i 2008, udgør olie og olierelaterede produkter ca. 12 
mio. tons. Disse produkter transporteres på skib, i rørledning samt på lastbil, og vil 
næppe kunne overføres til bane. 
 

                                                 
1 ADP omfatter endvidere havnene i Middelfart og Nyborg 
2 Kilde: Danmarks Statistik 
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Yderligere godsmængder til banetransport vil derfor skulle hentes fra de øvrige pro-
dukter, der omsættes over kaj, herunder ca. 0,5 mio. tons gods i containere og på ro-
ro skibe. 
 

4.4.2 Dataindsamling 

Indsamling af data til markedsanalysen af baneløsningen til Fredericia Havn har væ-
ret baseret på en indledende screening af godsomsætning på havnene, herunder den 
nuværende omsætning af gods på bane til- og fra havnene.  
 
Efter dataindsamlingen har der været afholdt en rundbordssamtale i Fredericia Havn 
med nuværende og potentielle banekunder. På mødet blev der fokuseret på de nu-
værende og fremtidige godsmængder på bane samt hvilken effekt en forbedret infra-
struktur ville kunne føre med sig. 
 
Mødedeltagerne beskrev det nuværende betjeningskoncept og de håndterede gods-
mængder. Undervejs i diskussionen blev følgende aspekter berørt: 
 

• Den nuværende banegodsomsætning har ikke stor sammenhæng med hav-
nens øvrige godsomsætning over kaj, dvs. havnen benyttes overvejende som 
et landtransportcenter for banegods. Der er ingen forbindelse mellem bane-
godset i havnen og det gods, der håndteres i kombiterminalen i Taulov. 

• Det nuværende betjeningskoncept er baseret på et rangertræk mellem bane-
gården og havnen med rangermaskine og personale fra Taulov én gang, og 
nogen gange to gange, dagligt, anses for fuldt tilstrækkeligt. Denne betjening 
suppleres af et ugentligt heltog fra Sydtyskland med cement, som køres direk-
te til havnen uden brug af rangermaskine. 

• Der er ingen ønsker om en ændret besporing af havneområdet, herunder 
etablering af en fælles baneterminal på havneområdet. 

• Baneinfrastrukturen til- og fra havnen anses som værende fuldt tilstrækkelig, 
og der synes ikke at være ønsker om ændringer. Det blev i denne sammen-
hæng diskuteret, at sådanne ændringer ville kunne resultere i en reduktion i 
tidsforbruget på ca. 20 minutter. Reduktionen blev i denne sammenhæng an-
set for at være uinteressant af kunderne, som dog påpegede, at en operatør 
muligvis kunne være af en anden opfattelse. Efterfølgende kontakter til opera-
tørerne har ikke givet anledning til en ændring af denne vurdering. 

• Den afgørende parameter for en fastholdelse og udvikling af brugen af de ba-
nebaserede løsninger blev fra kundeside kædet sammen med prisen på og 
kvaliteten i det udbud, som en operatør i givet fald kan komme med. Konkur-
rencen fra lastbil vil være normsættende for, hvornår en baneløsning er inte-
ressant og konkurrencedygtig. 

 
4.4.3 Godspotentiale 

Nedenstående figur viser omsætningen af banegods på Fredericia Havn i den nuvæ-
rende situation. Alle tal er angivet i tons. 
 

Oprindelse 
Endelig  
destination  Tons Godsart 

Hamborg Fredericia 7.200 Salt 
Hamborg Fredericia 2.000 Opløsningsmidler 
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Sverige Fredericia 16.000 Pallegods 
Sydtyskland Fredericia 60.000 Containere med cement 
Sydeuropa Fredericia 120.000 Stålprodukter 

Figur 4.4: Omsætning af banegods på havnene i Fredericia3 
 
Omsætningen svarer til en normal, årlig omsætning på ca. 6.000 banevogne og i alt 
ca. 205.000 tons. 
 
Undersøgelsen af banegodsløsningen til Fredericia Havn og de potentielle opgrade-
ringer heraf frem mod 2015 indikerer, at disse løsninger i sig selv ikke vil øge bane-
godsomsætningen i havnen. 
 
Det må derfor som udgangspunkt forventes, at den nuværende 2007 / 2008 godsom-
sætning på banen i Fredericia Havn på ca. 205.000 tons banegods vil fortsætte rela-
tivt uændret. Der ses ikke at være basis for større godsmængder pt. på bane, hver-
ken hos nuværende eller andre, potentielle kunder. Ændrede transportmønstre, her-
under markante afgiftsstigninger på vejtransport, vil dog kunne påvirke dette billede. 
 
En ny infrastrukturløsning til havnen som muliggør direkte kørsel uden om banegår-
den, vil, med det nuværende logistiske koncept, alene gavne cementtoget, der med 
én ankomst pr. uge årligt leverer 60.000 tons. Alle øvrige tog vil stadig have behov for 
en rangering og vognsortering på banegården, idet vognene kommer usorterede til 
banegården i Fredericia.4 
 

4.4.4 Godsperspektiv 

Skal godsomsætningen på bane øges, er der behov for udspil fra operatørerne, der 
gennem bedre priser og forøget kvalitet/fleksibilitet øger banegodsproduktets konkur-
renceevne. 
 

4.4.5 Relation til andre delprojekter 

Der ses som nævnt ovenfor ikke at være nogen umiddelbare gevinster for banegods-
omsætningen ved at gennemføre ændringer i baneinfrastrukturen til- og fra Fredericia 
Havn. 
 
Tiltag på baneområdet i andre havne og på restbaner vil dog kunne have følgende ef-
fekt på den banerelaterede omsætning i Fredericia: 
 

• En forbedret baneforbindelse til og i Aalborg Havn vil kunne medføre redukti-
oner i håndteringen af banevogne med stål på havnen i Fredericia. 

                                                 
3 Baseret på informationer fra de interviewede virksomheder. 
4 Med ”usorteret” skal i denne sammenhæng forstås, at vognene ikke er inddelt i grupper til fx hen-
holdsvis banegården og havnen og andre destinationer nord og øst for Fredericia fra den afsendende 
rangerbanegård, eksempelvis i Hamborg. 
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• Den mulige etablering af et biobrændselsanlæg i Tønder vil kunne medføre en 
vækst i banegodsomsætning samt efterfølgende omsætning over kaj i Frede-
ricia af færdig biobrændsel, som kan blandes med de øvrige olieprodukter på 
Fredericia Havn. 5 

 
4.4.6 Datakilder 

I forbindelse med indsamling af data om godstrafikken til og fra Fredericia Havn har 
der været kontakt til følgende virksomheder:  
 

• Brøste A/S 
• Univar A/S 
• Fredericia Shipping 
• Hupac 
• ADP A/S 
• Shipping DK. 

 
 

                                                 
5 Med hensyn til det det omtalte biobrændselsanlæg i Tønder henvises til afsnittet om banestrækningen 
Tønder Tinglev.  
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4.5 Trafikkoncept og kravspecifikation 

I Trafikstyrelsens driftsoplæg og kravspecifikation af 06.08.09 fastlægges en række 
parametre, som gennemgås nedenfor.  
 

4.5.1 Trafikkoncept 

Projektet baseres på, at Fredericia Havn fremover betjenes direkte af godstog fra og 
til syd/vest. Togene ekspederes direkte mellem Kolding-sporene og havnen. Toglo-
komotivet kører toget til og fra en havneterminal og rangerer derfra vognene i nød-
vendigt omfang. 
 
I det omfang en sporforbindelse mellem Kolding-sporene og havnen krydser Odense-
sporene i niveau, må der forudses kapacitetsproblemer på banen mod Odense og 
deraf følgende togforsinkelser. 
 
Godstog til Fredericia Havn kan anvende Fredericia gammel station på havnen som 
terminal til hensætning og omløb. 
 

4.5.2 Trafikomfang 

Det forudsættes, at der ikke er behov for mere end et tog ad gangen på banen, og at 
der derfor ikke er behov for trafikstyring. 
 

4.5.3 Kravspecifikation 

Spor: Der skal etableres direkte køremulighed mellem hovedsporene fra/til 
Kolding og Fredericia havn. 
 

Terminal:  Der er ikke behov for etablering af terminalfaciliteter i Fredericia 
havn. 
 

Toglængde: Den dimensionerende toglængde er 750 m. 
 

Akseltryk: 22,5 tons. 
 

Kurveradius: Mindst 150 m. 
 

Hastighed: 40 km/t. 
 

Signal: Den direkte køremulighed mellem Kolding og Fredericia Havn skal 
indgå i Fredericias sikringsanlæg så langt, at det længste godstog 
har passeret alle sporskifter på Fredericia station. 
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4.6 Infrastrukturløsning 

4.6.1 Beskrivelse af forslag 

Linieføring 

Den foreslåede linjeføring fremgår af figur 4.5. De mere detaljerede principper for 
etablering af den nye bane er vist på skematiske sporplaner og på tegninger i bilags-
mappen under faneblad 4. 
 

 
Figur 4.5: Foreslået linieføring fra havnen til spor fra Taulov 
 
Som det fremgår af visualiseringen i figur 4.6, er der store højdeforskelle på det sted, 
hvor sporet krydser Strandvejen på en bro. Der er tale om en bro på op til 12 m.  
 
Fra broen over strandvejen fortsætter sporet på en høj dæmning/alternativt bro på de 
arealer, hvor Banedanmarks tidligere svejseanstalt var placeret, ned til den eksiste-
rende sporrist i Fredericia Havn. Her tilsluttes sporet det eksisterende krydsnings-
sporskifte i sporristen, således at sporristen kan bruges til ankomstrist/afgangsrist for 
godstogene.  
 
Det foreslåede spor udgår fra sporet fra Taulov umiddelbart efter, at dette på en bro 
har passeret over sporet fra Middelfart. Her etableres et nyt sporskifte, hvorfra det 
nye godsspor fortsætter på en minimum 200 m lang bro ud over Strandvejen og Hol-
stensvej samt over en ny adgangsvej, som er ved at blive etableret af ADP (Frederi-
cia Havn). 
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Figur 4.6: Visualisering af bro over Strandvejen 
 
Et godstog, der kører fra Fredericia Havn mod Taulov, vil på den første strækning 
komme til at køre ind i venstre spor. Der etableres derfor en sporforbindelse mellem 
venstre og højre spor, således at godstoget kan komme til at køre i den normale kø-
reretning.  
 
På grund af den store højdeforskel vil det nye godsspor, som minimum, få et fald på 
13,4 ‰. I henhold til Banedanmarks sporregler er normalbestemmelser for stignings-
forhold for godstog på 12,5 promille og undtagelsesbestemmelserne på 15,6 promille 
svarende til den maksimale stigning i Storebæltstunnellen. I henhold til de internatio-
nale standarder, kan der køres med større stigninger. I givet fald skal der være et lo-
komotiv med den fornødne trækkraft til at trække et heltog op ad bakken.  
 
ADP (Fredericia Havn) har erhvervet de arealer, hvor den tidligere svejseanstalt lå og 
hvor dæmningen til den nye godsbane skal etableres. For at vurdere anvendelsesmu-
lighederne for arealet har ADP fået foretaget geotekniske undersøgelser. I en rapport 
fra november 2007 er angivet ”Med de aktuelle forhold må det påregnes, at tungere 
og/eller sætningsfølsomme konstruktioner skal pælefunderes. På det foreliggende 
grundlag skønnes der at skulle anvendes pælelængder på i størrelsesordenen 25 m. 
for at pælespidsen kan nå ned i bæredygtige aflejringer”.  
 
Det vil ikke uden videre være muligt at etablere en normal dæmning i op til 10 – 12 
meters højde. Det forudsættes derfor, at broen over Strandvejen forsætter til dæm-
ningen når ned i ca. 5 meters højde. Dette vil bevirke, at broanlægget får en samlet 
længde på 500 – 600 m.   
 
Den foreslåede linieføring er vist på skematisk sporplan i figur 4.7. 
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Figur 4.7: Skematisk sporplan af godsbanen fra Fredericia Havn mod Taulov, ca. 12 m. over 
Strandvejen  

 
Godsterminal 

Da den eksisterende sporrist i Fredericia Havn kan anvendes, er der  ikke behov for 
at etablere terminalfaciliteter.  
 
Ekspropriationer og øvrige arealindgreb 

Da den nye bane vil være en godsbane skal ejerskabet hertil aftales mellem de invol-
verede parter. I den forbindelse skal det aftales, hvem der skal stå for ekspropriatio-
nen af de nødvendige arealer. 
 
Opgørelse af fordele og ulemper 

Trafikalt set er den forslåede løsning ideel for godstog, der kun har gods til og fra 
Fredericia Havn. For godstog der har gods til andre destinationer end Fredericia 
Havn, vil det direkte tilslutningsspor ikke gøre nogen forskel i forhold til situationen i 
dag.  
 
På baggrund af de store stigningsforhold, store broanlæg og dårlige jordbundsforhold 
vil det være en vanskelig anlægsteknisk opgave.  
 
Ombygningen af det eksisterende sikringsanlæg med de nye sporskifter vil tidligst 
kunne være fuldført i 2016, 2 til 3 år inden det nye signalsystem etableres.   
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4.6.2 Miljøforhold 

Det vil være nødvendigt, at der udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. 
 
På størstedelen af strækningen gennemløber banen et område, som pt. er udlagt 
som erhvervs- og havneareal. Nord-nordvest for banen findes et boligområde, som 
grænser op til banen. 
 
Det aktuelle område indgår i Fredericias Kommunes Områdeklassificering. Store dele  
af området er kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder, at det må forventes, at der 
skal håndteres forurenet jord i forbindelse med etableringen.  
 
Hele det aktuelle områder er registreret som et område med begrænsede drikke-
vandsinteresser. 
 
Med hensyn til registrerede fredninger og naturområder, er der konstateret en smal 
stribe Fredsskov på baneskråningen langs Strandvejen. 
 
Den største miljøpåvirkning vurderes på nuværende tidspunkt at være relateret til 
håndteringen af jord i anlægsfasen og støj i driftsfasen.  
 

4.6.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er foretaget i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriets område” af 14.11.08 samt ”Banenotat, ny an-
lægsbudgettering på baneområdet” af 24.04.09.  
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
 
Anlægsoverslaget har følgende hovedtal: 
 
Spor :  10  mio. kr. 
Broer  :  165  mio. kr. 
Jordarbejder :  15  mio. kr. 
Signaler :  25  mio. kr. 
   
Forundersøgelser :  15  mio. kr. 
Ledningsomlægninger  :  20 mio. kr. 
Arbejdsplads :  20  mio. kr. 
Arealer :  10  mio. kr. 
   
Projektstyring (15 %) :  40  mio. kr. 
   
I alt  :   320 mio. kr. 
Budgetreserve (50 %)  :  160  mio. kr. 
I alt   :  480  mio. kr. 
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Tidligere anlægsoverslag 

Der er ikke tidligere udarbejdet skitseprojekter for denne løsning.  

4.6.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning. Disse risici gennemgås nedenfor. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor der er afsat en sumpost til 
imødegåelse af risikoen:   
 

• Store broanlæg på grund af dårlige jordbundsforhold. Afsat sumpost under 
broer (forudsat 650 m. lang bro). 

 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen høj, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 50 %.   
 

• Der er ikke tilstrækkeligt ledig plads i sikringsanlægget på Fredericia station 
til at rumme de nye sporskifter.  

• Den kraftige stigning på rampen accepteres ikke af Banedanmark , så det vil 
være muligt at tilslutte eksisterende sporrist på Fredericia havn. Nødvendigt 
at ombygge sporrist.    

 
4.6.5 Mulig tidsplan 

Ved sammenligning med tilsvarende projekter, hvor der skal gennemføres VVM, vil 
det tage 6 – 7 år at lave de fornødne forundersøgelser, offentlige høringer og efterføl-
gende detailprojektering med udførelse i marken.  
 
Såfremt der i efteråret 2009 tages stilling til udarbejdelse af en programfaserapport, 
vil der kunne foreligge en politisk beslutning ultimo 2012 og det endelige projekt vil 
kunne stå færdigt ved udgangen af 2016, jf også figur 4.8.  
 
Banedanmarks nye signalsystem på Fredericia station er planlagt til ibrugtagning i 
2019. Hvis denne tidsplan følges, vil ombygningen af det eksisterende sikringsanlæg 
kun kunne nyttiggøres i 3 år. 
 

 
Figur 4.8: Tidsplan for gennemførelse af projektet ved Fredericia Havn  
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4.7 Alternative løsninger 

En alternativ løsning, hvor det nye godsspor krydser sporene Middelfart – Fredericia i 
niveau, er indledningsvis vurderet. Ved denne løsning føres sporet fra havnen på en 
dæmning hen til det eksisterende vejkryds Strandvejen/Holstensvej. Her føres det 
nye spor over Holstensvej og Strandvejen i en højde af ca. 6 m (nødvendigt at sænke 
Strandvejen), krydser de 2 hovedspor Middelfart – Fredericia i niveau og fortsætter på 
en rampe langs med sporene mod Kolding indtil de 2 baner kommer i niveau, hvor 
godsbanen tilsluttes. Anlægsoverslaget for denne løsning vil være på niveau med den 
undersøgte løsning. Løsningen vil give kapacitetsproblemer på strækningen Middel-
fart – Fredericia, når krydsningen sker i niveau. Der er derfor ikke arbejdet videre med 
denne løsning. Den foreslåede løsning er vist i skematisk sporplan i figur 4.9.  
 

 
Figur 4.9: Skematisk sporplan for godsbanen fra Fredericia Havn mod Taulov, ca. 6 m over 
Strandvejen.  
 
Tilsvarende er en tunnelløsning under Strandvejen og de 2 jernbaner vurderet, men 
på grund af de store højdeforskelle vil tunnelen blive ganske lang og dyrere end den 
undersøgte løsning. Denne løsning er illustreret i skematisk sporplan i figur 4.10.  
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Figur 4.10: Skematisk sporplan fra Fredericia Havn mod Taulov, tunnel under Strandvejen.  
 
Endelig er det vurderet om sporforbindelserne på Fredericia station kan optimeres, 
således at det kan undgås at godsvognene til Fredericia Havn først skal gennem Fre-
dericia Rangerbangård. Fredericia Kommune har tilsvarende undersøgt dette.  For at 
dette er muligt, vil det forudsætte, at  godsvognene kommer sorterede til Fredericia. 
Dette har været et ønske gennem mange år, men der er ikke kapacitet til dette på 
rangerbanegården i Maschen ved Hamborg, hvor de fleste vogne komme fra. Denne  
løsning vil derfor heller ikke være mulig.   
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4.8 Samfundsøkonomisk vurdering 

Det er langt fra rentabelt at etablere en direkte sydlig forbindelse til Fredericia Havn, 
da kun få godstog vil få begrænset glæde af forbindelsen. 
 
Konklusionen gælder uanset, om man medregner gevinster og omkostninger for alle 
lande eller Danmark alene. 
 
Det skyldes, at gevinster i form af lavere driftsomkostninger for godstog, kortere rejse-
tid for gods og marginalt lavere eksterne omkostninger langt fra står mål med anlægs-
investeringen og de løbende omkostninger til at vedligeholde infrastrukturen. 
 
Over en 50-årig tidshorisont udgør de samlede gevinster 1 - 2 mio. kroner, mens de 
samlede omkostninger beløber sig til ca. 600 mio. kroner – alle beløb opgjort i nutids-
værdi. 
 
Følsomhedsanalyser viser, at konklusionen er robust over for de forudsætninger og 
antagelser, som analysen er baseret på. 
 
Graden af usikkerhed omkring gevinsterne vurderes at være middel, da der er tale 
om gevinster for én type transporter (cement), der dog allerede kører på bane i dag.  
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5 ESBJERG HAVN 

5.1 Eksisterende infrastruktur 

Det eksisterende sporanlæg omkring Esbjerg består i hovedtrækket af en række 
sporanlæg, som er relevante for vurderingen af de forskellige nye sporforbindelser, jf 
også figur 5.1.  
 
Den eksisterende dobbeltsporede jernbane fra Bramming via Tjæreborg station til 
Esbjerg station løber fra øst mod vest gennem Esbjerg by, hvor den drejer i en skarp 
kurve mod syd til Esbjerg station. Der er sporforbindelser mellem de 2 hovedspor i 
Esbjerg og Bramming, men ikke i Tjæreborg.   
 
Den eksisterende enkeltsporede bane fra Varde løber fra nord mod syd til Esbjerg 
station, hvor sporene flettes sammen med sporene fra Bramming. 
 
Sporene fortsætter gennem Esbjerg station og efter perronerne samles sporene i 2 
spor, som i en skarp kurve svinger mod vest til Esbjerg Havn.  
 

 
Figur 5.1: Eksisterende infrastruktur ved Esbjerg 
 
Banedanmark er i færd med at udarbejde et detailprojekt for fornyelse af sikringsan-
lægget på Esbjerg station og de vil i den forbindelse foretage en sanering af sporan-
lægget på stationen. Udførelsen af ændringerne påbegyndes i 2010. På nuværende 
tidspunkt vurderes de nye sporplaner ikke at berøre grundlaget for nærværende pro-
jekt.   
 
Banedanmark er ved at forberede en totaludskiftning af de danske signalanlæg med 
et fælleseuropæisk signalsystem. I henhold til tidsplanen for udskiftningen vil det nye 
signalsystem blive etableret i Esbjerg i 2019. Signalprojektet vil have indflydelse på 
nærværende projekt, idet ændringerne i sikringsanlæggene vil være forskellige, af-
hængig af, om projektet ibrugtages før eller efter signalprojektet tages i brug i 2019. 
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5.2 Opgavegrundlag 

5.2.1 Forligstekst 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

• Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
• Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
• Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
• Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
• Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik  

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 

5.2.2 Formål 

Esbjerg Havn har i sin masterplan 2004 - 2014 planer om at etablere et internationalt 
multimodalt transportcenter, der indebærer udvidelse af havneaktiviteter med et nyt 
havneområde inklusiv en ny godsterminal sydøst for de eksisterende havneaktivite-
ter, hvortil der ønskes en jernbaneforbindelse. De igangværene overvejelser for udvi-
delsen er illustreret i figur 5.2.  
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Figur 5.2: Etapeplan for udvidelse af Esbjerg Havn. Kilde: Esbjerg Havns masterplan. 
 
Den løsning, der giver den mest direkte forbindelse fra sporene mod Bram-
ming/Kolding opnås ved at lade en enkeltsporet godsbane forgrene sig fra hovedlin-
jen ved Tjæreborg og så fortsætte syd om Esbjerg til den nye terminal. Ved denne 
løsning opnås, at godstogene ikke kører gennem Esbjerg by, men direkte ned til hav-
nen. 
 
Et alternativ kan være etablering af en enkeltsporet godsbane fra sydenden af Es-
bjerg station mod øst til den nye godsterminal ved Esbjerg Havn. Ved denne løsning 
skal godstogene køre en længere strækning og vil også komme til at køre gennem 
beboelseskvarterene langs den eksisterende bane til Esbjerg station. 
 
Esbjerg Kommune har et ønske om at kombinere de 2 godsbaner og etablere en 
gennemgående dobbeltsporet passager- og godsbane. Denne skulle i givet fald gå  
fra hovedlinien vest fra Bramming syd til Esbjerg by til den nye havn og godsterminal 
og videre til den eksisterende station i Esbjerg. Ved denne løsning opnås, at både 
passager- og godstrafikken føres uden om beboelsesområderne langs den eksiste-
rende bane til Esbjerg station. 
 
