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Transportudvalget har i brev af 1. juli stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).
Spørgsmål nr. 672:
Ministeren bedes oplyse, om det er korrekt, at Viborg Kommune
som tredjepartsprojekt anlægger en station i Sparkær, hvor Arrivatogene skal standse. Hvis det er tilfældet, bedes ministeren oplyse,
om dette tredjepartsprojekt i Sparkær er behandlet politisk eller
rent administrativt. Hvis projektet vedrørende Sparkær Station
ikke kræver en politisk stillingtagen, bedes ministeren redegøre
for, hvorfor det stort set identiske projekt vedrørende Laurbjerg
Station skulle kræve en politisk stillingtagen.
Svar:
Jeg har sendt spørgsmålet til Banedanmark, som oplyser følgende:
”Viborg Kommune er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne
for at oprette en station i Sparkær.
Banedanmark skal som infrastrukturforvalter fagligt godkende
alle ændringer i og til statens jernbaneinfrastruktur. Dette sker
for at sikre, at konsekvenserne ved projektet belyses og vurderes
ift. de samlede konsekvenser for jernbanedriften, herunder ikke
mindst de trafikale konsekvenser og overholdelse af gældende
regler for jernbanesikkerhed.
Endvidere vurderer Banedanmark, om ændringer til infrastrukturen er af en sådan karakter, at det kræver politisk godkendelse.
Dette vil typisk være tilfældet for f.eks. nye stationer, mens f.eks.
anlæg af en trappe eller tilsvarende ikke kræver politisk godkendelse.
Projektet om oprettelse af en station ved Sparkær er oprettet som
tredjepartsprojekt hos Banedanmark af Viborg Kommune, hvilket
betyder, at alle udgifter afholdes af Viborg Kommune. Viborg
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Kommune har tilknyttet en rådgiver til projektet med jernbanemæssig erfaring. Kommunen udarbejder sammen med rådgiveren en programfaserapport efter Banedanmarks retningslinjer
herfor. Banedanmark vil på baggrund af programfaserapporten
udarbejde en indstilling til Transportministeriets departement
med en helhedsvurdering af projektet.”
Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt et faglig grundlag til brug for en politisk stillingen. Når jeg fra Banedanmark
modtager en helhedsvurdering og indstilling vedrørende projektet
om Sparkær Station, vil jeg drøfte sagen med partierne.
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