De 3 foreslåede løsninger er illustreret i figur 5.3. 
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Figur 5.3: De 3 løsningsforslag ved Esbjerg Havn  
 
På baggrund af drøftelser med de forskellige interessenter er det i samarbejde med 
Trafikstyrelsen, valgt at undersøge den enkeltsporede godsbane fra hovedlinjen ved 
Tjæreborg til Esbjerg Havn som hovedforslaget og godsbanen fra sydenden af Es-
bjerg station til havnen som alternativ.  
 
Hvis en af de 2 løsninger realiseres, vil denne valgte løsning kunne give begrænsnin-
ger i mulighederne for senere at anlægge løsningen med en dobbeltsporet jernbane 
syd om Esbjerg by. For bedre at kunne vurdere disse forhold er denne løsning også 
medtaget som alternativ. 
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5.3 Interessetilkendegivelser 

5.3.1 Esbjerg Havn 

Som nævnt ovenfor har Esbjerg Havn planer om at udvide havneaktiviteterne til et 
helt nyt havneområde sydøst for de eksisterende havneaktiviteter, og der ønskes en 
jernbaneforbindelse til dette område. Dermed skabes et intermodalt trafikalt knude-
punkt med et potentielt velfungerende samspil mellem de enkelte transportformer, 
herunder særligt samspillet mellem skib og jernbane. 
 
Den nuværende bane til havnen, herunder rangersporene på havnen kan ikke an-
vendes i relation til banebetjening af havneudvidelsen mod sydøst, hvor den nye 
godsterminal påtænkes placeret. 
 
Isoleret set har havnen ingen interesse i at få en jernbaneforbindelse for persontrafik 
øst om byen. 
 
Esbjerg Havn har ikke forholdt sig til spørgsmålet om en mulig medfinansiering af et 
eventuelt nyt baneanlæg. 
 

5.3.2 Esbjerg Kommune 

Det er Esbjerg Kommunes ønske at understøtte de jernbanetekniske tiltag, 
som gavner Esbjerg Havn og særligt havnens udvidelsesplaner mod sydøst. 
Kommunens prioritering er som følger: 
 

1. Enkeltsporet godsspor fra eksisterende banegård til nye havnearealer mod 
øst  

2. Skabe en godsforbindelse syd om byen 
3. Skabe en forbindelse syd om byen for både person- og godstrafik. 

 
Esbjerg Kommune ønsker at kombinere de 2 godsbaner og etablere en gennemgå-
ende dobbeltsporet passager- og godsbane fra hovedlinien vest fra Bramming syd 
om Esbjerg by til den nye havn og godsterminal og videre til den eksisterende station 
i Esbjerg. Ved denne løsning opnås, at både passager- og godstrafikken føres uden 
om beboelsesområderne langs den eksisterende bane til Esbjerg station.  
 
Ved at skabe en forbindelse syd om byen for både gods- og persontrafik vil det være 
muligt at nedlægge en betydelig længde jernbanespor, der pt. gennemskærer tæt 
bymæssig bebyggelse ved den nuværende indkørsel til Esbjerg.  
 
I Esbjerg kommuneplan er der reserveret et areal til en ny gods- og passagerbane 
syd om Esbjerg by til havnen med forbindelse til Esbjerg station fra syd.  
 

5.3.3 Godsoperatører 

I forbindelse med markedsanalysen og kortlægningen af potentielle godsmængder, 
har flere godsoperatører tilkendegivet interesse for at køre gods mellem Esbjerg og 
Høje Taastrup. 
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5.3.4 Tidligere relevante projektplaner 

I forbindelse med screeningen er det blevet oplyst, at Esbjerg Kommune i 2006 har 
fået udarbejdet en skitse til baneforbindelse til Esbjerg Havn med tilhørende anlægs-
overslag.  
 
I forslaget fra 2006 er det forudsat, at et godstog, der kommer fra Bramming, kører 
venstre spor (mod normal køreretning) fra Bramming til afgreningen vest for Tjære-
borg og herfra på en enkeltsporet jernbane syd om Esbjerg by via havnen til en ny 
godsterminal og videre med tilslutning til sporanlægget i sydenden af Esbjerg station. 
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5.4 Markedsvurdering 

5.4.1 Esbjerg Havn: Godstransport nu og i fremtiden 

Esbjerg Havn hører til blandt Danmarks største havne målt såvel på godsomsætning i 
tons som arealmæssigt. Byen og havnen er tæt integrerede. I praksis er byen vokset 
op omkring havnen, der udgør et naturligt omdrejningspunkt for denne. 
 
Havnen har med sin unikke lokalisering på den jyske vestkyst med meget stor afstand 
til øvrige havne et beliggenhedsmæssigt monopol, som betyder, at havnen indtager 
en særstatus for den vestvendte trafik til og fra Danmark. 
 
Esbjerg Havn har gennem de sidste 10 år gennemgået en markant omstilling. Dette 
gælder såvel for godsomsætningen, hvor eksempelvis fiskeriet er næsten forsvundet, 
mens havnen i dag ligger øverst på listen over håndtering af eksempelvis vindmølle-
vinger. Ligeledes indtager havnen en førsteplads på omsætningen af ro-ro enheder, 
ikke mindst til England. På containermarkedet har havnen trafikker til bl.a. Belgien, 
Tyskland og Norge. Herudover har havnen en betydelig godsomsætning indenfor de 
mere traditionelle bulksegmenter såsom olie, kul samt sand, sten og grus (opfisket 
materiale). 
 
Nedenstående figur 5.4 viser de vigtigste varegrupper for godsomsætningen i Esbjerg 
Havn.  
 
Enheder: 2004 2005 2006 2007
Godsomsætning (i 1.000 tons)  
Samlet:  3.997 4.007 4.339 4.589
- Heraf fast brændsel 569 614 617 943
- Andet 3.427 3.394 3.722 3.647
  
Varegrupper (i 1.000 tons)  
Trailer / containergods 1.689 1.866 2.009 2.008
Stykgods i øvrigt 311 285 303 291
Flydende bulk 616 554 665 683
Sten / sand / grus 390 398 436 467
Fast brændsel 569 614 617 943
Fast bulk i øvrigt 95 86 104 78
Fisk 325 205 205 119
  
Bruttotonnage (1.000 BT) 28.324 28.832 30.474 31.321

Figur 5.4: Vigtigste varegrupper i Esbjerg Havn 1 
 
Af speciel interesse for en jernbaneløsning skal peges på de mange løstrailere, der 
håndteres på Esbjerg Havn, overvejende i tilknytning til trafikken mellem Esbjerg og 
England. I 2008 udgjorde dette 95.000 lastede enheder samt et antal tomme enhe-
der2. Sammen med antallet af containere, som i 2008 udgjorde 13.000 enheder, vil 
dette kunne udgøre en væsentlig basisvolumen i et togbaseret godskoncept.3 
 

                                                 
1 Kilde: Esbjerg Havns hjemmeside. 
2 Estimeret til ca. 30.000 enheders 
3 Kilde for 2008 tallene er Danmarks Statistik.  
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Togbetjening af havnen skal ikke mindst ses som en genoptagelse af det shuttlebase-
rede koncept med trailere mellem Esbjerg og Høje Taastrup, som kørte frem til 2006, 
med ca. 25 enheder pr. tog. Kørslen blev primært indstillet af økonomiske årsager, 
idet operatøren ikke kunne få økonomien til at hænge sammen med den daværende 
prisstruktur. En uhensigtsmæssig besporing af havnen var en medvirkende årsag til, 
at togbetjeningen blev indstillet. Det vurderes, at de foreslåede tre baneløsninger til 
ny besporing af Esbjerg Havn alle vil kunne opfylde de ønsker, der stilles fra bruger-
side. 
 

5.4.2 Dataindsamling 

Til brug for indsamlingen af markedsdata til vurdering af den potentielle banegods-
mængde til og fra Esbjerg Havn har der været gennemført indledende, sonderende 
samtaler med havnen samt afholdt rundbordssamtale med havnen og tilknyttede virk-
somheder. Efterfølgende er der gennemført bilaterale samtaler med havnen og et an-
tal virksomheder med henblik på en nærmere bestemmelse af de præcise gods-
mængder. 
 
Fokus i samtalerne har været på to forhold: For det første, og vigtigste; hvilken pris og 
hvilken kvalitet en operatør kan tilbyde, og sekundært det infrastrukturmæssige kon-
cept i form af en mulig kommende kombiterminal i havnen. Prioriteringen af elemen-
terne har været entydig fra deltagerkredsens side, idet det gentagende gange er ble-
vet understreget i samtalerne, at det afgørende er et koncept, der med hensyn til pris 
og kvalitet, herunder transporttid og til dels frekvens, kan matche dagens vejtilbud. De 
infrastrukturmæssige aspekter har derimod kun en relativt beskeden bevågenhed, 
hvilket også gælder tiltag, som kan reducere et samlet tidsforbrug med eksempelvis 
10 - 15 minutter. 
 
Det er endvidere fremgået af samtalerne, at kunderne er parate til at vælge en bane-
løsning, og at tidligere tiders modstand mod de banebaserede løsninger er på retur. 
Forhold i relation til trængsel og miljø ses at spille en ikke ubetydelig rolle i denne 
sammenhæng. Til gengæld forventer kunderne en professionel tilgang fra operatø-
rernes side, idet der historisk set ikke har været tilfredshed med den måde, der har 
været ageret på. 
 
Kernen i banetrafikken til og fra havnen forventes som nævnt at være løstrailerene, i 
nogen udstrækning suppleret med containeriseret gods, som stort set er en godstype, 
der er kommet til, efter at operatøren indstillede trafikken i 2006. Derudover kan en 
mindre del af den store mængde af vindmøllevinger, der udskibes over havnen, for-
mentlig fremover med fordel transporteres fra en vindmøllefabrik i Aalborg til Esbjerg 
på bane. 
 
En mulig kommende baneterminal på havnen skal ses i relation til havnens udvik-
lingsplaner om udvidelser af havnen mod øst. Baneterminalen vil blive etableret som 
en åben terminal, dvs. den vil ikke være forbeholdt gods, der håndteres over kaj, men 
vil fungere som et trimodalt transportcenter, hvor skib, bane og vej kan kombineres. 
En sådan konstruktion vil forventeligt tiltrække gods fra et relativt stort opland, og 
dermed muliggøre en relativ hurtig udvikling af banetrafikken. 
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5.4.3 Godspotentiale  

Trods en lang række kontakter til en række interessenter har det har vist sig vanske-
ligt at vurdere, hvor meget gods, og hvilken type gods, der kan overflyttes fra lastbil til 
bane, hvis der etableres en regelmæssig baneforbindelse til Esbjerg Havn. 
 
Interessenternes skøn ligger i intervallet 10.000 til 20.000 enheder4 per år, hvilket pri-
mært vil være løstrailere. Heraf skønnes langt den overvejende del, dvs. omkring 90 
% at være gods, der skal til Hovedstadsområdet via terminalen i Høje Taastrup. På 
transporterne fra Esbjerg mod Hovedstadsområdet er der tale om relativt tungt gods, 
som kemikalier og industriforarbejdede produkter. Fra Hovedstadsområdet og mod 
Esbjerg er der tale om lettere gods, som emballage, medicinalprodukter og konsum-
varer. En mulig fordeling mellem de forskellige varetyper, har det ikke været muligt at 
få et estimat for.  
 
For at afdække usikkerheden på en kommende godsomsætning på bane gennemfø-
res analysen for 3 niveauer af godsomsætning: 
 

• Lavt skøn: Estimeres til 10.000 enheder per år, hvilket vil svare til, at der er 
behov for et godstog i hver retning med 20 vogne pr. tog, og på 5 hverdage i 
50 uger om året.  

• Centralt skøn: Vurderes til 15.000 enheder per år, svarende til et godstog i 
hver retning med omkring 30 vogne pr. tog, og fordelt på alle hverdage i 50 
uger om året. 

• Højt skøn: Anslås til 20.000 enheder per år, hvilket svarer til, at der behov for 
to daglige godstog i hver retning, igen på alle hverdage og fordelt på 50 uger 
om året. 

 
Det forventes som udgangspunkt, at trafikken opbygges med et dagligt tog i hver ret-
ning, 5 gange om ugen med afgang om aftenen fra Esbjerg og ankomst tidligt næste 
morgen i Høje Taastrup. På sigt kan betjeningen udvides til flere daglige afgange. 
 
Ovenstående skøn tager bl.a. afsæt i historiske data for det antal jernbanevogne, der 
tidligere blev håndteret på Esbjerg Havn. I 2005 blev der således håndteret 10.929 
vogne primært med trailere, hvoraf hovedparten skulle til og fra Høje Taastrup. Til 
dette tal skal lægges den potentielle omsætning af vindmøllevinger afsendt fra Aal-
borg Havn. Her forventes Esbjerg at modtage et tog med vinger hver 14. dag. Toget 
vil som udgangspunkt være udlastet med 17 vinger, hvilket giver en toglængde på ca. 
750 m.  
 
Markedsanalysen viser endvidere at: 
 

• Baneforbindelsen næppe vil øge den samlede godsmængde, der håndteres 
over kaj i Esbjerg Havn. Der vil således være tale om, at eksisterende gods 
overflyttes til godstog fra lastbil.  

• Det gods, der flyttes fra vej til bane, er gods, der kommer fra udlandet og skal 
til Hovedstadsområdet.  

 
Til brug for de anlægstekniske vurderinger antages der følgende toglængder:  

                                                 
4 Primært trailere 
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• Vindmøllevinge tog: 750 m. langt.  
• Øvrige tog (primært trailertog til/fra Høje Taastrup): 20 til 30 vogne á 20 m sva-

rende til 400 til 600 m.  
 

5.4.4 Godsperspektiver  

På sigt vil godstrafikken på bane til og fra England kunne vokse, idet der pt. arbejdes 
på en række projekter, der søger at etablere jernbaneforbindelser, som fremover vil 
forbinde Esbjerg med henholdsvis Køge Havn eller en kommende kombiterminal i 
Køge, alternativt med Karlshamn i Sydsverige, med henblik på at lette transportvejen 
mellem England og Baltikum. Såfremt en række af disse projekter realiseres, vil der 
utvivlsomt tilgå yderligere godsmængder til en togløsning.  
 

5.4.5 Relation til andre delprojekter 

Der er mellem Esbjerg Havn og Aalborg Havn et link i relation til transport af mølle-
vinger, hvor det forventes, at der hver 14. dag vil blive transporteret et tog på ca. 750 
m. med møllevinger fra Aalborg til Esbjerg på bane. Den samme vindmøllefabrikant 
har endvidere planer om at transportere naceller5 fra deres fabrik i Brande til Esbjerg 
på bane. Vindmøllevingetransporterne forventes iværksat medio 2010 med anvendel-
se af bestående besporing til og på havnen. Den øvrige transport af vindmølleele-
menter forventes iværksat senere. 
 

5.4.6 Datakilder 

I forbindelse med indsamling af data om godstrafikken til og fra Esbjerg Havn har der 
været kontakt til følgende virksomheder:  
 

• Esbjerg Havn  
• Niels Winther A/S 
• Blue Water Shipping A/S  
• J. Lauridzens eftf. A/S 
• C. Breinholt A/S 
• PR Shipping 
• Sea Cargo  
• Scan Shipping A/S 
• ETC- terminal 
• DSV. 

 
 

                                                 
5 En nacelle er den øverste del af et vindmølletårn, som blandt andet rummer hovedakslen, generato-
ren, gearkassen, mv.  
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5.5 Trafikkoncept og kravspecifikation 

I Trafikstyrelsens driftsoplæg og kravspecifikation af 06.08.09 er der fastlagt en række 
parametre, som gennemgås nedenfor. 
 

5.5.1 Trafikkoncept  

Projektet baseres på, at Esbjerg Havn betjenes direkte af godstog fra og til øst. Gods-
tog fra nord må derfor, hvis en ny bane bygges, vende i både Esbjerg og Bramming 
for at komme til Esbjerg Havn. Alle godstog kan ekspederes gennem Esbjerg station 
ad en direkte godsbane Esbjerg station - Esbjerg Havn. Toglokomotivet kører toget til 
og fra en havneterminal med omløbsmulighed og rangerer derfra vognene i nødven-
digt omfang. 
 

5.5.2 Trafikomfang 

Ved de løsninger, hvor der kun opereres med nye løsninger for transporten af gods,   
forudsættes det, at der ikke er behov for mere end ét tog ad gangen på banen, og at 
der derfor ikke er behov for trafikstyring.  
 
Med en ny dobbeltsporet passager- og godsbane fra Kolding over havnen skal hele 
adgangen til havnen nytænkes, og i øvrigt indgå i den signalsikring, som skal dække 
det samlede anlæg. 
 

5.5.3 Kravspecifikation 

Spor: Ny enkeltsporet godsbane: Der skal etableres tilslutning til begge 
hovedspor mod Kolding og videre til Esbjerg havn. 
 
Direkte godsbane: Der skal etableres en direkte tilslutning mellem 
passende spor på Esbjerg station og havnen. 
 
Ny dobbeltsporet passager- og godsbane: Banen fra Kolding skal 
omlægges, så den forløber syd om Esbjerg, over havnen og tilslut-
tes alle perronspor på Esbjerg station. Da Esbjerg ændrer status fra 
”sækstation” til gennemkørselsstation, skal der etableres niveaufri 
adgang for passagererne til perronerne, og herunder adgang for be-
vægelseshæmmede. 

 
Alle 3 løsninger. Der skal etableres havneterminal med mindst to 
spor á 750 m: ét til hensætning af vogne og ét til omløb. For at 
kunne behandle flere tog, bør der reserveres plads til et tredje spor, 
så der er kapacitet til både et ankommende tog, et afgående tog 
samt til omløb.  
 

Toglængde: Da der er identificeret et ret betydeligt godspotentiale, bør anlægget 
dimensioneres til den maksimale toglængde på 750 m. 
 

Akseltryk: 22,5 tons. 
 

Kurveradius: Mindst 150 m. 
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Hastighed: Ny enkeltsporet godsbane: Kørsel gennem en ny afgrening øst for 
Esbjerg bør kunne ske med mindst 60 km/t, indtil godstoget er frit af 
hovedbanen. Herefter forudsættes 40 km/t på havnen. 
 
Direkte godsbane Esbjerg station - Esbjerg Havn: 40 km/t. 
 
Ny dobbeltsporet passager- og godsbane: 60 km/t i kurven mellem 
Esbjerg station og havneområdet og så vidt muligt strækningsha-
stighed 180 km/t derfra. 
 

Signal: Ny enkeltsporet godsbane: Signalsikring af afgreningen øst for Es-
bjerg indtil godstoget er frit af hovedbanen. Sikring af eventuelle 
overkørsler på banen. 
 
Direkte godsbane Esbjerg station - Esbjerg havn: Eventuel sikring af 
sporskiftetilslutning på Esbjerg station. Sikring af eventuelle over-
kørsler på banen. 
 
Ny dobbeltsporet passager- og godsbane: Signalsikring af Esbjerg 
havn og Esbjerg station. 

 
De eksisterende sporforhold ved Esbjerg station er vist i skematisk sporplan i figur 
5.5.  
 

 
 
Figur 5.5: Skematisk sporplan for eksisterende forhold ved Esbjerg station   
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5.6 Infrastrukturløsning 

5.6.1 Beskrivelse af forslag 

Linieføring for ny enkeltsporet godsbane mellem Tjæreborg og Esbjerg havn 

 
Linjeføringen for en ny enkeltsporet godsbane er vist i figur 5.6. Principperne for etab-
lering af den nye bane er vist på skematiske sporplan og tegninger, se bilagsmappen, 
faneblad 5. 
 
 

 
Figur 5.6: Nyt direkte tilslutningsspor mellem Tjæreborg og Esbjerg Havn 
 
Det nye godsspor tilsluttes dobbeltsporet Tjæreborg – Esbjerg vest for Tjæreborg i 
ca. km 49,5. Her etableres en transversal (sporforbindelse) fra højre spor til venstre 
spor efterfulgt af en sporforbindelse til den nye godsbane.  
 
For at kunne etablere disse sporforbindelser vil det være nødvendigt at etablere et nyt 
sikringsanlæg. Ved denne løsning undgås, at et godstog fra Bramming til Esbjerg skal 
køre venstrespor fra Bramming til sidesporets begyndelse (ca. 10 km). Ifølge Trafik-
styrelsens kravspecifikation vil der ikke være tilstrækkelig kapacitet på strækningen til 
at kunne køre venstrespor over så lang en strækning.  
 
Den nye godsbane etableres som usikret område, hvorfor det er nødvendigt at etab-
lere et afløbssporskifte ved tilslutning til hovedsporet. Strækningshastigheden på den 
nye godsbane vil være 40 km/t. 
 
Fra tilslutningspunktet til hovedsporet følger den nye godsbane den arealreservation, 
der er angivet i Esbjerg kommuneplan til Esbjerg havn. Den foreslåede linjeføring er 
illustreret på figur 5.7.  
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Figur 5.7: Den foreslåede linjeføring for den ny enkelsporede godsbane 
 
Den første delstrækning af den foreslåede linjeføring forløber over åbne marker. Ba-
nen føres på en bro over Tjæreborgvej, fortsætter gennem Måde Industrikvarter. Det 
forudsættes, at godssporet kan krydse Mådevej i niveau ved etablering af et sikret 
overkørselsanlæg, da antallet af daglige tog er begrænset.  
 
Fra krydsningen med Mådevej løber banen langs sydsiden af erhvervsejendommene 
på Mådevej, fortsætter ud over den eksisterende kystlinie for umiddelbart efter at 
komme ind på land igen og fortsætte langs den eksisterende kystlinie, hvor der i dag 
er oplagringsplads for vindmølledele.  
 
Den skematiske sporplan for den foreslåede løsning er vist i figur 5.8.  
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Figur 5.8: Skematisk sporplan for ny enkeltsporet godsbane fra Tjæreborg syd om Esbjerg  
 
Der er foretaget en geologisk screening af forholdene på strækningen. Jordbundsfor-
holdene forventes ikke at give specielle problemer. Se endvidere bilagsmappen, fa-
neblad 5. 
 
Godsterminal 

Godssporet afsluttes ved godsterminalen i havnen. I henhold til Trafikstyrelsens krav-
specifikation skal der etableres en godsterminal med mindst to spor á 750 m; et til 
hensætning af vogne og et til omløb samt reserveres plads til et tredje spor, så der er 
kapacitet til både et ankommende tog, et afgående tog samt til omløb.  
 
For et kunne opnå den mest effektive produktion bør de 3 spor etableres med det 
samme, og der bør også reserveres areal til et fremtidigt 4. spor med et mellemlig-
gende 40 m bredt areal mellem det 3. og 4. spor til kørsel med reachstacker (løfteud-
styr) til at løfte løstrailer, veksellad og containere fra godsvognene over på lastbiler, 
se også figur 5.9. 
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Figur 5.9: Reachstacker. Foto fra Taulov kombiterminal 
 
Ved en etablering på denne måde vil det også sikres, at reachstackerne kan køre 
rundt uden at komme i konflikt med evt. køreledninger i spor 1 og 2, hvis det skulle 
blive besluttet at elektrificere strækningen fra Lunderskov til Esbjerg.    
 
Den maksimale løsning er vist på skematiske sporplan på figur 5.8 samt endvidere i 
bilagsmappen, hvor der henvises til faneblad 5. 
  
Det vil være muligt at etablere den maksimale løsning, da godssporet ikke skal føres 
på en bro over Taurusvej, som i de andre løsningsforslag. Det vil derfor være muligt 
at holde godsterminalen fra Mådevej til Taurusvej i samme niveau. Det vil samtidigt 
være muligt at tage hensyn til Esbjerg Kommunes planer om etablering af en ny vej-
bro over jernbanen i den østlige ende af arealet, uden at den vil komme i konflikt med 
det areal, der skal reserveres til kørsel med reachstacker.  
 
Ekspropriationer og øvrige arealindgreb 

Da den nye bane vil være en godsbane skal ejerskabet til den nye bane aftales mel-
lem de involverede parter og i den forbindelse skal det aftales, hvem der skal stå for 
ekspropriationen af de nødvendige arealer. 
 
Der forudsættes generelt, at på de områder, hvor der skal foretages opfyldning af 
kystarealer, er dette sket inden den nye bane etableres.  
 
Banen følger den i kommuneplanen udlagte korridor reserveret til godsbanen. Der 
vurderes ikke at være specielle problemer i forbindelse med arealerhvervelsen.  
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Opgørelse af fordele og ulemper 

Trafikalt set er denne løsning ideel for godstog, der kører til og fra Bramming med en 
kortere afstand i forhold til i dag, som vil give en tidsbesparelse på op til 10 min. For 
godstog der kører til og fra Varde er løsningen uhensigtsmæssig, da godstoget skal 
skifte køreretning på Esbjerg station og køre til Bramming, hvor det skal skifte køre-
retning igen inden det kan køre til godsterminalen. Det vil give en samlet forlænget 
befordringstid på ca. 60 minutter. 
 
Da der i kommuneplanen er reserveret areal til godsbanen og en stor del af anlægget 
etableres i åbent land, alternativt industriområde, er det anlægsteknisk set en enkel 
løsning.  
 
Etableringen af det nye sikringsanlæg vil tidligst kunne være fuldført i 2016, 2 til 3 år 
inden der igen skal etableres nyt signalsystem.   
 
Hvad angår godsterminalen vil der være mulighed for at etablere en optimal godster-
minal. 
 

5.6.2 Miljøforhold 

Det vil være nødvendigt, at der udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.  
 
Det direkte tilslutningsspor gennemløber arealer, som i dag er udlagt til byzone og 
landzone. I byzonen er størstedelen af arealerne udlagt til erhverv. 
 
Størstedelen af det aktuelle område indgår i Esbjergs Kommunes områdeklassifice-
ring. Endvidere findes der en række arealer inden for traceet, som er kortlagt på hen-
holdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2, Dette betyder, at det må forventes at 
skulle håndteres forurenet jord i forbindelse med etableringen.  
 
Hele det aktuelle områder er registreret som et område med begrænsede drikke-
vandsinteresser.  
 
Med hensyn til registrerede fredninger og naturområder, vil godsbanen komme i berø-
ring med flere naturområder og tæt på et større Natura 2000 område mellem Tjære-
borgvej og den eksisterende kyst. 
 
Den største miljøpåvirkning vurderes på nuværende tidspunkt at være relateret til 
håndteringen af jord i anlægsfasen og støj i driftsfasen. Endvidere må det påregnes, 
at krydsningen af udlagte naturområder, specielt Natura 2000 arealet, vil kræve sær-
lige foranstaltninger, herunder eventuelt faunapassager og tiltag til sikring af den hy-
drologiske sammenhæng i området. 
 
Det må forventes, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af eventuelle på-
virkninger af Natura 2000 området, hvilket vil kræve biologiske forundersøgelser. Det-
te skal derfor planlægges i så god tid, at undersøgelserne kan udføres på de mest 
optimale tidspunkter af året. 
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Der må forventes betydelige kulturarvsinteresser i området, hvilket vil indgå i VVM- 
analysen. Der er tale om, at der ved Måde landsby er en naturlig forhøjning, som har 
været beboet siden yngre stenalder, og hvor der stadig er kulturarvsarealer, som ikke 
er uundersøgt. De uundersøgte arealer findes primært yderst mod marsken i kultu-
rarvsarealets østlige side. Det er usikkert, hvor stor en del af arealet, som skal bruges 
til godsbanen, der rent faktisk ligger i det uundersøgte område. Dette må afdækkes 
gennem nærmere undersøgelser.  
 

5.6.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er beregnet i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriets område” af 14.11.08 samt ”Banenotat, ny an-
lægsbudgettering på baneområdet” af 24.04.09. 
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
 
Anlægsoverslag godsbane  

I overslaget er medtaget omkostningerne til godsbanen fra hovedsporet inkl. tilslut-
ning til Esbjerg Havn inkl. et omløbsspor i Esbjerg havn. Øvrige spor i en godsrist er 
prissat særskilt.   
 
Anlægsoverslaget har følgende hovedtal  
 
Spor :  45  mio. kr. 
Broer  :  20  mio. kr. 
Jordarbejder :  30  mio. kr. 
Signaler :  25  mio. kr. 
   
Forundersøgelser :  10  mio. kr. 
Ledningsomlægninger  :  20  mio. kr. 
Arbejdsplads :  10  mio. kr. 
Arealer :  5  mio. kr. 
   
Projektstyring (15 %) :  25  mio. kr. 
   
I alt  :  190  mio. kr. 
Budgetreserve (50 %)  :  95  mio. kr. 
I alt   :  285  mio. kr. 
 
Anlægsoverslag godsterminal 

I anlægsoverslaget for godsbanen er medtaget hovedsporet og et omløbsspor i gods-
terminalen.  
 
Hvis der skal etableres en godsterminal med 1 spor ekstra og 15.000 m2 belægning 
vil det koste ca. 75 mio. kr. (inkl. budgetreserve på 50 %). Hvis godsterminalen etab-
leres med 2 spor ekstra og 30.000 m2 belægning, vil det koste ca. 150 mio. kr. (inkl. 
budgetreserve på 50 %).  
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Tidligere anlægsoverslag 

Der er i 2006 udarbejdet et anlægsoverslag for den samme forbindelse. Dette over-
slag er på 80 mio. kr. Der er regnet med ca. 4 km jernbane á 15 mio. kr. pr. km + en 
bro over Tjæreborgvej (7 mio. kr.), en tilslutning til hovedsporet ved Tjæreborg (7 mio. 
kr.) samt projektstyring 10 mio. kr. Dette giver en samlet pris pr. km spor på 20 mio. 
kr. 
 
I nærværende overslag er der regnet med 7,3 km spor (inkl. omløbsspor) samt en 
større omkostning til sikringsanlæg ved hovedsporet. Dette giver en pris pr. km spor 
på 26 mio. kr. uden budgetreserve.   
  

5.6.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning, som kort beskrives nedenfor. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 50 %: 
 

• Krav om sikringsanlæg på godsterminal. 
• Krav om niveaufri krydsning ved Mådevej. 

 
Følgende hændelser vil give tidsmæssige konsekvenser. 
 

• Forsinket eller manglende opfyldning af havnebassin til brug for udvidelsen 
af havnen mod sydøst.  

 
5.6.5 Mulig tidsplan 

Ved sammenligning med tilsvarende projekter, hvor der skal gennemføres en VVM, 
vil det tage 6 – 7 år at lave de fornødne forundersøgelser, offentlige høringer og efter-
følgende detailprojektering med udførelse i marken.  
 
Såfremt der i efteråret 2009 tages stilling til udarbejdelse af en programfaserapport, 
kan der ved udgangen af 2012 foreligge et beslutningsoplæg (projektforslag), som 
der kan tages politisk stilling til i samme år. Det endelige projekt vil kunne stå færdigt 
ved udgangen af 2016, jf. også figur 5.10.  
 
Banedanmarks nye signalsystem på strækningen Bramming – Esbjerg er planlagt til 
ibrugtagning i 2019. Hvis denne tidsplan følges, vil det nye sikringsanlæg ved tilslut-
ning af godsbanen til hovedbanen kun være i brug i 3 år. 
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Figur 5.10: Tidsplan for gennemførelse af projektet ved Esbjerg Havn  
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5.7 Alternativ: Direkte godsbane fra Esbjerg Station til Esbjerg Havn 

5.7.1 Beskrivelse af forslag 

Linieføring godsbane Esbjerg – Esbjerg havn 

Linjeføringen for en ny enkeltsporet godsbane er vist i figur 5.11. Principperne for 
etablering af den nye bane er vist på skematiske sporplan og tegninger, se bilags-
mappen, faneblad 5. 
 
 

 
Figur 5.11: Ny sporforbindelse mellem Esbjerg station og Esbjerg Havn 
 
Det nye godsspor udgår fra sporskifte 102 b på Esbjerg station, som ligger på broen 
over Gammelby Ringvej. Det er fra dette sporskifte, der i dag er sporforbindelse til 
Esbjerg vesthavn. Denne sporforbindelse nedlægges, når det nye godsspor til Es-
bjerg østhavn etableres 
 
Banedanmark er i færd med at forny sikringsanlæg og sporanlæg på Esbjerg station. 
Ud fra vores informationer vil forbindelsen til Esbjerg Havn blive fastholdt som i dag, 
dog med en anden placering af sporskiftet 102b. Den nye placering vil ikke have no-
gen betydning for nærværende projekt.    
 
Den nye godsbane etableres som usikret område. Strækningshastigheden på den 
nye godsbane vil være 40 km/t. 
 
Den nye godsbane forløber på den første delstrækning på en ny bro fra Gammel 
Ringvej mellem Esbjerg daghøjskole i Exnersgade 4 og 6 samt Vattenfalls nye byg-
ning i Exnersgade 2, jf. også visualiseringen i figur 5.12.  
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Figur 5.12: Visualisering af den direkte godsbane 
 
I Esbjerg kommuneplan er der lavet en arealreservation til den nye godsbane. Det er 
forudsat, at den nye godsbane etableres med en kurveradius på 250 m, passerer tæt 
på Exnersgade 4 og fortsætter over Exnersgade og videre langs Estrupvej. På Ex-
nersgade 2 er Vattenfall Vindkraft A/S ved at bygge en administrationsbygning.  
 
Ifølge Kulturarvsstyrelsen har Exnersgade 4 og 6 en høj bevaringsværdi, hvorfor en 
eventuel nedrivning vil kræve en høring. På modsatte side af Exnersgade er der af 
Danish Crown opført et pallelager. Hvis banen etableres skal Danish Crown ifølge 
den indgåede lejeaftale med 3 måneders varsel fjerne pallelageret for egen regning.     
 
I henhold til Banedanmarks langskinneregler er det af hensyn til risikoen for solkurver 
ikke tilladt at etablere kurver med kurveradius mindre end 300 m. Der vil kunne søges 
dispensation om at bruge en mindre kurveradius, alternativt kan der lægges et stød-
spor. Et stødspor vil dog give mere støj ved passage af godstog, hvilket kan give ge-
ner med den tætte beliggenhed til bygninger.  
 
På baggrund af ovenstående beskrivelse, herunder de i dag tilgængelige grundkort, 
hvor der er nogen usikkerhed om placeringen af bygningen på Exnersgade 2, vurde-
res det, at det vil være muligt at føre en enkeltsporet godsbane på en bro med kurve-
radius 300 m. mellem Exnersgade 2 og Exnersgade 4. Sporet på broen vil komme til 
at ligge ca. 5 m. over terræn svarende til 1. - 2. sals højde i forhold til de nærmest be-
liggende bygninger. Den foreslåede linjeføring er vist på figur 5.13.  
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Figur 5.13: Den foreslåede linjeføring for den foreslåede direkte godsbane 
 
Fra vejkrydset Exnersgade/Estrupvej fortsætter godsbanen over 4 opstillingsspor, 
som fjernes, på en dæmning videre langs med Estrupvej syd for Entroverket og hen 
til Taurusvej, som krydses på en bro.  
 
Når godsbanen har passeret Taurusvej fortsætter den på en bro over Esbjerg kom-
munes forsinkelsesbassin. Herfra føres godsbanen ned til eksisterende terræn, hvor 
der etableres en ny godsterminal. 
 
Der er foretaget en geologisk screening af forholdene på strækningen. Jordbundsfor-
holdene forventes ikke at give specielle problemer, se endvidere bilagsmappen, fa-
neblad 5.  
 
På strækningen krydses der store højspændingsledninger. Da skæringen med høj-
spændingsanlægget sker i en meget spids vinkel samtidig med at godsbanen er hæ-
vet ca. 6 m over vejniveau, vurderes det at være nødvendigt at løfte højspændings-
masterne, eller alternativt at lægge højspændingsledningerne i jordkabler.  
 
Godsterminal 

Godsbanen afsluttes ved godsterminalen i havnen. I henhold til Trafikstyrelsens krav-
specifikation skal der etableres en godsterminal med mindst to spor á 750 m: et til 
hensætning af vogne og et til omløb. For at kunne behandle flere tog, bør der reser-
veres plads til et tredje spor, så der er kapacitet til både et ankommende tog, et afgå-
ende tog samt til omløb.  
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For et kunne opnå den mest effektive produktion bør de 3 spor etableres med det 
samme og der bør også reserveres areal til et fremtidigt 4. spor med et mellemlig-
gende 40 m bredt areal mellem det 3. og 4. spor til kørsel med reachstacker (løfteud-
styr) til at løfte løstrailer, veksellad og containere fra godsvognene over på lastbiler. 
Ved etablering på denne måde sikres det, at reachstackerne kan komme rundt på 
arealet, uden at komme i konflikt med evt. køreledninger i spor 1 og 2, hvis det skulle 
blive besluttet at elektrificere strækningen fra Lunderskov til Esbjerg.    
 
Den skematiske sporplan for den maksimale løsning er vist på figur 5.14. Se endvide-
re bilagsmappen, faneblad 5. 
 

 
Figur 5.14: Skematisk sporplan for den direkte godsbane fra Esbjerg station til Esbjerg Havn 
 
Da godsbanen føres på en bro over Taurusvej, vil det være nødvendigt at etablere en 
ca. 335 m lang rampe med 13,6 promille for at få sporet ned i niveau med eksisteren-
de terræn. For at kunne få plads til den maksimale terminal mellem Taurusvej og Må-
devej vil det være nødvendigt at etablere tilslutningssporskifterne til spor 2, 3 og 4 på 
rampen. Dette vil være uhensigtsmæssigt ved rangering af godsvognene mellem 
godsterminalens spor. Dette problem kan løses ved etablering af en mindre godster-
minal eller ved at flytte godsterminalen længere mod øst. Ved denne løsning kan 
godsterminalen komme i konflikt med Esbjerg kommunes planer om etablering af en 
ny vejbro over jernbanen i den østlige ende af arealet, da der ikke er plads til kørsel 
med en reachstacker under vejbroen.  
 
Ekspropriationer og øvrige arealindgreb 

Da den nye bane vil være en godsbane skal ejerskabet til den nye bane aftales mel-
lem de involverede parter. I den forbindelse skal det aftales, hvem der skal stå for 
ekspropriationen af de nødvendige arealer. 
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Det vurderes ikke at være nødvendigt at ekspropriere ejendommene Exnersgade 2 – 
6, men det vil være nødvendigt at ekspropriere en stor del af grundene. Der vil være 
store gener for ejendommene i anlægsfasen, herunder støj, vanskelige adgangsfor-
hold etc. Der vil også efter færdiggørelsen af godsbanen være vanskelige adgangs-
forhold på grund af søjler til broen kombineret med det nærliggende gadekryds Ex-
nersgade – Estrupvej.    
 
Esbjerg kommune har indgået en uopsigelig lejeaftale til år 2040 med Vattenfall for 
Exnersgade 2. Hvis det skulle vise sig nødvendigt at ekspropriere ejendommen på 
grund af vanskelige adgangsforhold etc. vil Esbjerg kommune ikke umiddelbart kunne 
ekspropriere ejendommen, men skal i stedet tilbyde Vattenfall alternative tilsvarende 
faciliteter et andet sted i byen.   
 
Opgørelse af fordele og ulemper  

Trafikalt set vil denne løsning svare til forholdende i dag, hvor godstogene fra Varde 
og Bramming kører gennem Esbjerg station og fortsætter ned til havnesporet.   
 
Der i kommuneplanen reserveret areal til godsbanen, men med de gældende krav til 
sporanlæg på broer vil det ikke umiddelbart være muligt at følge de reserverede area-
ler. 
 
Da banen samtidig passerer tæt forbi flere bygninger vil det anlægsteknisk være van-
skeligt at bygge banen med tilhørende broanlæg. Det vurderes nødvendigt at ændre 
højspændingsmaster/ledninger i området.   
 
Sikringsteknisk vil løsningen derimod være enkel at gennemføre, da sporet kan tilslut-
tes eksisterende sporskifte på Esbjerg station.  
 
Hvad angår godsterminalen vil det være nødvendigt, at etablere sporskifter på ram-
pen op til broen over Taurusvej. Dette vil være nødvendigt for at kunne tage hensyn 
til kommunens planer for en bro over banen ved Mådevej,  
 

5.7.2 Miljøforhold 

Det er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse for projektet.  
 
Godsbanen gennemløber arealer, som i dag er udlagt til byzone. I byzonen er stør-
stedelen af arealerne udlagt til erhverv. Dog findes der i området omkring tilslutningen 
til den eksisterende bane i Esbjerg by arealer, som indeholder boliger. 
 
Størstedelen af det aktuelle område indgår i Esbjergs Kommunes områdeklassifice-
ring, endvidere findes der en række arealer inden for traceet, som er kortlagt på vi-
densniveau 1 og vidensniveau 2. Dette betyder, at det må forventes, at der skal hånd-
teres forurenet jord i forbindelse med etableringen.  
 
Hele det aktuelle område er registreret som et område med begrænsede drikke-
vandsinteresser. 
 
Den største miljøpåvirkning vurderes på nuværende tidspunkt at være relateret til 
håndteringen af jord i anlægsfasen og støj i driftsfasen.  
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5.7.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er beregnet i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriets område” af 14.1108 samt ”Banenotat, ny an-
lægsbudgettering på baneområdet” af 24.04.09.  
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
 
Anlægsoverslag godsbane 

I overslaget er medtaget omkostningerne til godsbanen fra Esbjerg station til Esbjerg 
Havn inkl. et omløbsspor i Esbjerg havn. Øvrige spor i en godsrist er prissat særskilt.   
 
Anlægsoverslaget har følgende hovedtal. 
 
Spor :  20  mio. kr. 
Broer  :  50  mio. kr. 
Jordarbejder :  20  mio. kr. 
Signaler :  0  mio. kr. 
   
Forundersøgelser :  5  mio. kr. 
Ledningsomlægninger  :  35  mio. kr. 
Arbejdsplads :  10  mio. kr. 
Arealer :  15  mio. kr. 
   
Projektstyring (15 %) :  25  mio. kr. 
   
I alt  :  180  mio. kr. 
Budgetreserve (50 %)  :  90 mio. kr. 
I alt   :  270 mio. kr. 
 

Anlægsoverslag godsterminal 

I anlægsoverslaget for godsbanen er medtaget hovedsporet og et omløbsspor i gods-
terminalen.  
 
Hvis der skal etableres en godsterminal med 1 spor ekstra og 15.000 m2 belægning 
vil det koste ca. 75 mio. kr. (inkl. en budgetreserve på 50 %). Hvis godsterminalen 
etableres med 2 spor ekstra og 30.000 m2 belægning, vil dette koste ca. 150 mio. kr. 
(inkl. en budgetreserve på 50 %).  
 
Tidligere anlægsoverslag 

Der er i 2006 udarbejdet et anlægsoverslag for den samme forbindelse. Dette over-
slag er på 85 mio. kr. Der er regnet med spor inkl. jord for 50 mio.kr., broer for 25 mio. 
kr. og projektstyring for 10 mio. kr.  
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Den største forskel ligger i ledningsomlægninger, hvor der i nærværende anlægs-
overslag er forudsat omlægning af højspændingsledninger.  
 

5.7.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor der er afsat en sumpost til 
imødegåelse af risikoen:   
 

• Kabellægning højspændingsledninger. Afsat sumpost under ledningsom-
lægninger (25 – 30 mio. kr. ifølge Vestkraft). 

 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 50 %:   
 

• Krav om sikringsanlæg på godsterminal 
• Krav om nedrivning af vindkraftcenter. 

 
 
Følgende hændelser kan give tidsmæssige konsekvenser. 
 

• Exnersgade 2 kan ikke, eller kan kun vanskeligt, eksproprieres.   
 

5.7.5 Mulig tidsplan 

Ved sammenligning med tilsvarende projekter, hvor der skal gennemføres en VVM, 
vil det tage 6 – 7 år at lave de fornødne forundersøgelser, offentlige høringer og efter-
følgende detailprojektering med udførelse i marken.  
 
Såfremt der i efteråret 2009 tages stilling til udarbejdelse af en programfaserapport, 
kan der ved udgangen af 2012 foreligge et beslutningsoplæg (projektforslag), som 
der kan tages politisk stilling til i samme år. Det endelige projekt vil kunne stå færdigt 
ved udgangen af 2016, jf. også figur 5.15. 
 
 

 
Figur 5.15: Tidsplan for gennemførelse af alternativt projekt ved Esbjerg Havn 
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5.8 Alternativ: Ny dobbeltsporet passager- og godsbane 

5.8.1 Beskrivelse af forslag 

Linieføring  

Linjeføringen for en ny dobbeltsporet godsbane er vist i figur 5.16. Principperne for 
etablering af den nye bane er vist på skematiske sporplan og tegninger, se bilags-
mappen, faneblad 5. 
 
 
 

 
Figur 5.16: Ny dobbelsporet passager- og godsbane fra Tjæreborg til Esbjerg station via 
Esbjerg Havn 
 
Den her foreslåede løsning er i princippet en kombination mellem de to tidligere be-
skrevne forslag. Der er følgende væsentlige ændringer. 
 

• Banen skal etableres med dobbeltspor fra Tjæreborg til Esbjerg station. 
• Hastigheden på banen øges fra 40 km/t til 180 km/t. Det vil derfor være 

nødvendigt at etablere en blødere kurve ved Måde industrikvarter, så flere 
af industribygningerne langs sydsiden af Mådevej må rives ned.  

• Krydsning mellem den nye jernbane og Mådevej skal ske ude af niveau, 
hvorfor det vil være nødvendigt at foretage større omlægninger af vejan-
læggene og etablere en bro, som fører Mådevej over banen med en ny ad-
gangsvej til Måde deponeringsanlæg. 

• Banen skal være signalsikret område, dvs. der skal etableres nyt signalsy-
stem på hele strækningen.  

• Ved godsterminalen skal der etableres sporforbindelser ind til terminalen og 
der skal derfor også etableres et nyt sikringsanlæg her.  

• Den nuværende overgang til perronerne på Esbjerg station skal erstattes af 
en ny perrontunnel.  

• Den eksisterende bane gennem Esbjerg by kan fjernes.  
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• Sporanlæg og sikringsanlæg på Esbjerg station skal ombygges, da der skal 
fjernes mange af de nuværende sporskifter ved den eksisterende indkørsel 
fra nord og tilsvarende skal der etableres nye sporskifter ved den nye ind-
kørsel fra syd.  

• Det vil være nødvendigt at nedrive det nye vindkraftcenter ved Exnersgade 
forårsaget af, at der nu skal føres 2 spor ind til stationen.    

 
Den skematiske sporplan for den foreslåede løsning er vist i figur 5.17.  
 

 
Figur 5.17: Skematisk sporplan for ny dobbeltsporet passager- og godsbane   
 
Godsterminal 

Godsterminalen etableres i princippet på samme måde som for løsningen med gods-
bane Esbjerg Station – Esbjerg havn med en bro over Taurusvej. Det vil dog være 
nødvendigt at etablere nye sporforbindelser fra passagerbanen til godsterminalen, så-
ledes at der er forbindelse fra begge spor til godsterminalen. Dette kræver yderligere 
areal, hvorfor det vil være nødvendigt at flytte godsterminalen længere mod øst. 
 
Flytning af godsterminalen vil bevirke, at sporforbindelsen mellem hovedsporene vil 
blive placeret i kurven ved Mådevej, alternativt på det lige stykke inden kurven ved 
Mådevej.  
 
Ekspropriationer og øvrige arealindgreb 

Da den nye bane vil være en passagerbane, vil Banedanmark blive ejer af den nye 
bane og erhvervelsen af de nødvendige arealer vil ske ved ekspropriation efter sta-
tens regler.   
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Det vil være nødvendigt at ekspropriere ejendommen Exnersgade 2. Esbjerg kom-
mune har indgået en uopsigelig lejeaftale til år 2040 med Vattenfall for Exnersgade 2, 
men ejendommen vil kunne eksproprieres af staten.    
 
Arealerne på den eksisterende bane gennem Esbjerg vil kunne sælges, når der er fo-
retaget den fornødne oprydning og fjernelse af sporskifter, ændringer i sikringsanlæg 
mm.   
 
På de områder, hvor der skal foretages opfyldning af kystarealer, forudsættes det, at 
dette er sket inden den nye bane etableres.  
 
Opgørelse af fordele og ulemper  

Trafikalt set er denne løsning ideel for godstog, der kører til og fra Bramming. Løsnin-
gen medfører en kortere afstand i forhold til i dag, som vil give en tidsbesparelse på 
op til 10 min. For godstog der kører til og fra Varde vil løsningen svare til forholdene i 
dag. 
 
For passagertog vil Esbjerg blive til en gennemkørselsstation, hvorfor tog fra Varde til 
Bramming ikke skal vende på Esbjerg station. Dette vil give kortere ophold på Esbjerg 
station. Da den nye passagerbane via havnen er ca. 600 m. længere end den eksi-
sterende gennem byen, vil dette give passagererne fra Bramming til Esbjerg en læn-
gere rejsetid.  
 
Der er i kommuneplanen reserveret areal til passagerbanen, men med de gældende 
krav til sporanlæg på broer vil det ikke være muligt at følge de reserverede arealer 
ved krydsningen ved Exnersgade samt ved kurven i Måde industrikvarter. Da banen 
samtidig passerer tæt forbi flere bygninger vil det anlægsteknisk være vanskeligt at 
bygge banen med tilhørende broanlæg. Det vurderes nødvendigt at ændre højspæn-
dingsmaster/ledninger i området.   
 
Etableringen af det nye sikringsanlæg og den nye linieblok på den nye banestrækning 
vil tidligst kunne være fuldført i 2016, 2 til 3 år inden der igen skal etableres nyt sig-
nalsystem på strækningen.   
 
Støjniveauet for beboerne langs den eksisterende bane ind til Esbjerg vil blive redu-
ceret og tilsvarende vil den barriere, som banen udgør for arealerne nord og syd for 
banen, blive fjernet. Til gengæld vil det ikke være muligt at etablere en station i den 
østlige del af Esbjerg, i bydelen Jerne, hvilket har været til overvejelse.  
 

5.8.2 Miljøforhold 

Med hensyn til miljøforholdene svarer beskrivelsen heraf til de 2 andre løsninger med 
den tilføjelse, at støjniveauet for beboerne langs den eksisterende bane ind til Esbjerg 
vil blive reduceret. Desuden vil den barriere, som banen udgør for arealerne nord og 
syd for banen, blive fjernet. 
 
Gennemførte støjberegninger viser, at antallet af støjbelastede boliger i forskellige 
støjintervaller mellem 60 dB(A) og 66 dB(A) samlet udgør 33 boliger, hvoraf 5 boliger 
er belastet med over 64 dB(A), hvilket er den vejledende grænseværdi for togstøj.  
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5.8.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er beregnet i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriets område” af 14.11.08 samt ”Banenotat, ny an-
lægsbudgettering på baneområdet” af 24.04.09.  
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
 
Anlægsoverslag gods- og passagerbane 

I overslaget er medtaget omkostningerne til godsbanen fra hovedsporet inkl. tilslut-
ning til godsterminal i Esbjerg Havn inkl. et omløbsspor og videre til Esbjerg station. 
Øvrige spor i en godsrist er prissat særskilt.   
 
Anlægsoverslaget har følgende hovedtal: 
 
Spor :  70  mio. kr. 
Broer  :  80  mio. kr. 
Jordarbejder :  70  mio. kr. 
Signaler :  25  mio. kr. 
   
Forundersøgelser :  15  mio. kr. 
Ledningsomlægninger  :  45  mio. kr. 
Arbejdsplads :  15  mio. kr. 
Arealer :  40  mio. kr. 
   
Projektstyring (15 %) :  50  mio. kr. 
   
I alt  :  410  mio. kr. 
Budgetreserve (50 %)  :  205  mio. kr. 
I alt   :  615  mio. kr. 
 
 
Anlægsoverslag godsterminal 

I anlægsoverslaget for godsbanen er medtaget hovedsporet og et omløbsspor i gods-
terminalen.  
 
Hvis der skal etableres en godsterminal med 1 spor ekstra og 15.000 m2 belægning 
vil det koste ca. 75 mio. kr. (inkl. budgetreserve på 50 %). Hvis godsterminalen etab-
leres med 2 spor ekstra og 30.000 m2 belægning, vil dette koste ca. 150 mio. kr. (inkl. 
budgetreserve på 50 %).  
 

5.8.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning. 
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Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor der er afsat en sumpost til 
imødegåelse af risikoen:   
 

• Kabellægning af højspændingsledninger. Afsat sumpost under ledningsom-
lægninger (25 – 30 mio. kr. ifølge Vestkraft). 

 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 50 %:   
 

• Krav om sikringsanlæg på godsterminal. 
 
Følgende hændelser vil give tidsmæssige konsekvenser: 
 

• Manglende eller forsinket opfyldning af havnebassin. 
 

5.8.5 Mulig tidsplan 

Ved sammenligning med tilsvarende projekter, hvor der skal gennemføres en VVM, 
vil det tage 6 – 7 år at lave de fornødne forundersøgelser, offentlige høringer og efter-
følgende detailprojektering med udførelse i marken.  
 
Såfremt der i efteråret 2009 tages stilling til udarbejdelse af en programfaserapport, 
kan der ved udgangen af 2012 foreligge et beslutningsoplæg (projektforslag), som 
der kan tages politisk stilling til i samme år. Det endelige projekt vil kunne stå færdigt 
ved udgangen af 2016, jf. også figur 5.18. 
 
Banedanmarks nye signalsystem på strækningen Bramming – Esbjerg er planlagt til 
ibrugtagning i 2019. Hvis denne tidsplan følges vil det nye sikringsanlæg, som skal 
etableres på hele strækningen kun være i brug i 3 år. 
 

 
 
 
Figur 5.18: Tidsplan for gennemførsel af alternativt projekt ved Esbjerg Havn  
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5.9 Samfundsøkonomisk vurdering 

 
Rentabiliteten ved at etablere en ny enkeltsporet godsbane til Tjæreborg er 3,4 % 
 
Det er næsten rentabelt, at genetablere banebetjeningen af Esbjerg Havn ved at 
etablere en direkte godsbane fra Esbjerg station til Esbjerg Havn, hvis man medreg-
ner gevinster for alle lande. Den interne rente skønnes til 3,8%. Det er lidt højere end 
ved førstnævnte løsning, hvilket primært skyldes lavere anlægsomkostninger.  
 
For disse 2 rene godsløsninger er den primære gevinst lavere direkte omkostninger til 
at transportere godset sammenlignet med transport med lastbil. Dertil kommer en be-
tydelig gevinst i form af færre uheld, lavere støj, mindre luftforurening og mindre CO2-
udledning. 
 
En væsentlig andel af driftsbesparelsen modsvares dog af, at staten vil få et ind-
tægtstab på Storebælt. 
 
Selv hvis man medregner gevinster for alle lande er det ikke rentabelt at gennemføre 
projektet med en ny dobbeltsporet passager- og godsbane syd om byen. Det skyldes, 
at gevinsterne for persontransport ikke er tilstrækkelige til at modsvare de væsentligt 
højere anlægsomkostninger. Den interne rente ved dette projekt skønnes at være 2,6 
%. 
 
Hvis man alene medregner gevinster og omkostninger for Danmark er det ikke sam-
fundsøkonomisk rentabelt at gennemføre de undersøgte projekter. Det skyldes bl.a., 
at Danmark bærer hele anlægsinvesteringen og tabet ved lavere indtægter for det of-
fentlige, mens Danmark kun får halvdelen af gevinsten ved lavere direkte transport-
omkostninger. 
 
Følsomhedsanalyserne viser, at økonomien i projekterne afhænger af, at der etable-
res et optimalt driftskoncept for godstog.  
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6 AALBORG HAVN 

6.1 Eksisterende infrastruktur 

Det eksisterende sporanlæg omkring Aalborg består i hovedtrækket af følgende 
sporanlæg, som er relevante for vurderingen af de forskellige nye sporforbindelser.  
 
Den eksisterende dobbeltsporede jernbane fra Århus via Hobro til Aalborg løber fra 
syd mod nord til Aalborg station. Strækningen fra Hobro til Aalborg er ikke fjernstyret 
og der er ikke etableret ATC på strækningen. På denne strækning anvendes der et 
manuelt trafikkoncept, baseret på telefoniske meldinger mellem stationerne. Kapaci-
teten på strækningen er derfor begrænset og udnyttes i dag fuldt ud i dagtimerne. I 
dag er der ledig kapacitet til at køre godstog om aftenen og om natten. 
 
Fra Aalborg station fortsætter banen videre mod nord i den enkeltsporede bane mod 
Hjørring/Frederikshavn. Fra Aalborg station går en enkeltsporet godsbane mod syd-
øst og fortsætter mod Øst ud til Aalborg Østhavn, også kaldet Grønlandshavnen,. 
Banen er 18 km lang, og er illustreret i figur 6.1. Der er ikke drift på sporet i dag ud 
over veterantogskørsel. 
 

 
Figur 6. 1: Eksisterende infrastruktur ved Aalborg 
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Banedanmark er ved at forberede en totaludskiftning af de danske signalanlæg med 
et fælleseuropæisk signalsystem. På grund af at der på strækningen Hobro – Aalborg 
i dag er et manuelt trafikkoncept, indgår strækningen som en af de første stræknin-
ger, hvor det nye signalsystem vil blive etableret. I henhold til tidsplanen for udskift-
ningen vil det nye signalsystem mellem Hobro og Aalborg blive etableret i 2016. Sig-
nalprojektet vil have indflydelse på nærværende projekt, idet ændringerne i sikrings-
anlæggene vil være forskellige afhængig af om projektet ibrugtages før eller efter sig-
nalprojektet færdiggøres i 2016.  
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6.2 Opgavegrundlag 

6.2.1 Forligstekst 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

• Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
• Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
• Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
• Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
• Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik  

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 

6.2.2 Formål 

Et godstog, der i dag skal køre fra Aalborg Østhavn til Århus, skal først køre fra 
Østhavnen ind på Aalborg station og vende før det kan køre mod Århus. På denne 
baggrund har der været udtrykt ønske om, at der etableres et direkte tilslutningsspor 
fra Østhavnsporet til det sydgående hovedspor mod Århus. 
 
Tidsgevinsten ved at køre direkte bliver ca. 20 minutter i forhold til kørsel via Aalborg 
station. 
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6.3 Interessetilkendegivelser 

6.3.1 Aalborg Havn 

Aalborg Havn er interesseret i at havnen ses som en godsterminal, hvor der kan samles 
gods for et større område. Der bør derfor ses på en bredere løsning med en forbindelse, 
der går længere mod nord og således inddrager Hirtshals, Frederikshavn og eventuelt 
Skagen. Banen til og fra Aalborg Havn bør ifølge havnen betragtes ud fra såvel et re-
gionalt som et landsdækkende perspektiv. 
 
Aalborg Havn har tilkendegivet, at man ønsker at renovere sporet til Aalborg Øst-
havn. Dette er dog betinget af, at Aalborg Havn får mulighed for at købe sporet. 
 
Aalborg Havn har ikke meldt noget ud med hensyn til medfinansiering af et eventuelt 
infrastrukturanlæg, men er indstillet på at komme med en udmelding hurtigt, såfremt 
dette måtte være et ønske. 
 

6.3.2 Aalborg Kommune 

Aalborg Kommune har oplyst, at de mener den primære udfordring – ”at få mere 
gods på bane fra/til Aalborg” - ikke ligger i en udbygning af den eksisterende infra-
struktur til Østhavnen, men på hovednettet, hvor det er vanskeligt at opnå de nød-
vendige kanaler. 
 
Kommunen mener at førsteprioriteten må være at sikre en fornuftig tilstand på eksi-
sterende spor til Østhavnen. 
 
Aalborg Kommune er ejer af en delstrækning af jernbanestrækningen mellem den 
eksisterende banegård og Østhavnen. Denne strækning er sat til salg, og det forven-
tes at Aalborg Havn byder på strækningen – formentlig som den eneste byder. 
 

6.3.3 Godsoperatører 

Flere godsoperatører har ytret interesse for at betjene strækningen fra Aalborg Havn 
og for eksempel til og fra Høje Taastrup.  
 

6.3.4 Tidligere relevante projekter 

Infrastrukturudvalget for Aalborg området har i år 2000 udarbejdet et ideoplæg vedrø-
rende et direkte tilslutningsspor syd for Aalborg. 
 
Aalborg Kommune har i 2005 fået udarbejdet en rapport for ”Stamspor til Aalborg 
Østhavn, Handlingsplan 2004”, hvor der er udarbejdet et anlægsoverslag for renove-
ring af en delstrækning på sporet til Østhavnen. I fortsættelse af denne rapport er der 
i 2008 udarbejdet en ajourføring med henblik på vurdering af udgifter på arbejder til 
udførelse i 2009. 
 
Der foreligger en fredningskendelse for etableringen af et direkte tilslutningsspor, som 
indeholder muligheden for at etablere sporanlægget, ligesom det konkrete tilslut-
ningsspor er nævnt i den gældende lokalplan.  
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6.4 Markedsvurdering 

6.4.1 Aalborg Havn: Godstransport nu og i fremtiden  

Aalborg Havn er i realiteten et kompleks af havne omfattende Aalborg Østhavn, samt 
den indre havn, Aalborg Portlands havn og kraftværkshavnen. De to sidstnævnte 
havne indgår ikke i den videre analyse. 
 
I denne rapport fokuseres på Østhavnen, der ligeledes udgør kernen i transport-
centret i Aalborg Havn, der som trimodalt center omfatter sø, vej- og banetransporter.  
 
Godsomsætningen i Aalborg Havn i 2008 er vist i figur 6.2.   
 

Godsmængde i alt Fragtskibsgods i alt Færgegods i alt 
3.167 3.167 <0 

Figur 6. 2: Aalborg Havn. Godsomsætning 2008 i 1.000 tons.1 
 
Som del af denne godsmængde indgår transporterne til og fra Grønland. Disse trans-
porter containeriseres før afgang, og udgør hovedparten af de godsmængder, som 
vises i figur 6.3. 
 

Antal i 1.000. År 2008. 
Udlosset og Indla-

det i alt: Ind (udlosset) Ud (indladet) 
Containere i alt 38 19 19 
Lastede containere i alt 26 8 17 
Tomme containere i alt 12 10 2 
Ro-ro-enheder 0 0 0 

Figur 6. 3: Transporter til og fra Grønland 
 
De 38.000 containere, som er vist i figur 6.3, indeholdt ca. 288 tons gods. Dele af det-
te gods, der i dag transporteres på lastbil til og fra havnen, kunne potentielt være ba-
negods i fremtiden, hvilket dog afhænger af transportafstand og forsendelsesstørrel-
ser. 
 
Af de knap 3.2 mio. tons gods, der samlet set ekspederes over kaj i Østhavnen og in-
derhavnen, er de knap 2,5 mio. tons internationalt gods. Langt den største gods-
mængde er her: 
 
- Olieprodukter med 1,1 mio. tons. 
- Containergods med knap 0,3 mio. tons. 
- Sten, sand og grus med godt 0,2 mio. tons. 
 
Containergodset er blandt disse mængder klart det mest oplagte at overflytte til bane. 
 
Nationalt omsættes knap 0,7 mio. tons gods, hvoraf de mineralske olieprodukter ind-
tager førstepladsen med godt 0,4 mio. tons, mens der nationalt omsættes knap 
100.000 tons sten, sand og grus. 
 

                                                 
1 Kilde: Alle data er hentet fra Danmarks Statistik. Det skal bemærkes, at det samlede tal for godsom-
sætning i Aalborg Havn omfatter både inderhavnen og Østhavnen.  
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Ud over de her nævnte godsmængder omsættes ganske store mængder gods, der 
ikke altid går over kaj. Som en del af denne godsmængde kan nævnes en stor del af 
fragtmandsgodset samt godset hos eksempelvis virksomheden Cembrit, der håndte-
rer eternitplader. Havnenes status som et åbent transportcenter betyder, at meget 
gods håndteres på området uden at gå over kaj. 
 
Gods på bane på Aalborg Havn har været kendt siden 1972 - 73. I 1997 blev al con-
tainertransport med bane flyttet til terminalen i Østhavnen. I 2000 blev den øvrige 
godstrafik på bane flyttet til Østhavnen. Da trafikken var på sit højeste, kørte som mi-
nimum et dagligt returtog mellem Østhavnen og Høje Taastrup, med op til 12 enhe-
der, bestående af en blanding af trailere, veksellad og containere. I juni 2003 blev 
denne trafik indstillet, og siden marts 2006 er den regelmæssige banetrafik på 
Østhavnen blevet indstillet. 2 
 
Der kører med andre ord pt. ikke tog til Østhavnen. Indenfor de seneste 1 -2 år har 
Aalborg Portland kørt cement fra havnens område til destinationer i Europa. Man ind-
stillede dog driften grundet en række tekniske og økonomiske begrænsninger3. Bort-
set fra transporten af cement, vurderes det, at godstrafikken på bane vil kunne gen-
etableres.  
 

6.4.2 Dataindsamling 

På linje med de øvrige delprojekter har dataindsamlingen omfattet såvel desk re-
search som efterfølgende rundbordssamtale med en række virksomheder og organi-
sationer. Da et par potentielle virksomheder ikke kunne deltage i rundbordssamtalen, 
formidlede Aalborg Havn ved denne samtale de forventninger, som de to virksomhe-
der har til den fremtidige godstransport. Dette drejer sig om Logstor i Løgstør og 
Danske Fragtmænd, som begge efterfølgende er blevet kontaktet bilateralt. Herud-
over har der været en række kontakter til Siemens Wind Power der parallelt, dog uaf-
hængigt af projektforløbet, har besluttet at etablere en baneløsning baseret på op til 
tre heltog hver 14. dag fra vindmøllevingefabrikken beliggende op ad sporet i Aalborg 
Østhavn og til Århus, Esbjerg og Nyborg med møllevinger. 
 
Rundbordssamtalen indikerede en ganske stor interesse for at få gods på bane 
blandt de indbudte deltagere, og ligeledes en klar indikation af, at den manglende ba-
neanvendelse i dag alene måtte tilskrives, at operatørerne havde valgt at indstille be-
tjeningen.  
 
Bliver betjeningen reetableret, vil der givet være et kundeunderlag, om end fragt-
mandsgodset som i dag anvender et løstrailerkoncept via Mols-Linien og ligeledes 
kan anvende modulvogntog, næppe ville stå forrest i køen til at overflytte fra vej til 
bane. 
 
Undervejs i samtalerne har det vist sig, at de mest oplagte kunder ville være Cembrit 
og Logstor, som i dag anvender banetransporter fra Midteuropa, men må omlaste til 
lastbil i Vamdrup/Kolding og på Fredericia Havn, idet det af infrastrukturmæssige og 
andre årsager ikke er muligt for dem at komme helt til Aalborg med banen, hvilket de 
ønsker. Herudover synes der at ligge et vist - om end begrænset - potentiale hos Arc-
tic Container Operation, samt det ganske store potentiale hos Siemens Wind Power. 

                                                 
2 Kilde: Notat fra Aalborg Havn april 2009 
3 Der har ikke været nogle indikationer af,,at dette har noget med infrastrukturen at gøre. 
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Projektet i Aalborg indeholder i princippet to hoveddele: Dels en istandsættelse af ba-
nen mellem Østhavnen og banegården inklusiv et rangerterræn ved sidstnævnte og 
dels etablering af et såkaldt direkte tilslutningsspor syd for Aalborg, som forbinder 
sporet til Østhavnen direkte med hovedsporet, hvorved kørsel der indbefatter, at tog 
skal vendes på banegården undgås. 
 
Forelagt disse løsninger, fortalte mødedeltagerne i den gennemførte rundbordssam-
tale, at for dem har de forskellige baneløsninger følgende prioritet:  
 

1. Strækningen mellem havnen og banegården. 
2. Modernisering af rangerterrænet på banegården, således at dette dels kan 

bruges til rangering, og dels til opstilling/sammenkobling af tog fra henholdsvis 
Østhavnen i Aalborg og Nordjylland. 4 

3. Det direkte tilslutningsspor.  
 
 
Der var ved rundbordssamtalen i Aalborg Havn enighed om, at det direkte tilslut-
ningsspor især vil være til gavn for fragtmandsgodset, idet den vil kunne forkorte tids-
forbruget med omkring 20 minutter, hvilket kunne resultere i lidt senere afgangstider 
for toget, og dermed muligheden for at et til to ekstra enheder kunne komme med to-
get´. Dette er efterfølgende blevet bekræftet af Fragtmændene, som mere præcist har 
udtrykt, at det direkte tilslutningsspor er en forudsætning for at de ville benytte en 
eventuel godsbane. De overslagsmæssige driftsøkonomiske beregninger har dog 
vist, at togløsningen ikke ses at være konkurrencedygtig sammenholdt med løsnin-
gen, hvor løstrailere transporteres af Mols-Linien, - hvorfor rationalet bag det direkte 
tilslutningsspor kan diskuteres. 
 
Ved rundbordssamtalen fremgik det endvidere, at den vigtigste forudsætning for gen-
optagelse af godskørsel på bane, er at en eller flere operatører har viljen til dette, 
samt at der findes en infrastruktur syd for Aalborg, der kan rumme togene. Sidst-
nævnte forventes at være på plads i 2018 i forbindelse med signalprogrammet. 
 

6.4.3 Godspotentiale 

Potentialerne for godsomsætning på bane i relation til Aalborg Havn er pt. koncentre-
ret om følgende: 
 

• Logstor og Cembrit, der formentlig kan køre med det samme tog. 
• Siemens Wind Power 
• Fragtmænd og Arctic Container. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Opstillingsspor skal også ses som del af en løsning hvor tog til/fra Aalborg sammenkobles med tog 
til/fra Skagen, Frederikshavn og Hirtshals. Et sådant koncept virker logisk og interessant bl.a. ud fra en 
volumenbetragtning. Indtil videre har Hirtshals Havn imidlertid stillet spørgsmålstegn ved denne løsning. 
Men på sigt kan forholdene ændre sig.  
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Figur 6.4 viser de potentielle mængder banegods på årsbasis. 
 
Oprindelse  Endelig  

destination 
Tons  Godsart 

Tjekkiet Aalborg 10.000 Tagplader til lageret i Aalborg (eternit). Køres 
til Østhavnen på bane og omlæsses til lastbil. 

Polen Aalborg 10.000 Tagplader til lageret i Aalborg (eternit). Køres 
til Østhavnen på bane og omlæsses til lastbil. 

Polen Løgstør 14.000 Rårør til produktion af fjernvarmerør. Køres til 
Østhavnen og omlæsses til lastbil. 

Aalborg Esbjerg / År-
hus / Nyborg 

19.125 Vindmøllevinger, der produceres på fabrikken i 
nærheden af banen i Aalborg og skal udskibes 
fra Esbjerg/Nyborg/Århus (Der tages ud-
gangspunkt i transporten til Esbjerg). 

Figur 6. 4: Aalborg Havn. Anslåede godsmængder på årsbasis5 
 
Alt i alt vurderes det, at der er et godspotentiale på ca. 53.000 tons på årsbasis, som 
med fordel kan transporteres på bane. 
 
Vindmøllevingerne vil blive baseret på 3 tog hver 14. dag ud af Aalborg, og transpor-
ten af rør og tagplader vil være baseret på et tog ca. en gang om ugen. 
 
Vindmøllevingetogene er planlagt til fuld længde (750 m.), mens toget med rør og 
tagplader forventes at være ca. 300 meter langt.6 7 Såfremt togene med rør og tag-
plader kan kobles med de tog, der kører fra og til Vendsyssel med andet gods, vil d
formentlig være tale om at der kan opnås en fornuftig driftsøkonomi. 

er 

                                                

 
Ovenstående godsmængdeangivelser er behæftet med stor usikkerhed, og i praksis 
anses drivkraften bag udviklingen af en godstogsbetjening af havnen at være vind-
møllevingetransporterne, som efterfølgende vil kunne trække nye kunder til systemet. 
I den forbindelse skal det understreges at vindmøllevingetransporterne på bane alle-
rede er besluttet af Siemens Wind Power, hvorfor det vurderes at transporterne under 
alle omstændigheder vil blive igangsat, uanset om der måtte blive gennemført en op-
gradering af banen eller ej. 
 

6.4.4 Godsperspektiv 

Godset fra Fragtmændene og Arctic Container er ikke medtaget i det anslåede gods-
potentiale på ca. 53.000 tons, da en første driftsøkonomisk kalkulation har vist, at ba-
negods ikke er konkurrencedygtigt. 
 

 
5 Baseret på informationer fra virksomhederne 
6 Til transporten af vindmøllevinger forudsættes ca. 35 tons gods pr. vogn og en vognlængde på ca. 20 
meter. Vognene er 4 akslede.  
7 Det bemærkes, at der er tekniske begrænsninger med håndtering af godstog over 525 m. i Århus. 
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Såfremt godset fra Fragtmændene og Arctic Container mod forventning viser sig at 
kunne transporteres konkurrencedygtigt på bane, vil der være tale om mellem 8 og 14 
enheder i hver retning 5 dage om ugen i 50 uger om året. Ansættes en gennemsnitlig 
last pr. trailer/container på 18 tons og en gennemsnitlig belægning pr. tog på 10 en-
heder, vil der være tale om 90.000 tons gods på årsbasis, eller ca. 500 godstog.8 
 

6.4.5 Relation til andre delprojekter 

Transporten af vindmøllevinger vil have indflydelse på jernbanetransporten i Århus, 
Esbjerg og Nyborg havne, idet det forudsættes, at vingerne køres dertil. 
 
Logstor’s rørtransport vil kunne medføre, at transporten af disse til havnen i Frederi-
cia erstattes af transport med bane helt til Aalborg. 
 

6.4.6 Datakilder 

I forbindelse med indsamling af data om godstrafikken til og fra Aalborg Havn har der 
været kontakt til følgende virksomheder:  
 

• Arctic Container Operation A/S 
• Cembrit A/S 
• Aalborg Portland A/S 
• Siemens Wind Power A/S 
• Aalborg Havn A/S 
• Danske Fragtmænd A/S 
• Logstor A/S. 

 
 

                                                 
8 Dette relativt lille tog er årsag til, at konceptet rent driftsøkonomisk ikke kan hænge sammen. Regnet 
med standardforudsætninger for jernbaneløsningen skal man ofte over 30 enheder, før toget bliver kon-
kurrencedygtigt. 
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6.5 Trafikkoncept og kravspecifikation 

6.5.1 Trafikkoncept  

Projektet baseres på, at Aalborg Havn betjenes direkte af godstog fra og til syd; toge-
ne benytter ikke Aalborg station.  
 
Hvis Aalborg Havn skal betjenes sammen med stationer i Vendsyssel (Hirtshals, Fre-
derikshavn, Skagen m.fl.), bør havnen også kunne betjenes ad den nuværende spor-
forbindelse mod Aalborg station. 
 
Toglokomotivet trækker toget til og fra havnen, hvor det kan omløbe togstammen på 
bestående spor, idet dog lange tog først må placeres på to spor. Videre rangering 
mellem de forskellige dele af Aalborg Havn foretages af havnens rangerlokomotiv i 
nødvendigt omfang. 
 

6.5.2 Trafikomfang 

Det forudsættes, at der ikke er behov for mere end et tog ad gangen på banen, og at 
der derfor ikke er behov for trafikstyring. 
 

6.5.3 Kravspecifikation 

Spor: Der skal etableres direkte køremulighed mellem hovedsporene fra/til 
Århus og Aalborg havn. 
 

Terminal: Der er ikke behov for etablering af terminalfaciliteter i Aalborg havn. 
 

Toglængde: Der er identificeret et behov for kørsel med tog på op til 750 m., som 
er EU standard for den generelle maksimumstogstørrelse. Tog mel-
lem Aalborg og Århus, der skal videre mod Fredericia, skal skifte 
køreretning i Århus. Umiddelbart begrænser det toglængden til ca. 
525 meter. Længere tog kan dog vendes via Århus Havn, men kun 
hvis toget deles på to spor under omløb og kun, hvis havnen betales 
for benyttelsen af anlæggene. En sådan løsning vil spærre for an-
den kørsel på Århus Havn og vil formentlig vare ca. en time. 
 

Akseltryk: 22,5 tons. 
 

Kurveradius: Mindst 150 m. 
 

Hastighed: Mindst 60 km/t i afgreningen og gennem det direkte tilslutningsspor, 
herefter 40 km/t. 
 

Signal: Signalsikring af afgreningen syd for Aalborg indtil godstoget er frit af 
hovedbanen. 
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6.6 Infrastrukturløsning 

6.6.1 Beskrivelse af forslag 

Linieføring 

Linjeføringen for det nye direkte tilslutningsspor er vist i figur 6.5. Principperne for 
etablering af den nye bane er vist på skematiske sporplan og tegninger, se bilags-
mappen, faneblad 6. 
 

 
Figur 6. 5: Nyt godsspor syd for Aalborg 
 
Det nye godsspor tilsluttes dobbeltsporet Hobro – Aalborg syd for Aalborg ved Indkil-
devej i ca. km 244,5. Her etableres først en transversal (sporforbindelse) fra venstre 
spor til højre spor efterfulgt af en sporforbindelse til det nye tilslutningsspor.  
 
For at kunne etablere disse sporforbindelser vil det være nødvendigt at etablere et nyt 
sikringsanlæg, alternativt lægge de nye sporskifter ind i det nuværende sikringsanlæg 
på Aalborg station.  
 
Det nye direkte tilslutningsspor etableres som usikret område, hvorfor det er nødven-
digt at etablere et afløbssporskifte ved tilslutning til hovedsporet. Strækningshastig-
heden på den nye godsbane vil ved tilslutning til hovedsporet være 60 km/t og efter 
en nedbremsning af godstoget 40 km/t. 
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Fra tilslutningen til hovedsporet gennemløber det direkte tilslutningsspor et koloniha-
veområde, hvor det vil være nødvendigt at ekspropriere 20 - 25 kolonihaver. Det vil 
være nødvendigt at ændre stiernes forløb i kolonihaveområdet, så der kun sker 
krydsning i niveau af det nye tilslutningsspor et sted. Denne krydsning sikres med sig-
nalanlæg. Den foreslåede linjeføring igennem kolonihaveområdet er illustreret i figur 
6.6. 
 
 

 
Figur 6. 6: Visualisering af det nye direkte tilslutningsspor  
 
Efter kolonihaveområder fortsætter sporet gennem et vådområde og krydser Østerå, 
som passeres på en bro. Herfra løber sporet langs bredden af Store Fuglesø hen til 
det nuværende spor til Østhavnen, hvor det tilsluttes sporet med et sporskifte ved 
krydsningen ved Østre Landgrøft.  
 
Renovering af eksisterende anlæg 
 
Som anført indledningsvis har Aalborg Havn tilkendegivet interesse i at indgå i en re-
novering af det eksisterende spor på den del af sporet, som i dag er ejet af Aalborg 
Kommune. Aalborg Kommune har i april 2009 foretaget et udbud af banearealet med 
henblik på leje og evt. et salg af arealet. I henhold til annonceringen indeholder ud-
buddet krav om at sporet skal holdes åbent for trafik, hvilket er angivet at ville medfø-
re udgifter til istandsættelse allerede i 2009. 
 
Disse arbejder kan kort summeres som følger: 
• Sporombygning over ca. 3,5 km af Aalborg Kommunes sporanlæg 
• Vedligeholdelse / udveksling af sporskifter 
• Vedligeholdelse / renovering af overkørsler på den aktuelle delstrækning. 
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Godsterminal 

Der findes omløbsspor af forskellige længder i Aalborg Østhavn, så der er ikke behov 
for at etablere yderligere terminalfaciliteter i Østhavnen.    
 
Ekspropriationer og øvrige arealindgreb 

Da den nye bane vil være en godsbane skal ejerskabet til den nye bane aftales mel-
lem de involverede parter og i den forbindelse skal det aftales, hvem der skal stå for 
ekspropriationen af de nødvendige arealer, herunder en række kolonihaver.  
 
Opgørelse af fordele og ulemper 

Trafikalt set er denne løsning ideel for godstog, der kun har gods til og fra Aalborg 
Østhavn. Tilslutningssporet vil give en tidsbesparelse i forhold til i dag på ca. 20 mi-
nutter. For godstog, der har gods til destinationer nord for Aalborg Østhavn, vil det di-
rekte tilslutningsspor ikke gøre nogen forskel i forhold til situationen i dag.  
 
Da banen passerer gennem et større kolonihaveområde og gennem et vådområde 
med vanskelige funderingsforhold, vil det anlægsteknisk set være en vanskelig opga-
ve at gennemføre projektet.  
 
Sikringsteknisk vil etableringen af et nyt sikringsanlæg ved tilslutningen til hovedspo-
ret være ganske problematisk inden det nye signalsystem etableres.   
 

6.6.2 Miljøforhold 

Løsningen med det nye direkte tilslutningsspor indeholder etablering af ny jernbane 
på arealer, som ikke tilhører Banedanmark. Det aktuelle område består i dag af et 
vådområde i den østlige del, som udgør ca. 2/3 af det berørte område, mens det nye 
spor skal anlægges gennem et eksisterende kolonihaveområde mod vest. Begge om-
råder er udlagt som landzone til rekreativ anvendelse.  
 
Det vil være nødvendigt, at der udarbejdes en VVM redegørelse for projektet selv om 
der i fredningsbestemmelserne for området ved Østerå er angivet ”Der kan dog med 
Fredningsnævnets godkendelse etableres en direkte forbindelse mellem godssporet 
og DSB’s hovedspor mod syd, samt ved dette og det eksisterende stamspor etable-
res nødvendige tekniske anlæg til sikring af færdsel til fods over sporene.”  
 
Da området er udlagt som landzone, er området ikke omfattet af kravet om område-
klassificering. Med den nuværende arealanvendelse forventes forekomsten af forure-
net jord at være begrænset. 
 
Hele det aktuelle område er registreret som et område med begrænsede drikke-
vandsinteresser.´ 
 
Det aktuelle område gennemløbes af to beskyttede vandløb. Størstedelen af det ak-
tuelle område ligger inden for å- og søbeskyttelseslinien langs Øster Å og den mindre 
sø, som er en central del af det nuværende vådområde. 
 
Den største miljømæssige udfordring vurderes at være samspillet mellem det nye an-
læg og den eksisterende og fremtidige arealanvendelse.  

   



Screening af havneforbindelser og restbaner 
Aalborg Havn 
 

 

  
 
 Side 77 
 

 
6.6.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget for den nye godsforbindelse er beregnet i henhold til principperne 
angivet i notat ”Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område” af 14.11.08 
samt ”Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet” af 24.04.09.  
 
Nærværende projekt for den nye godsforbindelse er udarbejdet på et idefaseniveau 
(screeningsniveau). I ovennævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke 
beskrevet. For at give et sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principper-
ne for definitionsfasen anvendt.  
 
Anlægsoverslag for godsbane 

Anlægsoverslaget har følgende hovedtal  
 
Spor :  15  mio. kr. 
Broer  :  10  mio. kr. 
Jordarbejder :  5  mio. kr. 
Signaler :  30  mio. kr. 
   
Forundersøgelser :  5  mio. kr. 
Ledningsomlægninger  :  5  mio. kr. 
Arbejdsplads :  5  mio. kr. 
Arealer :  5  mio. kr. 
   
Projektstyring (15 %) :  10  mio. kr. 
   
I alt  :  90  mio. kr. 
Budgetreserve (50 %)  :  45  mio. kr. 
I alt   :  135  mio. kr. 
 
 
Anlægsoverslag for sporrenovering 
 
Anlægsoverslaget for sporrenoveringen er udarbejdet med udgangspunkt i Aalborg 
Kommunes ajourførte overslag for arbejder, der bør udføres i 2009. Det er således 
ikke et overslag udarbejdet på samme indledende projektniveau som de øvrige an-
lægsoverslag. Der er indregnet en budgetreserve på 30 % i anlægsoverslaget, sva-
rende til et mere detaljeret projektniveau. 
 
Anlægsoverslaget har følgende hovedtal 
 
Sporanlæg :  15  mio. kr. 
Overkørsler, mv.  :  5  mio. kr. 
Forundersøgelser, pro-
jektstyring mv. 

 
: 

   
 5 mio. kr. 

   
I alt  :  25  mio. kr. 
Budgetreserve (~30 %)  :  10  mio. kr. 
I alt  :  35  mio. kr. 
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Tidligere anlægsoverslag 

Infrastrukturudvalget for Aalborg området har i år 2000 udarbejdet et ideoplæg vedrø-
rende et direkte tilslutningsspor syd for Aalborg. I denne rapport er anlægsoverslaget 
som 50 % fraktil efter successiv kalkulationsprincip beregnet til ca. 50 mio. kr. i prisni-
veau 01.01.00. I henhold til Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlægsarbej-
der er der sket en prisstigning siden da på ca. 35 %. Dette giver et overslag på ca. 65 
mio. kr. 
 
Budgettet for sporrenovering er i 2008 opgjort til 25 mio. kr. Dette beløb er vurderet 
ud fra konkrete vurderinger til anlægsudgifterne på det aktuelle tidspunkt. Overslaget 
er ikke vurderet efter principperne i ”Ny Anlægsbudgettering”, hvorfor der ikke forelig-
ger konkret beskrivelse af risikostyring med risikoregister mv.  
 

6.6.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende screening 
af den ny godsforbindelse. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor der er afsat en sumpost til 
imødegåelse af risikoen:  
 

• Ikke muligt at indbygge de nye sporskifter i Aalborg sikringsanlæg. Afsat 
sumpost under signal til nyt sikringsanlæg.  

 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en eventuel. omkostning 
kan dækkes inden for budgetreserven på de 50 %:   
 

• Krav om etablering af niveaufri vejforbindelse i kolonihaveområdet. 
• Krav om etablering af faunapassager 

 
I forbindelse med vurderingen af risici i forbindelse med sporrenoveringsdelen er der 
registreret en enkelt væsentlig risiko i gruppen ”høj”, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 30 %: 
 

• Krav om sikring af flere overkørsler. 
 
 

6.6.5 Mulig tidsplan 

Ved sammenligning med tilsvarende projekter, hvor der skal gennemføres en VVM, 
vil det tage 6 – 7 år at lave de fornødne forundersøgelser, offentlige høringer og efter-
følgende detailprojektering med udførelse i marken.  
 
Såfremt der i efteråret 2009 tages stilling til udarbejdelse af en programfaserapport, 
kan der ved udgangen af 2012 foreligge et beslutningsoplæg (projektforslag), som 
der kan tages politisk stilling til i samme år. Det endelige projekt vil kunne stå færdigt 
ved udgangen af 2015, jf. også figur 6.7.  
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Banedanmarks nye signalsystem på strækningen Hobro - Aalborg er planlagt til ibrug-
tagning i 2018. Hvis denne tidsplan følges vil det nye sikringsanlæg ved tilslutning af 
godsbanen til hovedbanen kun være i brug i 2 år. 
 

 
Figur 6. 7: Tidsplan for gennemførsel af projektet ved Aalborg Havn 
 

6.7 Alternative løsninger 

Der er i Aalborg ikke arbejdet med alternative løsningsforslag. 
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6.8 Samfundsøkonomisk vurdering 

Det er langt fra samfundsøkonomisk rentabelt at etablere et direkte tilslutningsspor til 
Østhavnen, da analyser viser, at kun få godstog vil få glæde af den direkte tilslutning. 
Konklusionen gælder uanset, om man medregner gevinster og omkostninger for alle 
lande eller Danmark alene. 
 
Det skyldes, at gevinster i form af lavere driftsomkostninger for godstog, kortere rejse-
tid for gods og marginalt lavere eksterne omkostninger langt fra står mål med anlægs-
investeringen og de løbende omkostninger til at vedligeholde banen. 
 
Over en 50-årig tidshorisont udgør de samlede gevinster 17-20 mio. kroner, mens de 
samlede omkostninger beløber sig til ca. 150 mio. kroner – alle beløb opgjort i nutids-
værdi. 
 
Følsomhedsanalyser viser, at konklusionen er robust over for de forudsætninger og 
antagelser, som analysen er baseret på. 
 
Graden af usikkerhed omkring gevinster vurderes at være middel, da der er tale om 
eksisterende transporter, der skal overflyttes fra vej til bane og fordi transporterne 
skal koordineres internt for at baneløsningen bliver økonomisk attraktiv sammenlignet 
med vejtransport 
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7 NYBORG HAVN 

7.1 Eksisterende infrastruktur 

Det eksisterende sporanlæg omkring Nyborg station består i hovedtrækket af en ræk-
ke sporanlæg, hvoraf de, der er relevante for vurderingen af de forskellige nye spor-
forbindelser gennemgås nedenfor. Der henvises endvidere til figur 7.1.  
 

 
Figur 7.1: Eksisterende infrastruktur ved Nyborg 

 
 
Nyborg station er en station på den dobbeltsporede jernbane fra København til Oden-
se. På Nyborg station er der 4 perronspor. Fra det sydligste perronspor (spor 1) er 
der forbindelse til udtræksspor 600.  
 
Fra udtræksspor 600 er der forbindelse til: 
  

• Depotsporene 501 til 506 og til spor 800, hvorfra der er sporforbindelse til 
den vestlige del af Nyborg Havn. 

• Sporene til den østlige del af Nyborg Havn, hvor der er planer om at udvide 
havnen.  

 
Banedanmark er ved at forberede en totaludskiftning af de danske signalanlæg med 
et fælleseuropæisk signalsystem. I henhold til tidsplanen for udskiftningen vil det nye 
signalsystem blive etableret i Nyborg i 2019/20. Signalprojektet vil ikke have nogen 
indflydelse på nærværende projekt, idet der ikke forventes foretaget nogen ændringer 
i sikringsanlæggene.  
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7.2 Opgavegrundlag 

7.2.1 Forligstekst 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

• Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
• Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
• Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
• Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
• Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik 

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 

7.2.2 Formål 

I masterplanen for Nyborg Havn fra juni 2008, er der for den østlige del af Nyborg 
Havn, angivet følgende under jernbane: 
 
”En model for den fremtidige jernbanedækning bygger på at anlægge spor i 2 etaper. 
I etape 1 anlægges spor, så behovene langs kajanlægget dækkes. I etape 2 etable-
res spor, så der dannes en løkke på havneområdet. En etape 2 må afvente, hvis der 
på sigt bliver mulighed for at inddrage areal fra kommunekemi.  
 
Linieføringen for jernbanesporet vil medføre en ny krydsning af Slipshavnsvej vest for 
den eksisterende krydsning. Kommunekemi anvender dog næsten ikke sit jernbane-
spor og overvejer derfor at nedlægge dette. Jernbanesporet vil desuden krydse Kir-
kestien.” 
 
I nærværende rapport er ovenstående etape 1 undersøgt.  
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7.3 Interessetilkendegivelser 

7.3.1 Nyborg Havn  

Nyborg Havn er en del af Associated Danish Port A/S, ADP, som også ejer og driver 
Frederecia og Middelfart havne. For Nyborg Havn er hovedformålet med at skabe en 
jernbaneforbindelse til havnen at skabe et trafikalt knudepunkt med et velfungerende 
samspil mellem de enkelte transportformer, herunder særligt samspillet mellem skib 
og jernbane. 
 
ADP ser positivt på en eventuel medfinansiering af et infrastrukturanlæg i Nyborg 
Havn. 
 

7.3.2 Nyborg Kommune 

Nyborg Kommune støtter den foreslåede jernbaneløsning til Nyborg Havn. 
 

7.3.3 Godsoperatører 

Flere godsoperatører ser muligheder i at betjene Nyborg Havn. 
 

7.3.4 Tidligere relevante projektplaner 

I 2005 er der tidligere udarbejdet et tilsvarende projekt.  
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7.4 Markedsvurdering 

7.4.1 Nyborg Havn: Godstransport nu og i fremtiden  

Nyborg Havn er den eneste større godshavn på den østlige side af Fyn. Den ligger ud 
til Storebælt syd for Storebæltsbroen og ca. 2 kilometer fra den fynske motorvej. Ny-
borg Havn har tidligere været en central vestlig havn i færgetrafikken over Storebælt, 
med person-, bil-, lastbil- og banetransport. Denne trafik forsvandt fra havnen i 1997-
1998 med åbningen af Storebæltsbroen. De nuværende havneaktiviteter er koncen-
treret omkring den nye industrihavn ved Lindholm fra 1973. Dette område ligger øst 
for byen og er ikke umiddelbart i kontakt med byen. Med havnens placering er der 
stadig mulighed for at udvide havnearealerne. 
 
Siden Storebæltsbroens åbning er godsmængderne over havnen faldet fra 6 - 7 mio. 
tons pr. år til 700.000 tons pr år. Godset over havnen består nu næsten udelukkende 
af følgende tre produktgrupper: 
 

1.   Sten, sand og grus 
2.   Mineralske olieprodukter 
3.   Jern- og stålprodukter. 

 
De mineralske olieprodukter udgør op mod halvdelen af godsomsætningen, men det 
går til en kemikalievirksomhed med egen havn, der ligger på den anden side af byen. 
Denne virksomhed har allerede banebetjening via Avernakkesporet gennem byen, så 
denne produktgruppe kan ikke være med til at understøtte en baneløsning ved hav-
nen ved Lindholm. De to andre produktgruppers omsætning over havnen er vist i ne-
denstående figur. 
 
  Godsmængde Ændringer i procent      
 2005 ind/ud 2006 ind/ud 2007 ind/ud 05 - 06 06 -07 
Sten, sand, 
grus 198 198/0 257 256/1 285 285/0 29,8% 10,9 %
Jern- og 
stålproduk-
ter 73 73/0 83 83/0 91 89/2 13,7% 9,6 %
Figur 7.2: International og national godsomsætning i Nyborg Havn i 1.000 tons 1 
 
Begge godstyper er kendetegnet ved, at de efter at været gået  ind over kaj, transpor-
teres videre på lastbil. Begge godstyper har haft en positiv vækst i de seneste år. 
Disse to godstyper kunne umiddelbart have potentiale for banetransport. 
 
Gruppen sten, sand og grus består af sømateriale i form af grus og bentonit og det 
tilgår en entreprenørvirksomhed med bulk terminal på havnen. På nuværende tids-
punkt kommer der minimum 300.000 ton sømateriale pr. år og vurderingen for de 
kommende fem år er at mængden vil stige til mindst 700.000 ton/år. Ud af denne 
mængde skal ca. 300.000 ton/år til Odense på lastbil, svarende til minimum 9.000 
lastbiler pr. år, hvortil kommer eventuel returkørsel.  
 

                                                 
1 Kilde: Danmarks Statistik.  
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Virksomheden ser et potentiale i at køre på bane. Men dette forudsætter, at der kan 
findes en plads i området omkring Odense, med opkobling til bane, og hvor der kan 
etableres en materialeterminal, hvor tipvogne kan læsse af i siloer. I denne sammen-
hæng er det blevet vurderet, at det ikke er muligt at finde en banenær lokalitet i dette 
område, der kan rumme en sådan terminal. Dette betyder følgelig, at det er nødven-
digt at lave en passende baneløsning i området omkring Odense, fx i Tietgenbyen el-
ler lignende, hvorved de 300.000 ton/år potentielt kan overflyttes til bane. 
 
Produktgruppen jern- og stålprodukter består af stålcoils (store ruller af stålplader), 
der tilgår en produktionsvirksomhed med fuldautomatisk coilterminal på havnen. Virk-
somheden får i dag ca. 100.000 tons coils pr. år ind over havnen i Nyborg. Disse coils 
opbevares i en coilterminal på havnen indtil de køres på lastbil til produktionen 15 ki-
lometer fra havnen. Denne del af transporten vurderes ikke at kunne flyttes til bane, 
da virksomhedens produktionsfaciliteter ikke ligger nær banen. Samtidig mener virk-
somheden, at den nuværende fleksible løsning med specialtrailere er den bedste. 
 
Udover de coils virksomheden får ind over havnen, får de i dag (2008) mellem 100 -
150.000 tons coils pr. år ind på lastbil fra Vejle, Fredericia og Kolding havne, svaren-
de til mere end 5.000 lastbiler pr. år. Coils’ene ankommer til de tre havne på skib eller 
bane, før de køres på lastbil til coilterminalen på Nyborg Havn. Disse coils kunne 
umiddelbart udgøre et potentiale for at blive overflyttet til bane. Virksomheden ser da 
også et potentiale i forhold til at få disse transporter over på bane for at få mest mulig 
ind via coilterminalen. Dette vil i givet fald give en billigere håndtering og færre skader 
på coils - set i forhold til leverancerne via de tre havne. Virksomheden har netop ind-
gået en aftale med et shippingfirma om to gange om ugen at køre 5 - 6 banevogne 
med coils fra en producent i Østrig til Nyborg station, hvor de lastes om til lastbil, og 
derefter køres videre til coilterminalen i Nyborg Havn. 
 
Virksomheden har ikke kunnet sætte tal på fordelingen mellem de forskellige trans-
portformer og de enkelte havnes andele af de 100 - 150.000 tons/år. 
 
Der har også været kontakt med de shippingfirmaer, der håndterer coils for virksom-
heden på de tre ovennævnte havne. Men de har ikke ønsket at fortælle om deres for-
retning med disse coils. Endelig har der også været kontakt til en konsulent som virk-
somheden samarbejder med, men vedkommende har heller ikke kunne oplyse om 
fordelingen af mængderne. På denne baggrund er det ikke muligt at vurdere om der 
er potentiale, rent driftsøkonomisk, i at køre coils fra de tre havne til Nyborg Havn.  
 
Der har været banebetjening af havnen ved Lindholm frem til 2006 og sporet til Ny-
borg station har stadig to afgreninger og et rangerspor ved havnen. Den ene af afgre-
ningerne ender på en virksomhed, mens den anden er delvist opgravet. Det er den 
sidste som en eventuel baneløsning skal baseres på.  
 
Det skal endelig nævnes, at der på Nyborg station er en sporrist, der vil kunne an-
vendes til op- og nedformering af store tog. Et tog med vindmøllevinger vil kunne be-
nytte dette anlæg. 
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7.4.2 Dataindsamling 

Indsamlingen af markedsdata til vurdering af den potentielle banegodsmængde til og 
fra Nyborg Havn er blevet gennemført ved, at der har været gennemført indledende, 
sonderende samtaler med havnen. Derefter har der været afholdt rundbordssamtale 
med havnen og en række virksomheder. Efterfølgende er der gennemført bilaterale 
samtaler med havnen og et antal virksomheder med henblik på en nærmere be-
stemmelse af de præcise godsmængder. 
 
Fokus i samtalerne har været at fastslå, om godsmængderne er store nok til at bære 
en baneløsning og sekundært, om en operatør kan løse opgaven til en konkurrence-
dygtig pris. 
 
Der er ikke umiddelbart nogen konflikter i forhold til at etablere baneløsningen på 
havnen. Der er allerede banebetjening af Avernakkesporet, der ligger i umiddelbar 
nærhed af afgreningerne til havnen ved Lindholm. 
 
Af interviewene fremgik det tydeligt, at flere virksomheder er interesserede i en bane-
løsning, og tidligere modstand mod banebaserede løsninger er på retur med de nye 
operatører på markedet. Det miljømæssige perspektiv synes også at spille en rolle 
her. Det vigtigste er dog, at operatørerne kan løse opgaven professionelt, og til en 
konkurrencedygtig pris. 
 

7.4.3 Godspotentiale 

I nedenstående figur gives en skønsmæssig fordeling af de nuværende godsmæng-
der fordelt på godstype og transportruter.  
 

Oprindelse Destination Tons Godsart og transportbehov 

Østrig Nyborg 29.150

Stålcoils: Ankommer til Nyborg station på bane 
fra Østrig og køres til coilterminalen på Nyborg 
Havn på lastbil før det til sidst køres til Langeskov 
på lastbil. 

Skib Nyborg 100.000

Stålcoils: Over kaj på Nyborg Havn direkte ved 
coilterminalen, køres senere til Langeskov på 
lastbil. 

Fredericia Nyborg 50.000

Stålcoils: Over kaj eller via bane til Fredericia. 
Køres efterfølgende til coilterminal i Nyborg på 
lastbil, for til sidst at køre på lastbil til Langeskov. 

Vejle Nyborg 20.000

Stålcoils: Over kaj eller via bane til Vejle. Køres 
efterfølgende til coilterminal i Nyborg på lastbil, 
for til sidst at køre på lastbil til Langeskov. 

Kolding Nyborg 50.000

Stålcoils: Over kaj eller via bane til Kolding. Køres 
efterfølgende til coilterminal i Nyborg på lastbil, 
for til sidst at køre på lastbil til Langeskov  

Nyborg Odense 300.000

Grus og Bentonit (sømateriale) der kommer over 
kaj på Nyborg Havn, køres efterfølgende på last-
bil til Odenseområdet. 

    549.150  
Figur 7.3: Nyborg Havn. Nuværende godsmængder fordelt på transportruter2 
 

                                                 
2 Baseret på informationer fra virksomhederne. 
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Samlet set håndteres der gods i størrelsesorden ca. 550.000 tons gods i Nyborg 
Havn pr. år. Ud af dette vurderes det, at det i praksis er potentielt muligt at overflytte 
stålcoils fra Fredericia, Kolding og Vejle til en baneløsning, såfremt en operatør kan 
komme med et konkurrencedygtigt tilbud. Godspotentialet vurderes til 120.000 tons 
pr. år. De 120.000 tons skal dog underlægges en nærmere undersøgelse af, hvordan 
stålcoils’ene fordeler sig på havnene i Fredericia, Kolding og Vejle. 
 
En baneforbindelse til Nyborg Havn synes ikke umiddelbart at kunne øge den samle-
de mængde gods, der i dag håndteres i havnen. Det er muligt, at en havnebane i Ny-
borg kan lette godshåndteringen og derved medvirke til, at der flyttes gods til banen 
fra vejtransport. Det er dog svært at vurdere hvilke mængder gods, som dette vil be-
tyde noget for. 
 
Såfremt det besluttes at etablere en baneløsning til Nyborg Havn, skal det vurderes 
hvor lange tog man kan forvente, i forhold til etablering af rangerspor. I figuren neden-
for er de mulige toglængder beregnet med udgangspunkt i de ca. 120.000 ton coils, 
der kommer fra Kolding, Fredericia og Vejle havne hvert år, samt de omtalte coils, 
som kommer direkte fra Østrig til Nyborg station.  
 

Oprindelse:  
Ton / 
år 

Tog / 
uge 

Tog / 
år 

Ton / 
tur 

Ton / 
vogn 

Vogne 
/ tur 

Meter / 
vogn 

Toglængde 
(meter) 
 (u/loko) 

Vejle 20.000 1 50 400 50 8 19,5 156
Fredericia 
og Kolding 50.000 2 100 500 50 10 19,5 195
Østrig           6 19,5 117

Figur 7.4: Nyborg Havn. Mulige toglængder 
 
Beregningerne er lavet ud fra et skøn, da der ikke er noget præcist kendskab til forde-
lingen af coils fra de tre havne, udover at kun en mindre del kommer fra Vejle. De 
120.000 ton er fordelt med 20.000 ton/år fra Vejle og 50.000 ton/år fra både Frederi-
cia og Kolding. Frekvensen for toget er sat til en gang om ugen for Vejle og to gange 
om ugen for Fredericia og Kolding. Efterfølgende er de enkelte havnes coil-tonnage 
fordelt på det årlige antal togture. Endelig er de 5-6 vogne fra Østrig, der kommer 2 
gange om ugen, også medtaget. 
 
I beregningen af toglængder forudsættes, at der anvendes 4-akslede vogne, der la-
ster 50 ton og er 19,5 m lange. Den samme toglængde omfatter kun vogne, og er, 
som tidligere nævnt, baseret på et skøn. Således kan fx ændringer i  fordelingen af 
coil-tonnage eller operatørens frekvens, resultere i store afvigelser i forhold til oven-
stående figur 7.4.  
 

7.4.4 Godsperspektiv 

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at der findes et egnet sted til en omladefacili-
tet i eller omkring Odense og en operatør viser sig konkurrencedygtig, er der perspek-
tiv for, at der kan transporteres op til 300.000 tons sømateriale pr. år på bane. 
 
Sømaterialet anses dog ikke for i praksis for at kunne overflyttes, dels pga. den ret 
korte afstand mellem Nyborg Havn og en given terminal ved Odense, herunder de 
mange ekstra håndteringer, som dette vil give, og dels fordi der ikke pt. kan peges på 
et muligt håndteringsanlæg i Odense. 
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7.4.5 Relation til andre delprojekter 

En vindmøllevirksomhed har udtrykt ønske om at køre vindmøllevinger på tog til Ny-
borg Havn. Det ville dreje sig om et tog hver anden uge, med 17 møllevinger og en 
toglænde på ca. 750 m. Fra Nyborg Havn skal vingerne udskibes til Rødsand II pro-
jektet. Transporten og udskibningen af vindmøllevinger forventes afsluttet et godt 
stykke tid før 2015, hvor en eventuel bane forventes etableret. Det betyder, at vinger-
ne ikke umiddelbart kan bidrage til underlaget for at etablere en baneløsning på Ny-
borg Havn.3 
 

7.4.6 Datakilder 

I forbindelse med indsamling af data om godstrafikken til og fra Nyborg Havn har der 
været kontakt til følgende virksomheder:  
 

• Nyborg Havn  
• NCC Roads A/S 
• Thomas Wang 
• Autotrans Kolding 
• Kommune Kemi 
• Ib Andresen Industries 
• ADP A/S. 

 

                                                 
3 Alene af denne årsag bør et infrastrukturprojekt i Nyborg Havn ikke baseres på disse transporter. En 
brug af sporristen ved Nyborg station vil formentlig i dette tidsrum kunne være en alternativ løsning, så-
fremt møllevingerne skal håndteres over havnekajen. 
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7.5 Trafikkoncept og kravspecifikation 

I Trafikstyrelsens driftsoplæg og kravspecifikation af 06.08.09 er der fastlagt en række 
forskellige krav til godsbanen i Nyborg Havn, som gennemgås nedenfor. 
 

7.5.1 Trafikkoncept 

Projektet baseres på, at Nyborg Havn betjenes direkte af godstog til og fra vest. To-
gene ekspederes gennem Nyborg station spor 1. Det vurderes, at tog til havnen fore-
løbig kan begrænses til ca. 200 m svarende til længden af udtræksspor 600 på Ny-
borg station. Toglokomotivet hensætter eventuelle overskydende vogne i de eksiste-
rende depotspor 501-506 på Nyborg station. Sporene har en samlet længde på ca. 
1.300 m og indeholder omløbsmulighed. Herefter rangerer toglokomotivet i nødven-
digt omfang på Nyborg Havn. 
 

7.5.2 Trafikomfang 

Det forudsættes, at der ikke er behov for mere end et tog ad gangen på banen, og at 
der derfor ikke er behov for trafikstyring. 
 

7.5.3 Kravspecifikation 

Spor: Der skal etableres spor til det kommende havneområde. 
 

Terminal: Der er ikke behov for etablering af terminalfaciliteter. 
 

Toglængde: Der er identificeret et vist behov for godstog op til den maksimale 
længde på 750 m. 
 

Akseltryk: 22,5 tons. 
 

Kurveradius: Mindst 150 m. 
 

Hastighed: 40 km/t. 
 

Signal: Eventuelle overkørsler på banen skal sikres. Herudover er der ikke 
behov for signalsikring. 
 

 
7.6 Infrastrukturløsning 

7.6.1 Beskrivelse af forslag 

Linieføring 

Linjeføringen for en ny enkeltsporet godsbane er vist i figur 7.5. Principperne for etab-
lering af den nye bane er vist på skematiske sporplan og tegninger, se bilagsmappen, 
faneblad 7. 
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Figur 7.5: Ny Linieføring ved Lindholm 

 
Sporanlægget tilsluttes eksisterende sporkrydsning i spor 600, hvorfra det nuværende 
spor 602, som ikke benyttes mere, er tilsluttet. Sporskifterne i sporkrydsningen er ikke 
sikret, hvorfor der ikke vil være behov for at foretage ændringer i sikringsanlægget på 
Nyborg station.  

Sporet føres herfra i en kurve med radius 150 m. ud over vejkrydset Slipshavnsvej - 
Delfinvej. Krydsningen sker i niveau og den sikres med signalanlæg. Figur 7.6 viser 
en visualisering af den nye linieføring. 

Figur 7.6: Visualisering af ny linieføring, hvor tog rangeres mod havnen. 

 

   



Screening af havneforbindelser og restbaner 
Nyborg Havn 
 

 

  
 
 Side 92 
 

Sporet fortsætter ind på arealerne til ejendommen vest for Delfinvej og fortsætter her-
efter i en kontrakurve til vestsiden af Delfinvej, hvorfra sporet følger Delfinvejs tracé. 
På strækningen passeres indkørslen til forskellige ejendomme, hvor der etableres 
overkørselsanlæg. Der sker ikke nogen signalsikring af overkørslerne, men godsto-
gets hastighed nedsættes til 10 km/t. 
 
Fra Delfinvej føres sporet videre i en horisontal kurve med radius 190 m. mod øst og 
videre ud i det nuværende havnebassin, der skal opfyldes inden sporet etableres. Det 
rette sportracé føres langs kaj 25 ud til den mulige udstrækning, når et areal, der pt. 
er under opfyldning er færdigt. Sporet føres i en afstand af ca. 20 m. fra havnekajen 
ved Kaj 25.  
 
Der er flere store kloakledninger, hvoraf nogle er beliggende langs med tracéet sam-
men med el- og gasledninger mv. Der er taget hensyn til passage forbi nogle kloak-
bygværker. Ligeledes ses det umiddelbart, at sporet karambolerer med en eksiste-
rende transformatorstation nr. 90 tilhørende Nyborg Energi. Der er desuden nogle 
bygninger (pavilloner) umiddelbart tæt op ad transformeren, hvoraf den ene formo-
dentlig bør flyttes, hvilket der er afsat et skønnet beløb til. 
 
Figur 7.7 på den efterfølgende side viser den skematiske sporplan for den foreslåede 
løsning.  
 
Godsterminal 

Der etableres ikke terminalfaciliteter og omløbsspor i havnen, da i det i henhold til 
Trafikstyrelsens trafikkoncept forudsættes, at toglokomotivet hensætter eventuelle 
overskydende vogne i de eksisterende depotspor 501-506 på Nyborg station. Herfra 
rangerer toglokomotivet i nødvendigt omfang på Nyborg havn. 
 
Ekspropriationer og øvrige arealindgreb 

Da den nye bane vil være en godsbane skal ejerskabet til den nye bane aftales mel-
lem de involverede parter. I den forbindelse skal det aftales, hvem der skal stå for 
ekspropriationen af de nødvendige arealer. 
 
Der forudsættes, at på de områder, hvor der skal foretages opfyldning af kystarealer, 
er dette sket på ADP’s foranledning, inden den nye bane etableres.  
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Figur 7.7: Skematisk sporplan for den foreslåede løsning ved Nyborg Havn 
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Opgørelse af fordele og ulemper 

Projektet er overskueligt anlægsteknisk og kan derfor gennemføres relativt hurtigt.  
 
Der skal ikke foretages nogen ombygning af det eksisterende sikringsanlæg i Nyborg, 
hvorfor projektet ikke vil være afhængigt at det nye signalsystem.  
 

7.6.2 Miljøforhold 

Løsningsforslaget indeholder etablering af ny jernbane på arealer, som i dag er udlagt 
og anvendt til erhverv. Det vurderes ikke at være nødvendigt at udføre en VVM, jf. 
godkendelse af projekt fra Nyborg kommune i brev af 23.10.02. Der skal dog som mi-
nimum foretages en VVM-screening. 
 
Hele det aktuelle område indgår i Nyborg Kommunes områdeklassificering. Endvidere 
er store del af området kortlagt på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Dette betyder, 
at det må forventes, at der skal håndteres forurenet jord i forbindelse med etablerin-
gen af banen. 
 
Hele det aktuelle område er registreret som et område med begrænsede drikke-
vandsinteresser  
 
Der vurderes ikke at være fredede områder, eller naturområder, som vil komme i kon-
flikt med projektet. 
 

7.6.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er beregnet i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriets område” af 14.11.08 samt ”Banenotat, ny an-
lægsbudgettering på baneområdet” af 24.04.09.  
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
 
Anlægsoverslag godsbane  

Anlægsoverslaget har følgende hovedtal  
 
Spor :  6  mio. kr. 
Broer  :  0  mio. kr. 
Jordarbejder :  8  mio. kr. 
Signaler :  3  mio. kr. 
   
Forundersøgelser :  1  mio. kr. 
Ledningsomlægninger  :  2  mio. kr. 
Arbejdsplads :  2  mio. kr. 
Arealer :  3  mio. kr. 
   
Projektstyring (15 %) :  5  mio. kr. 
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I alt  :  30  mio. kr. 
Budgetreserve (50 %)  :  15  mio. kr. 
I alt   :  45  mio. kr. 
 
Tidligere anlægsoverslag 

Der er i 2005 udarbejdet et anlægsoverslag på ca. kr. 23 mio. for et sammenligneligt 
projekt.  
 
Prisregulering fra 2005 til 2009 giver en justering i størrelsesordenen 15 %.  Projektet 
fra 2005 er udarbejdet uden forudsætninger om en delvis opfyldning som forlængelse 
af kaj 25. Dette indgår som en forudsætning for projektet nu, hvilket gør det aktuelt at 
etablere en længere sporstrækning langs kaj. Der er desuden indeholdt et beløb til 
arealerhvervelse i det nuværende overslag, hvilket ikke var indeholdt i det tidligere 
overslag.   
 

7.6.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en eventuel . omkostning 
kan dækkes inden for budgetreserven på de 50 %:   
 

• Krav om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.  
 
Følgende hændelser vil give tidsmæssige konsekvenser: 
 

• Krav om en VVM-redegørelse. 
• Manglende opfyldning af havnebassin. 

 
7.6.5 Mulig tidsplan 

Da der ligger en formel godkendelse af projektet fra Nyborg Kommunes side skønnes 
det muligt at gennemføre projektet på ca. 3 år inklusiv  den fornødne VVM-screening. 
 
Såfremt der i efteråret 2009 tages stilling til udarbejdelse af en programfaserapport, 
kan der ved udgangen af 2010 foreligge et beslutningsoplæg (projektforslag), som 
der kan tages politisk stilling til i samme år. Det endelige projekt vil kunne stå færdigt 
ved udgangen af 2012, jf. også figur 7.7.  
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Figur 7.8: Tidsplan for gennemførsel af projektet ved Nyborg Havn.  
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7.7  Samfundsøkonomisk vurdering 

 
 
Det er rentabelt at etablere en baneforbindelse til Nyborg Havn, hvis man medregner 
gevinster for alle lande. Den interne rente skønnes til 8,0%. 
 
Udgifterne til at anlægge og vedligeholde forbindelsen bliver mere end opvejet af de 
besparelser, som transportørerne kan opnå ved at overflytte transporter fra vej til ba-
ne og den reduktion, der opnås i de eksterne omkostninger. 
 
Hvis man alene medregner gevinster for Danmark, er det næsten rentabelt at etable-
re forbindelsen, idet den interne rente skønnes til 4,7 %. 
 
Graden af usikkerhed omkring gevinster vurderes at være meget høj, da alle gevin-
ster er relateret til transporter af én type gods til én virksomhed. Hvis denne trans-
portstrøm bortfalder, så mistes alle de identificerede gevinster ved projektet, hvorved 
det naturligvis bliver urentabelt at anlægge banen.  
 
Projektet bliver ligeledes urentabelt, hvis en betydelig del af de identificerede gods-
strømme ikke bliver overflyttet til banen som forudsat. 
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8 TØNDER - TINGLEV 

8.1 Eksisterende infrastruktur 

Det eksisterende sporanlæg omkring Tønder – Tinglev banen består i hovedtrækket 
af følgende sporanlæg, som er relevante for vurderingen af de forskellige nye spor-
forbindelser.  
 
Tønder – Tinglev banen er 26,7 km. lang. Der er tilslutning til det øvrige banenet i 
begge endepunkter. På Tønder station kan der køres direkte mod syd mod Niebüll og 
ved vending af toget kan der køres mod nord til Bramming. På Tinglev station kan der 
køres direkte mod syd mod Padborg og mod øst til sønderborg. Ved vending af toget 
på Tinglev station kan der køres mod nord til Lunderskov, jf endvidere figur 8.1. 
 
Banen Niebüll – Ribe har enkle og manuelle trafikkoncepter, ligesom krydsningsspo-
renes antal og længde vanskeliggør kørsel med godstog. Banen har i dag ikke ledig 
kapacitet i dagtimerne, men Banedanmarks signalsystem forventes at skabe en vis 
kapacitet til godstog uden for myldretimerne. 
 
Der findes en tilsvarende ”hvilende” bane ca. 20 km sydligere: Flensburg – Lindholm, 
tæt ved Niebüll. Banen har ikke i flere år været efterspurgt til godstrafik. Der er ikke 
konkrete planer om at aktivere banen, da en sådan aktivering vil kræve en omfatten-
de renovering. 
 
 

 
Figur 8.1: Eksisterende infrastruktur ved Tønder - Tinglev 

 
Banen Tønder – Tinglev er oprindeligt bygget til persontrafik med en hastighed på 75 
km/t. Overkørselsanlæg er dimensioneret efter denne hastighed. Som godsbane er 
sikringsanlæg reduceret til ind- og udkørselssignal i Tinglev, hvorimod der rangeres 
ind på Tønder station. Der er derfor kun kapacitet til ét tog af gangen. Sidste passa-
gertog kørte på banen i 1971 og sidste godstog i 2002. Der har ikke været trafik på 
banen siden da.   
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Banedanmark er ved at forberede en totaludskiftning af det danske signalsystem med 
et fælleseuropæisk signalsystem. I henhold til tidsplanen for udskiftningen vil det nye 
signalsystem blive etableret på strækningen Lunderskov – Padborg i 2019 og på 
Bramming – Tønder i 2021. Der er ingen planer om at etablere nyt signalsystem på 
Tønder – Tinglev.  Signalprogrammet vil derfor ikke have nogen direkte indflydelse på 
nærværende projekt, men kan have det indirekte, da det nye signalsystem på stræk-
ningen Bramming - Tønder vil skabe større kapacitet på denne strækning.  
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8.2 Opgavegrundlag 

8.2.1 Forligstekst 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

• Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
• Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
• Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
• Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
• Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik  

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 
Formål 

Der er et generelt politisk ønske om at øge godstrafikken på jernbanen. I den forbin-
delse er det fundet relevant at belyse, hvorvidt der vil være et potentiale for øget 
godstrafik forbundet med en genåbning af banen Tønder-Tinglev. Denne bane kan 
ses om en relevant tilbringerlinie til den overordnende godskorridor Padborg-
København. 
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8.3 Interessetilkendegivelser 

8.3.1 Tønder Kommune 

Kommunen ser gerne, at godsbetjeningen mellem Tønder og Tinglev genåbnes, da 
Kommunen som princip anser transport på jernbane som en god løsning. Kommunen 
er dog ikke villig til at bidrage finansielt til projektet. Der blev desuden udtrykt ønske 
om, at muligheden for at samle banetransporterne i Padborg undersøges, da dette 
kan udgøre et potentiale for regionen. 
 

8.3.2 Godsoperatører 

Flere godsoperatører ser muligheder i at køre gods på strækningen. 
 

8.3.3 Tidligere relevante projektplaner 

Banedanmark har lavet en analyse dateret 13.10.06 for at undersøge, om der er 
grundlag for at nedlægge Tønder - Tinglev, som allerede på daværende tidspunkt 
havde været lukket for trafik i en årrække. Analyserne baserede sig på umiddelbare 
vurderinger, uden at der blev foretaget egentlige besigtigelser af banerne. 
 
Desuden blev der i 2006 gennemført en markedsundersøgelse af en række gods- og 
restbaner i Danmark.1 Undersøgelsen analyserede potentialet for kørsel med såvel 
passagerer som gods, og omfattede de tre restbaner, der indgår i screeningsanaly-
sen. Denne tidligere undersøgelse har indgået som baggrundsviden for de undersø-
gelser, som er blevet gennemført i screeningsanalysen. 

                                                 
1 ”Undersøgelse af gods- og restbaner.Kortlægning af efterspørgsel” Tetraplan og Institut for Transport-
studier for Trafikstyrelsen, August 2006 
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8.4 Markedsvurdering 

8.4.1 Tønder-Tinglev: Godstransport nu og i fremtiden 

Efter at det sidste godstog kørte på banen i 2002, har der ikke været trafik på banen. 
Efterfølgende er alt godstransport på bane i relation til Tønder foregået enten syd fra 
Tyskland eller på banen mellem Tønder og Bramming. 
 
Det vurderes fra fleres side, at kørsel på  strækningen Tønder – Bramming er be-
sværlig, særligt fordi prioritering i kanaladgang og disponering på banen foregår på 
passagertrafikkens præmisser. Ofte resulterer dette i godskørsel om natten, hvilket 
fordyrer transporterne, og gør dem økonomisk ufordelagtige i forhold til kørsel på vej.  
 

8.4.2 Dataindsamling 

Der har været gennemført møder med forskellige interessenter i forhold til benyttelse 
af banen, herunder en række virksomheder lokaliseret i Tønder, de relevante kom-
muner, samt en enkelt operatør.  
 
En væsentlig spiller i forhold til benyttelsen af banen mellem Tønder og Tinglev er 
operatøren Scandic Rail Partners, som har til huse i Tønder og som følge deraf har 
en naturlig interesse i at kunne benytte banen. Scandic Rail Partners har i flere om-
gange været i dialog med forskellige instanser, bl.a. Banedanmark, dels om at få ba-
nen istandsat, så kørslen kunne genoptages, eller alternativt om selv at kunne over-
tage og selv istandsætte banen med en godstrafikering for øje. Det er Scandic Rail 
Partners vurdering som operatør, at banen er en direkte forudsætning for at kunne 
køre godstrafik til og fra Tønder på bane. 
 
Derudover har Scandic Rail Partners haft planer om at igangsætte en trafikering på 
banen med passagertog, for at kunne betjene byerne på strækningen med kollektiv 
trafik. 
 
En enkelt potentiel stor kunde til banen vil være Energipark Tønder. Parken består 
indtil videre i en række planer om at etablere et anlæg, der kan producere betydelige 
mængder biobrændsel i form af bioethanol på et anlæg placeret i Tønder. Energipar-
ken skal i givet fald etableres med baneadgang. 
 
Til produktionen af bioethanol forventes anvendt korn, hvoraf en vis andel skal impor-
teres. Det vurderes, at transport på jernbane af denne import vil være økonomisk for-
delagtig, da der er tale om store mængder, og sådanne importer højst sandsynligt vil 
foregå over lange afstande. Derudover vurderes, det at transporten af det færdige 
produkt, pga. anlæggets sandsynlige placering i Tønder,  ligeledes vil foregå på bane 
til udskibning i en eller flere havne.  
 
I tillæg til dette, findes der enkelte virksomheder i Tønder, der kan være interesserede 
i godsbanetransport. Det drejer sig om Hydro Aluminium, Hydro Automotive og Hart-
mann Packaging. Disse virksomheder har erfaringer med godstransport og håndterer 
også godsmængder og -typer, der egner sig til banetransport. Men hele konceptet 
omkring transporten på bane, som f.eks. håndtering af forsinkelser, priser, kanalad-
gang og leje af banevogne vurderes til at være for  krævende i øjeblikket.  
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Hos Tønder Kommune er holdningen, at man gerne ser banen genåbnet for at tilgo-
dese det lokale erhvervsliv og den sydvestlige del af Jylland. Man ser imidlertid et 
større potentiale i at have bedre vejforbindelser. Generelt mener Kommunen, at en 
god passagerbetjening på bane skal have første prioritet. Man forsøger dog generelt 
fra Kommunens side at tilvejebringe et godt miljø for godstransport på banen, og står 
bl.a. for vedligeholdelse af sidesporet til industriområdet i Tønder, som har forbindel-
se til banen mellem Tønder og Bramming. 
 
Aabenraa Kommune har oplyst, at de ikke har nogen interesse i relation til benyttelse 
af banen, men at en snarlig afklaring i forhold til banens fremtid vil være at foretræk-
ke, da det i en årrække har været uklart hvad planerne har været med banen. 
 

8.4.3 Godspotentiale 

Det vurderes, at det med sikkerhed kun er én godsrelation, der overføres fra vej til 
bane, hvis banen mellem Tønder og Tinglev genåbnes. Det drejer sig om transport af 
råaluminium mellem Grenå og Tønder. Denne transport har tidligere været foretaget 
på bane, men har vist sig besværlig, fordi kørsel med godstog på banen mellem Tøn-
der og Bramming kun kan lade sig gøre i bestemte tidsrum. Såfremt transporten med 
råaluminium genoptages, vil der formentlig være tale om 45 - 50.000 tons årligt, sva-
rende til et ugentligt tog.  
 

8.4.4 Godsperspektiv 

Transporterne til og fra et fremtidigt bioethanolanlæg er en oplagt mulighed for gods 
på bane. Såfremt anlægget etableres, og der produceres som estimeret, vil der være 
behov for import, og derved transport af 175.000 tons korn årligt, svarende til et dag-
ligt heltog. Derudover vil der være tale om omtrent 100.000 tons færdig bioethanol, 
svarende til 3 - 4 heltog om ugen. Det skal understreges, at et fremtidigt bioethano-
lanlæg kun er på tegnebrættet og det er usikkert om anlægget vil blive realiseret. 2 
 
Ud over et fremtidigt bioethanolanlæg skal nævnes import af råpapir til fabrikering af 
emballage, samt eksport af de færdige produkter fra Hydro, der skal sydpå. De to 
sidstnævnte transporter vurderes dog til at være for usikre til at kunne medtages i 
analysen, da de er nævnt som mulige fremtidige transporter. Desuden er forudsæt-
ningen for at disse transporter i givet fald vil kunne overføres til bane, at der sker 
markante ændringer i det internationale banetransportudbud og miljø omkring bane-
transporten generelt. 
 

8.4.5 Relation til andre delprojekter 

Der har ikke været konstateret nogen afhængigheder for eventuelle godsmængder af 
implementeringen af de øvrige baneprojekter, der bliver omhandlet i denne scree-
ningsanalyse. Dog har det været nævnt, at mulige transporter i relation til bioetha-
nolprojektet skulle udskibes fra Esbjerg, Fredericia eller Kalundborg. 
 

                                                 
2 I Ingeniøren d. 08.04.09 (www.ing.dk) under overskriften ”Svækkede krav til biobenzin kan vælte milli-
ardprojekt i Tønder” udtaler en talsmand for bioethanolanlægget, at hvis ikke det er lovgivningsmæssigt 
sikkert, at der skal iblandes en bestemt mængde ethanol i benzinen, bliver investeringsprojektet usik-
kert. På denne baggrund overvejes det at udskyde investeringsprojektet..  

http://www.ing.dk/
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Den østlige hovedbane mellem Padborg og Lunderskov er generelt en vigtig forbin-
delseslinje i det sønderjyske. Enkelte operatører har påpeget det vigtige i, at banen 
mellem Tønder og Tinglev kan fungere som en slags reservebane for transittrafikken 
gennem Danmark, hvis der foretages sporspærring på denne hovedbane f.eks. i situ-
ationer med sporrenovering. Effekten af en sådan reservebane er ikke kvantificeret.  
 

8.4.6 Datakilder 

I forbindelse med indsamling af data om godstrafikken på strækningen Tønder – 
Tinglev har der været kontakt til følgende institutioner og virksomheder:  
 

• Tønder Kommune 
• Ny Aabenraa Kommune 
• Erhvervenes Hus i Aabenraa 
• Hydro Automotive 
• Hydro Aluminium 
• Hartmann Packaging 
• Energipark Tønder 
• Scandic Rail Partners. 
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8.5 Trafikkoncept og kravspecifikation 

8.5.1 Trafikkoncept 

Betjening af banen Tønder – Tinglev kan ske med direkte tog fra syd (og øst i Ting-
lev). I det omfang betjening skal ske fra nord, skal der ske omløb, enten i Tønder eller 
Tinglev. Der findes i Tønder og Tinglev de nødvendige spor til hensætning og omløb. 
Toglokomotivet skal rangere i nødvendigt omfang. 
 

8.5.2 Trafikomfang 

Det forudsættes, at der ikke er behov for mere end et tog ad gangen på banen, og at 
der derfor ikke er behov for trafikstyring. 
 

8.5.3 Kravspecifikation 

Generelt: Da der ikke er identificeret noget transportbehov, er kravspecifi-
kationen alene opstillet som en beregningsforudsætning. 

Spor: Sporet Tønder - Tinglev skal bringes i brugbar stand. 

Toglængde: Dimensionerende toglængde er 750 m. 

Akseltryk: 22,5 tons.  

Kurveradius: Mindst 150 m. 

Hastighed: 40 km/t. 

Signal: 

 

Banens overkørsler skal sikres. Herudover skal der ikke etable-
res nogen signalsikring. 

   



Screening af havneforbindelser og restbaner 
Tønder - Tinglev  
 

 

  
 
 Side 107 
 

8.6 Infrastrukturløsning 

8.6.1 Tilstandsvurdering 

Ved en eventuel genåbning af banen vil den primære omkostning relatere sig til en 
renovering/fornyelse af sporet og dets underbygning. Der er derfor foretaget en 
strækningsgennemgang med fokus på sporet og dets underbygning. Den samlede til-
standsvurdering kan findes i bilagsmappen, faneblad 8.  
 
Ved genoptagelse af trafikken på banen vil det være nødvendigt, at de omhandlede 
26,2 km. ombygges. 
 

8.6.2 Miljøforhold 

Genåbning og relateret sporombygning forventes at kunne foregå inden for det eksi-
sterende banetrace. Der vil derfor ikke være kræv om udarbejdelse af en fuld VVM for 
projektet. Det vurderes dog, at der skal foretages en VVM-screening. 
 
Byzonerne i det aktuelle område i Kommunernes Områdeklassificering viser, at der  
findes en række kortlagte arealer på og/eller tæt ved den eksisterende bane på vi-
densniveau 1 og vidensniveau 2. Dette betyder, at det må forventes, at der skal hånd-
teres forurenet jord i forbindelse med etableringen af banen. 
 
Hele strækningen gennemløber et område der er registreret som et område med 
drikkevandsinteresser. 
 
Ud over en række mindre områder langs den eksisterende bane, som er udlagt som 
fredsskov, er der ikke konstateret fredninger, naturbeskyttelsesområder eller Natura 
2000 beskyttede områder, som vil være i konflikt med projektet. 
  
Den største miljømæssige udfordring vurderes at være en øget støjbelastning i byom-
råderne og nærliggende boligområde langs den eksisterende bane. 
 

8.6.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er beregnet i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriet område” af 14. november 2008 samt ”Banenotat, 
ny anlægsbudgettering på baneområdet” af 24.04.09.  
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
 
Anlægsoverslaget har følgende hovedtal: 
 
   Banedanmark 

2006 priser 
Spor :  100  mio. kr. 30 mio. kr. 
Broer  :  5  mio. kr. 0 mio. kr. 
Jordarbejder :  10  mio. kr. 4 mio. kr. 
Signaler :  10  mio. kr. 2 mio. kr.   
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   Banedanmark 
2006 priser 

    
Forundersøgelser :  5  mio. kr. 0 mio. kr 
Ledningsomlægninger  :  0  mio. kr. 0 mio. kr 
Arbejdsplads :  5  mio. kr. 0 mio. kr 
Arealer :  0  mio. kr. 0 mio. kr 
    
Projektstyring (15 %) :  15  mio. kr. 0 mio. kr 
    
I alt  :  150  mio. kr. 36 mio. kr 
Budgetreserve (50 %)  :  75  mio. kr. 0 mio. kr 
I alt   :  225  mio. kr. 36 mio. kr 
 
Tidligere anlægsoverslag 

Banedanmark har i 2006 lavet en analyse dateret 13.10.06 for at undersøge, om der 
er grundlag for at nedlægge Tønder - Tinglev, som havde været lukket for trafik i en 
årrække. Analyserne baserer sig på umiddelbare vurderinger, uden at der er foretaget 
egentlige besigtigelser af banerne.   
 
Omkostningerne ved genåbning af banen blev på det tidspunkt anslået til 36 mio. kr. 
Den største forskel ligger i sporarbejdet, hvor vores besigtigelse af strækningen resul-
terer i en anbefaling om sporombygning på størstedelen af strækningen. Banedan-
mark har forudsat at det eksisterende spor kan genanvendes i en kortere periode, 
men samtidig nævnt, at en total sporombygning som minimum vil koste 80 mil. Kr.    
 

8.6.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 50 %:   
 

• Krav om sikring af alle overkørsler. 
 

8.6.5 Mulig tidsplan 

Såfremt det i efteråret 2009 besluttes, at der skal udarbejdes en programfaserapport, 
om at banen skal genåbnes som godsbane, vurderes det, at projektering og udførelse 
kan igangsættes uden, at der skal indhentes særskilte godkendelser.  
 
Den samlede tidsplan skønnes til 3 år, med et års generel planlægning og udbud af 
rådgivning, et år til projektering og udbud af entreprisen og et år til udførelsen, jf også 
figur 8.2.  
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Figur 8.2: Tidsplan for gennemførelsen af strækningen Tønder – Tinglev. 
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8.7 Samfundsøkonomisk vurdering 

Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik 

Det er langt fra samfundsøkonomisk rentabelt at genåbne banestrækningen Tønder – 
Tinglev for godstransport. Det gælder uanset, om man medregner transporter relate-
ret til en mulig fremtidig etablering af ethanol-produktion i Tønder eller ej. 
 
Over en 50-årig tidshorisont udgør de samlede gevinster 50 - 150 mio. kroner, mens 
de samlede omkostninger beløber sig til 540 - 600 mio. kroner – alle beløb opgjort i 
nutidsværdi. 
 
Graden af usikkerhed omkring gevinster vurderes at være høj, da gevinsterne pri-
mært er relateret til fremtidig etablering af ethanol-produktion i Tønder. 
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9 VOJENS - HADERSLEV 

9.1 Eksisterende infrastruktur 

Det eksisterende sporanlæg omkring Vojens – Haderslev banen består i hovedtræk  
af følgende sporanlæg, som er relevante for vurderingen af de forskellige nye spor-
forbindelser.  
 
Banen mellem Vojens og Haderslev Vest er 11,9 km lang. I Vojens er der forbindelse 
til hovedbanen mellem Padborg og Lunderskov. Fra Haderslev Vest er der forbindel-
se til Haderslev havn. Se endvidere figur 9.1 for yderligere oplysninger.  
 
 

 
 
Figur 9.1: Eksisterende infrastruktur ved Vojens - Haderslev 

 
Banen er tilsluttet Vojens station spor 1, men på en måde, hvor der kun er kapacitet til 
ekspedition af et tog på ca. 200 m. Der er ikke et sikringsanlæg ud over ind- og ud-
kørselssignal i Vojens. Der er kun kapacitet til ét tog af gangen. Sidste passagertog 
kørte på banen i 1974 og sidste godstog i 2002.  
 
Banedanmark er ved at forberede en totaludskiftning af de danske signalanlæg med 
et fælleseuropæisk signalsystem. I henhold til tidsplanen for udskiftningen vil det nye 
signalsystem blive etableret på strækningen Lunderskov – Padborg i 2019. Der er in-
gen planer om at etablere nyt signalsystem på Vojens – Haderslev. Signalprojektet vil 
derfor ikke have nogen direkte indflydelse på nærværende projekt. 
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9.2 Opgavegrundlag 

9.2.1 Forligstekst 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

• Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
• Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
• Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
• Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
• Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik  

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 

9.2.2 Formål 

Der er et generelt politisk ønske om at øge godstrafikken på jernbane. I den forbin-
delse er det fundet relevant at belyse, hvorvidt der vil være et potentiale for øget 
godstrafik forbundet med en genåbning af banen Vojens – Haderslev.  
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9.3 Interessetilkendegivelser 

9.3.1 Haderslev Kommune 

Haderslev Kommune har tilkendegivet, at kommunen ikke er interesseret i en gods-
bane. 
 

9.3.2 Godsoperatører 

Ingen godsoperatører har tilkendegivet ønsker om at køre gods på strækningen. 
 

9.3.3 Tidligere relevante projektplaner 

Banedanmark har i 2006 lavet en analyse dateret 13.10.06 for at undersøge, om der 
er grundlag for at nedlægge Vojens - Haderslev, som havde været lukket for trafik i 
en årrække. Analyserne baserede sig på umiddelbare vurderinger, uden at der blev 
foretaget egentlige besigtigelser af banerne.   
 
Desuden blev der i 2006 gennemført en markedsundersøgelse af en række gods- og 
restbaner i Danmark.1 Undersøgelsen analyserede potentialet for kørsel med såvel 
passagerer som gods, og omfattede de tre restbaner, der indgår i screeningsanaly-
sen. Denne tidligere undersøgelse har indgået som baggrundsviden for de undersø-
gelser, som er blevet gennemført i screeningsanalysen. 
 

                                                 
1 ”Undersøgelse af gods- og restbaner. Kortlægning af efterspørgsel” Tetraplan og Institut for Trans-
portstudier for Trafikstyrelsen, August 2006 
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9.4 Markedsvurdering 

9.4.1 Vojens – Haderslev: Godstransport nu og i fremtiden 

Som tidligere nævnt, kørte det sidste passagertog på banen i 1974 og det sidste 
godstog i 2002.  
 

9.4.2 Dataindsamling  

Med henblik på kortlægning af efterspørgslen på godstransport er der foretaget en 
gennemgang af virksomhederne placeret i Vojens-Haderslev området, særligt med 
fokus på virksomheder placeret i erhvervsområdet Hammelev ved Vojens.  
 
Der er foretaget telefoninterviews med en række institutioner og virksomheder, her-
iblandt en repræsentant for Haderslev Kommune gennem dennes Udviklingscenter. I 
modsætning til de øvrige delprojekter, har der således ikke været grundlag for at 
gennemføre en rundbordssamtale. Dette skyldes primært, at der i givet fald vil være 
meget få deltagere til en sådan samtale, hvorfor det blev fundet mere effektivt at gen-
nemføre dataindsamlingen ved bilaterale interviews. 
 

9.4.3 Godspotentiale 

På baggrund af interviewene er der ikke konstateret behov for banetransport, idet in-
gen af de interviewede respondenter har givet udtryk for et behov for fremtidig gods-
banetransport. 
 
Generelt har tilbagemeldingen fra de interviewede været, at banen ikke indgår som 
en transportmæssig godsoption, idet banen anses for nedlagt eller under afvikling. I 
den forbindelse skal det nævnes, at Haderslev Kommune ikke er interesseret i en 
godsbane. 
 
Det skal endvidere nævnes, at det faktum at erhvervshavnen i Haderslev er afviklet, 
har en vis betydning for den manglende interesse for godstransport på strækningen. 
 

9.4.4 Godsperspektiv 

Der vurderes ikke at være perspektiver for banetransport på strækningen. 
 

9.4.5 Relation til andre delprojekter 

Banestrækningen Vojens – Haderslev synes ikke at have nogen relation til de øvrige 
delprojekter i screeningsanalysen. Dog skal nævnes, at en række institutioner og 
virksomheder undervejs har foreslået at undersøge mulighederne og relationen til 
transportcenteret ved Hammelev. Transportcenteret er under opbygning. Trods det 
faktum at hovedbanen går relativt tæt på transportcenteret, er der ikke fundet grund-
lag for at gå videre med de mulige overvejelser om at koble transportcenteret til 
godsbanenettet. 
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9.4.6 Datakilder 

I forbindelse med indsamling af data om godstrafikken på strækningen Vojens – Ha-
derslev har der været kontakt til følgende institutioner og virksomheder:  
 

• Udviklingscenter Haderslev 
• LM Glasfiber 
• Bestseller. 
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9.5 Trafikkoncept og kravspecifikation 

9.5.1 Trafikkoncept 

Projektet baseres på, at banen Vojens – Haderslev enten betjenes direkte af godstog 
fra/til syd eller – med omløb i Vojens – af godstog fra/til nord. Toglokomotivet kører 
toget til og fra en terminal i Haderslev og rangerer derfra vognene i nødvendigt om-
fang. 
 

9.5.2 Trafikomfang 

Det forudsættes, at der ikke er behov for mere end et tog ad gangen på banen, og at 
der derfor ikke er behov for trafikstyring. 
 

9.5.3 Kravspecifikation 

Generelt: Da der ikke er identificeret noget transportbehov, er kravspecifi-
kationen alene opstillet som en beregningsforudsætning. 

Spor: Sporet Haderslev - Vojens skal bringes i brugbar stand. 

Toglængde: Dimensionerende toglængde er 200 m, som er det maksimale, 
der kan ekspederes i Vojens spor 1. 

Akseltryk: 22,5 tons.  

Kurveradius: Mindst 150 m. 

Hastighed: 40 km/t. 

Sporbehov: I Haderslev skal etableres en terminal med to spor á 200 m: et 
til hensætning af vogne og et til omløb. 

Signal: 

 

Banens overkørsler skal sikres. Herudover skal der ikke etable-
res nogen signalsikring. 
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9.6 Infrastrukturløsning 

9.6.1 Tilstandsvurdering 

Ved en evt. genåbning af banen vil den primære omkostning relatere sig til en reno-
vering/fornyelse af sporet og dets underbygning. Der er derfor foretaget en stræk-
ningsgennemgang med fokus på sporet og dets underbygning. Øvrige omkostninger 
er vurderet på baggrund af Banedanmarks informationer om anlæggenes tilstand.  
 
Den samlede tilstandsvurdering findes i bilagsmappen, faneblad 8. 
 
Ved genoptagelse af trafikken vil det være nødvendigt, at den omhandlende stræk-
ning renoveres i betydeligt omfang. 
 

9.6.2 Miljøforhold 

Genåbning og relaterede sporombygning forventes at kunne foregå inden for det ek-
sisterende banetrace. Der vil derfor ikke være kræv om udarbejdelse af en fuld VVM 
for projektet. Det vurderes dog, at der skal foretages en VVM-screening. 
 
Byzonerne eller dele heraf indgår i det aktuelle område i Kommunernes Områdeklas-
sificering. Dette gør sig specielt gældende ved tilslutningen i Vojens, dele af stations-
arealet i Hammelev samt størstedelen af strækningen i Haderslev. Endvidere findes 
der enkelte kortlagte arealer tæt ved den eksisterende bane på vidensniveau 1 og vi-
densniveau 2. Dette forhold betyder, at det må forventes, at der skal håndteres foru-
renet jord i forbindelse med etableringen af banen. 
 
Størstedelen af strækningen gennemløber et område, der er registreret som et områ-
de med drikkevandsinteresser. Umiddelbart øst for Vojens gennemløber strækningen 
et område, som er registreret, som et område med særlige drikkevandsinteresser.  
 
Ud over en række mindre områder langs den eksisterende bane, som er udlagt som 
fredsskov, er der ikke konstateret fredninger, naturbeskyttelsesområder eller Natura 
2000 områder, som vil være i konflikt med projektet. 
  
Den største miljømæssige udfordring vurderes, at være en øget støjbelastning i by-
områderne og nærliggende boligområde langs den eksisterende bane. 
 

9.6.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er beregnet i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriets område” af 14. 11.08 samt ”Banenotat, ny an-
lægsbudgettering på baneområdet” af 24. 04.09.  
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
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Anlægsoverslaget har følgende hovedtal. 
 
   Banedanmark 

2006 priser 
Spor :  14  mio. kr. 14 mio. kr. 
Broer  :  0  mio. kr. 1 mio. kr. 
Jordarbejder :  8  mio. kr. 2 mio. kr. 
Signaler :  5  mio. kr. 1 mio. kr.   
    
Forundersøgelser :  3  mio. kr. 0 mio. kr 
Ledningsomlægninger  :  0  mio. kr. 0 mio. kr 
Arbejdsplads :  3  mio. kr. 0 mio. kr 
Arealer :  0  mio. kr. 0 mio. kr 
    
Projektstyring (15 %) :  7  mio. kr. 0 mio. kr 
    
I alt  :  40  mio. kr. 18 mio. kr 
Budgetreserve (50 %)  :  20  mio. kr. 0 mio. kr 
I alt   :  60  mio. kr. 18 mio. kr 
 
Tidligere anlægsoverslag 

Banedanmark har i 2006 lavet en analyse dateret 13. 10.06 for at undersøge, om der 
er grundlag for at nedlægge Vojens - Haderslev, som havde været lukket for trafik i 
en årrække. Analyserne baseredes på umiddelbare vurderinger, uden at der blev fo-
retaget egentlige besigtigelser af banerne.   
 
Omkostningerne ved genåbning af banen blev på daværende  tidspunkt anslået til 18 
mio. kr. Der er ikke den store forskel i de grundlæggende priser, men der er afsat 
større beløb i vores overslag til forundersøgelser, projektstyring samt den generelle 
budgetreserve på de 50 % i henhold til ny anlægsbudgettering. 
 

9.6.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 50 %.   
 

• Krav om sikring af alle overkørsler. 
 

9.6.5 Mulig tidsplan 

Såfremt det i efteråret 2009 besluttes, at der skal udarbejdes en programfaserapport, 
om at banen skal genåbnes som godsbane, vurderes det, at projektering og udførelse 
kan igangsættes uden, at der skal indhentes særskilte godkendelser.  
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Den samlede tidsplan skønnes til 3 år, med et års generel planlægning og udbud af 
rådgivning, et år til projektering og udbud af entreprisen og et år til udførelsen, jf end-
videre figur 9.2.  
 
 

 
Figur 9.2: Tidsplan for gennemførelsen af strækningen Vojens – Haderslev.  
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9.7 Haderslev bybane 

Sporet går fra Haderslev Vest til Nordhavnsvej, hvor sporet er afbrudt, se endvidere 
figur 9.3 . Sporet fra Haderslev Vest til Nordhavnsvej er ca. 1,6 km og indeholder 7 
overkørsler / overgange. 
 
En videreførelse til havnekaj vil kræve, at der foretages nærmere undersøgelser af 
mulig linjeføring, og der udarbejdes projekt.  
 

 
Figur 9.3: Afbrudt spor ved Nordhavnsvej 
 
For yderligere information om tilstanden af banen henvises til bilagsmappen, faneblad 
8. 
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9.8 Samfundsøkonomisk vurdering 

Idet der ikke er fundet noget markedsgrundlag, er der ikke foretaget samfundsøko-
nomiske vurderinger. 
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10 RØDEKRO - AABENRAA 

10.1 Eksisterende infrastruktur 

Det eksisterende sporanlæg omkring Rødekro - Aabenraa banen består i hovedtræk-
ket af følgende sporanlæg, som er relevante for vurderingen af de forskellige nye 
sporforbindelser.  
 
Banen mellem Rødekro og Aabenraa er 6,7 km lang. I Rødekro er der forbindelse til 
hovedbanen mellem Padborg og Lunderskov. Fra Aabenraa station var der tidligere 
forbindelse til Aabenraa havn, men denne forbindelse er nedlagt, jf endvidere figur 
10.1.  
 

 
 
Figur 10.1: Eksisterende infrastruktur ved Rødekro - Aabenraa 
 
Banen er tilsluttet spor 1 på Rødekro station. Jernbanen er bygget til persontrafik med 
største tilladte hastighed på 60 km/t. Overkørselsanlæg er dimensioneret efter denne 
hastighed. Som godsbane er sikringsanlæg reduceret til ind- og udkørselssignal i Rø-
dekro. Der er kun kapacitet til ét tog af gangen. Sidste passagertog kørte på banen i 
1971 og sidste godstog i 2003. Der har ikke været trafik på banen siden da. 
 
Banedanmark er ved at forberede en totaludskiftning af de danske signalanlæg med 
et fælleseuropæisk signalsystem.  I henhold til tidsplanen for udskiftningen vil det nye 
signalsystem blive etableret på strækningen Lunderskov – Padborg i 2019. Der er in-
gen planer om at etablere nyt signalsystem på Rødekro – Aabenraa. Signalprojektet 
vil derfor ikke have nogen direkte indflydelse på nærværende projekt. 
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10.2 Opgavegrundlag 

10.2.1 Forligstekst 

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29.01.09 er det under afsnittet ”Styrkelse af 
gods på jernbanen”, angivet følgende: 
 
”Parterne er herudover enige om indenfor en ramme på 5 mio.kr. i 2009 at foretage 
en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af 
følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på 
jernbane:  
 

• Opgradering af baneinfrastruktur ved Fredericia Havn  
• Godsterminal og spor syd om havnen ved Esbjerg Havn  
• Renovering af spor og ny sydlig opkobling ved Aalborg Havn  
• Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg Havn  
• Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik  
• Genåbning af banestrækningen Rødekro-Aabenraa for godstrafik  

 
Projekterne og udmøntningen af puljen til fremme af banegods drøftes mellem parterne i 
efteråret 2009 på grundlag af screeningsanalyserne og regeringens kommende godsre-
degørelse.” 
 

10.2.2 Formål 

Der er et generelt politisk ønske om at øge godstrafikken på jernbane. I den forbin-
delse er det fundet relevant at belyse, hvorvidt der vil være et potentiale for øget 
godstrafik forbundet med en genåbning af banestrækningen Rødekro – Åbenrå.  
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10.3 Interessetilkendegivelser 

10.3.1 Aabenraa Kommune 

Kommunen har påpeget, at man savner en mere langsigtet planlægning, hvad angår 
banestrækningen. Kommunen kan ikke se et potentiale for godstransport på banen. 
På denne baggrund er tracéet udlagt til natursti, ligesom nogle områder op til banen 
er udlagt til boligformål. 
 

10.3.2 Aabenraa Havn 

Havnen har påpeget, at man har fjernet dele af sporene på selve havneområdet som 
en konsekvens af, at der ikke længere var benyttelse af disse. Af større transporter i 
senere år har der kun været transport af skærver til ombygningen af hovedbanen 
mellem Padborg og Lunderskov. 
 

10.3.3 Tidligere relevante projektplaner 

Banedanmark har i 2006 lavet en analyse dateret 13.10.06 for at undersøge, om der 
er grundlag for at nedlægge Rødekro - Aabenraa, som på daværende tidspunkt hav-
de været lukket for trafik i en årrække. Analyserne baserer sig på umiddelbare vurde-
ringer, uden at der er foretaget egentlige besigtigelser af banerne.   
 
Desuden blev der i 2006 gennemført en markedsundersøgelse af en række gods- og 
restbaner i Danmark.1 Undersøgelsen analyserede potentialet for kørsel med såvel 
passagerer som gods, og omfattede de tre restbaner, der indgår i screeningsanaly-
sen. Denne tidligere undersøgelse har indgået som baggrundsviden for de undersø-
gelser, som er blevet gennemført i screeningsanalysen. 
 
 

                                                 
1 ”Undersøgelse af gods- og restbaner. Kortlægning af efterspørgsel” Tetraplan og Institut for Trans-
portstudier for Trafikstyrelsen, August 2006 
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10.4 Markedsvurdering 

10.4.1 Rødekro – Aabenraa: Godstransport nu og i fremtiden 

Godstrafikken på banen har været indstillet i en årrække. Sidste godstog kørte i 2003 
og banen har siden da kun enkelte gange været anvendt til forskellige former for vete-
rankørsel. I rapporten om ”Gods og restbaner” fra Institut for Transportstudier og Te-
traplan fra 2006 fremgik det, at der på daværende tidspunkt, ikke var nogen interesse 
for at genoptage en godsbetjening på strækningen, samt at kommunen gerne så at 
traceet blev udlagt til natursti. 
 
Aabenraa Havn opsagde i 2004 overenskomsten mellem DSB og Danske Havne om 
besporingen af havnen, hvorefter en del af sporene er blevet fjernet eller på anden vis 
gjort ubrugelige. En væsentlig begrundelse for denne opsigelse var, at sporenes pla-
cering på de enkelte kajområder var blevet uhensigtsmæssig i forhold til nutidens 
godshåndtering af skibe, idet den tætte placering af sporene ved kajkant umuliggør 
anvendelse af mobilkraner og andet materiel mellem togstammen og skibet. Skulle 
sporene anvendes, ville det være nødvendigt at placere dem længere inde på kaja-
realerne.  

 
10.4.2 Dataindsamling 

Indsamling af markedsdata i relation til Rødekro - Aabenraa banestrækningen har 
fundet sted gennem en desk research efterfulgt af en rundbordssamtale med repræ-
sentanter for kommune og erhverv.  
 
Desk researchen har i overvejende grad været baseret på ovenfor nævnte undersø-
gelse, idet denne relativt detaljeret afdækkede banens historiske funktion og mulige 
potentiale for godstransport, samt holdningen i lokalområdet til banen. 
 
Den efterfølgende rundbordssamtale bekræftede rapportens konklusioner, nemlig at 
interessen for en genoptagelse af drift af godstog på bane reelt ikke er til stede. 
 
Af rundbordssamtalen fremgik det endvidere: 
 

• At man fra kommunal side gerne ser banen nedlagt, og at der ligeledes er et 
klart ønske om en præcis udmelding fra statsligt hold, idet alternative anven-
delser af banearealerne allerede indgår i kommunens planer. Ud fra en gods-
transportmæssig vinkel ser man hellere en opgradering af den østlige hoved-
bane og en fokusering på Padborg som transportcenter/omdrejningspunkt for 
godstransport. 

• At havnen ikke anser en banebetjening som værende af nogen reel betydning 
i forhold til den godsomsætning, der foregår i dag. En række virksomheder 
har tidligere anvendt baneløsninger, men denne anvendelse er indstillet for 
en årrække siden. 

• At erhvervsvirksomhederne i dag såvel som tidligere har udvist en begrænset 
interesse for brug af denne bane. Til gengæld vil de gerne anvende hoved-
banen og har således fokus på transportcenterfaciliteterne i Padborg. 
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• At ”Erhvervenes Hus” i Aabenraa ved flere lejligheder har haft kontakt til om-
rådets virksomheder om baneproblemstillingen, og at tilbagemeldingen herfra 
for såvel Rødekro - Aabenraa banen som for Tønder - Tinglev banen (Tinglev 
delen af banen ligger i Aabenraa kommune) har været, at anvendeligheden af 
disse strækninger var meget begrænset. 2 

 
10.4.3 Godspotentiale 

Rundbordssamtalen samt forudgående og efterfølgende kontakter til specifikke er-
hvervsvirksomheder i området har ikke afdækket potentielle godsvolumener i relation 
til banestrækningen.  
 
I generelle vendinger har der været fremført klare ønsker om mere gods på bane. 
Men disse ønsker har knyttet sig til hovedstrækningen og en opgradering af denne 
samt til en (kombi)terminal i Padborg. 
 
Konkluderende kan det siges, at der ikke ses at være reelle godspotentialer i relation 
til banestrækningen Rødekro - Aabenraa. 
 

10.4.4 Godsperspektiv 

Der vurderes ikke at være perspektiver for banetransport på strækningen. 
 

10.4.5 Relation til andre delprojekter 

Banen ses i praksis ikke at have relation til andre af de undersøgte projekter. 
 

10.4.6 Datakilder 

I forbindelse med indsamling af data om godstrafikken på strækningen Rødekro – 
Aabenraa har der været kontakt til følgende institutioner og virksomheder:  
 

• Ny Aabenraa kommune 
• Aabenraa havn 
• Erhvervenes hus. 

 
 
 

                                                 
2 Erhvervenes Hus repræsenterer erhvervslivets interesser i Aabenraa Kommune. 



Screening af havneforbindelser og restbaner 
Rødekro - Aabenraa  
 

 

  
 
 Side 129 
 

10.5 Trafikkoncept og kravspecifikation 

10.5.1 Trafikkoncept 

Projektet baseres på, at banen betjenes enten direkte af godstog fra/ til nord eller – 
med omløb i Rødekro – af godstog fra/til syd. Toglokomotivet kører toget til og fra en 
terminal i Aabenraa og rangerer derfra vognene i nødvendigt omfang. 
 

10.5.2 Trafikomfang 

Det forudsættes, at der ikke er behov for mere end et tog ad gangen på banen, og at 
der derfor ikke er behov for trafikstyring. 
 

10.5.3 Kravspecifikation 

Generelt: Da der ikke er identificeret noget transportbehov, er kravspecifi-
kationen alene opstillet som en beregningsforudsætning. 

Spor: Sporet Rødekro - Aabenraa skal bringes i brugbar stand. 

Toglængde: Dimensionerende toglængde er 375 m, svarende til halvdelen af 
den maksimale toglængde. 

Akseltryk: 22,5 tons 

Kurveradius: Mindst 150 m 

Hastighed: 40 km/t 

Sporbehov: I Aabenraa etableres en terminal med to spor á 375 m: et til 
hensætning af vogne og et til omløb. 

 

Signal: 

 

Banens overkørsler skal sikres. Herudover skal der ikke etable-
res nogen signalsikring. 
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10.6 Infrastrukturløsning 

10.6.1 Tilstandsvurdering 

Ved en evt. genåbning af banen vil den primære omkostning relatere sig til en reno-
vering/fornyelse af sporet og dets underbygning. Der er derfor foretaget en stræk-
ningsgennemgang med fokus på sporet og dets underbygning. Øvrige omkostninger 
er vurderet på baggrund af Banedanmarks informationer om anlæggenes tilstand.  
 
Den samlede tilstandsvurdering findes i bilagsmappen, faneblad 8. 
 
Ved genoptagelse af trafikken vil det være nødvendigt, at den omhandlede strækning 
renoveres i betydeligt omfang. 
 

10.6.2 Miljøforhold 

Genåbning og den relaterede sporombygning forventes at kunne foregå inden for det 
eksisterende banetrace. Der vil derfor ikke være krav om udarbejdelse af en fuld VVM 
for projektet. Det vurderes dog, at der skal foretages en VVM-screening. 
 
Byzonerne indgår i det aktuelle område i Kommunernes Områdeklassificering. Endvi-
dere findes der en række kortlagte arealer tæt ved den eksisterende bane på vi-
densniveau 1 og vidensniveau 2 . Dette gør sig specielt gældende i Rødekro by og 
Aabenraa, hvor store dele af selve banen er kortlagt på  niveau 2, et forhold som be-
tyder, at det må forventes, at der skal håndteres forurenet jord i forbindelse med etab-
leringen af banen. 
 
Størstedelen af strækningen gennemløber et område der er registreret som et områ-
de med særlige drikkevandsinteresser.  
 
Det åbne landskab mellem Rødekro og Åbenrå indeholder en lang række sammen-
hængende områder, som grænser op til den eksisterende bane, og som er omfattet 
af naturbeskyttelsesloven.  
 
Den største miljømæssige udfordring vurderes at være en øget støjbelastning i byom-
råderne og det nærliggende boligområde langs den eksisterende bane i driftsfasen, 
mens forekomsten af naturbeskyttelsesområder vil kræve særlige hensyn i anlægsfa-
sen. 
 

10.6.3 Anlægsoverslag 

Anlægsoverslaget er beregnet i henhold til principperne angivet i notat ”Ny Anlægs-
budgettering på Transportministeriet område” af 14. november 2008 samt ”Banenotat, 
ny anlægsbudgettering på baneområdet” af 24. april 2009.  
 
Nærværende projekt er udarbejdet på et idefaseniveau (screeningsniveau). I oven-
nævnte notater er budgetteringsmetoden for idefasen ikke beskrevet. For at give et 
sammenligningsgrundlag mellem løsningerne er principperne for definitionsfasen an-
vendt. 
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Anlægsoverslaget har følgende hovedtal. 
 
   Banedanmark 

2006 priser 
Spor :  10  mio. kr. 8 mio. kr. 
Broer  :  0  mio. kr. 2 mio. kr. 
Jordarbejder :  5  mio. kr. 1 mio. kr. 
Signaler :  4  mio. kr. 1 mio. kr.   
    
Forundersøgelser :  3  mio. kr. 0 mio. kr 
Ledningsomlægninger  :  0  mio. kr. 0 mio. kr 
Arbejdsplads :  3  mio. kr. 0 mio. kr 
Arealer :  0  mio. kr. 0 mio. kr 
    
Projektstyring (15 %) :  5  mio. kr. 0 mio. kr 
    
I alt  :  30  mio. kr. 12 mio. kr 
Budgetreserve (50 %)  :  15  mio. kr. 0 mio. kr 
I alt  :  45  mio. kr. 12 mio. kr 
 
Tidligere anlægsoverslag 

Banedanmark har i 2006 lavet en analyse dateret 13.10.06 for at undersøge, om der 
er grundlag for at nedlægge Rødekro – Aabenraa, som havde været lukket for trafik i 
en årrække. Analyserne baserer sig på umiddelbare vurderinger, uden at der er fore-
taget egentlige besigtigelser af banerne.   
 
Omkostningerne ved genåbning af banen blev på det tidspunkt anslået til 12 mio. kr. 
Der er ikke den store forskel i de grundlæggende priser, men der er afsat større beløb 
i vores overslag til forundersøgelser, projektstyring samt den generelle budgetreserve 
på de 50 % i henhold til ny anlægsbudgettering. 
 

10.6.4 Risikovurdering 

Der er registreret en række væsentlige risici i forbindelse med nærværende scree-
ning. 
 
Der er registeret følgende hændelser i gruppen ”høj”, hvor en evt. omkostning kan 
dækkes inden for budgetreserven på de 50 %.   
 

• Krav om sikring af alle overkørsler. 
 

10.6.5 Mulig tidsplan 

Såfremt det i efteråret 2009 besluttes, at der skal udarbejdes en programfaserapport, 
om at banen skal genåbnes som godsbane, vurderes det, at projektering og udførelse 
kan igangsættes uden, at der skal indhentes særskilte godkendelser.  
 
Den samlede tidsplan skønnes til 3 år, med et års generel planlægning og udbud af 
rådgivning, et år til projektering og udbud af entreprisen og et år til udførelsen, jf end-
videre figur 10.2.  
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Figur 10.2: Tidsplan for gennemførelsen af strækningen Rødekro – Aabenraa. 
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10.7 Aabenraa havnespor 

Sporet fra Aabenraa Station er næsten ikke eksisterende. Fra stationen over Jernba-
negade og Haderslevvej er spor og overkørsler rimelige intakte, i alt ca. 100 m. Efter 
Haderslevvej deler sporet sig, hvor den ene gren ender blindt i en senere opført byg-
ning. Se også figur 10.3. 
 

 
Figur 10. 1: Spor over "Reberbanen" 
 
For yderligere information om tilstanden af banen henvises til bilagsmappen, faneblad 
8. 
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10.8 Samfundsøkonomisk vurdering 

Idet der ikke er fundet noget markedsgrundlag, er der ikke foretaget samfundsøko-
nomiske vurderinger. 
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