
Bragt i Jyllandsposten d. 21-11-2020: https://jyllands-

posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE12472490/forsyningssikkerhed-til-aarhus/  

Til bestyrelsen i Aarhus Vand    Solbjerg 07-10-2020 

aarhusvand@aarhusvand.dk   

Det er underligt, at man ikke har hørt noget fra Aarhus Vand i forbindelse med, at man planlægger en ny 

jernbane fra Hovedgård til Hasselager henover et vandreservoir, hvorfra Aarhus Vand pumper 1,5 mill. m3 

vand op, og som forsyner Aarhus med 10 % af deres drikkevand. 

Aarhus Vand må da være kontaktet af Banedanmark i forbindelse med VVM-undersøgelserne.  

Aarhus Vand har ikke givet ”et pip” fra sig.  

Det er underligt at det er en privatperson, der skal gøre opmærksom på problemerne med 

forsyningssikkerheden:  

”Hvad med drikkevandet til Aarhus” - 05-12-2019 i Jyllandsposten. 

(For abonnenter) https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE11725129/hvad-med-drikkevandet-

til-aarhus/  

(ikke abonnenter) 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Hvad%20med%20drikkevandet%20til%20Aarhus_05_12_19.pdf  

Er det fordi at Ango Vinter - socialdemokratisk byrådsmedlem - sidder i bestyrelsen? 

Hvad er vigtigst for Aarhus vand: Forsyningssikkerhed eller ”at tækkes” socialdemokraterne i Aarhus Byråd? 

Med venlig hilsen 

Jørgen Christensen 

Tisetvej 24 

8355 Solbjerg 

CC til: Naturfredningsforeningen, Jyllandsposten, Radio4 og Aarhus Byråd. 

praesident@dn.dk; dn@dn.dk;  aso@radio4.dk;  

Facebookopslag: 10-10-2020 

Jeg har henvendt mig til ”Aarhus Vand”. Som det fremgår af svarene under brevet, har jeg nok ikke været 

helt ”fair”, for Aarhus Vand havde indsendt et høringssvar til VVM-undersøgelserne. 

Kære Jørgen 

Såvel Aarhus Vand som Aarhus Kommune har indgivet høringssvar i forbindelse med VVM-redegørelsen. 

Det fremgår bl.a af høringsnotatet her: 

https://www.bane.dk/-/media/Bane/Borger/Baneprojekter/Kommende-projekter/Ny-bane-Hovedgaard-_-

Hasselager/Endeligt-materiale-oktober-2019/Hoeringsnotat-NBHH.pdf 

Så jeg forstår ikke helt, hvad du mener? 
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Vh. 

Jan Ravn Christensen 

Byrådsmedlem for SF i Aarhus Kommune 

Medlem af Teknisk Udvalg og Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Bestyrelsesmedlem i Aarhus Letbane

 

Fra: Bo Vægter <BVA@aarhusvand.dk>  
Sendt: 16. februar 2018 14:56 
Til: banedanmark@bane.dk 
Emne: Høringssvar VVM-høring Hovedgaard-Hasselager 
 
Høringssvar VVM-høring Hovedgaard-Hasselager 
 
De 3 linjeføringer i Aarhus, vestlig, central og østlig som er fremført i fase 2 VVM redegørelsen Hovedgaard-
Hasselager, løber alle gennem områder med meget væsentlige drikkevandsinteresser. Områderne er 
karakteriseret ved at have en stor sårbarhed over for forurening, hvorfor der bruges meget store ressourcer 
på at beskytte områderne mod forurening blandt andet gennem dyrkningsaftaler og gennem skovrejsning. 
Aarhus Vand finder det derfor overordentligt vigtigt, at der ved nærværende baneprojekt tages vidtgående 
hensyn til sikkerheden for drikkevandsressourcerne. 
 
Bemærkningspunkter 
 
Ved anlæggelsen af banen vil det blive aktuelt at afgrave terrænet ned til 15 meters dybde, hvilket betyder, 
at der lokalt fjernes lerlag, og at sårbarheden af grundvandet dermed øges. 
 
Ved store anlægsarbejder som banearbejde, vil der være risiko for forurening fra entreprenørmaskiner. 
 
Der er risiko for forurening af drikkevandsressourcen ved driften af banen. Banen vil blive benyttet til 
godstransport, hvilket potentielt kan betyde spild af fx kemikalier ved uheld.  
 
Den østlige baneføring går direkte gennem en af Aarhus Vands kildepladser, Tiset Kildeplads som har en 
indvinding på 1,5 mio. m3/år, og vil betyde, at der må sløjfes en eller flere aktive indvindingsboringer. Ud 
over problemstillingen med, at der vil opstå øget risiko for forurening af drikkevands ressourcerne under 
anlæg og drift af banen, samt på grund af terrænreguleringen, skal det bemærkes, at en flytning af 
indvindingsboringer kræver en meget lang planlægningshorisont. Anlæg af nye indvindingsboringer kræver, 
at der kan findes egnede lokaliteter, at der er laves en VVM redegørelse omkring miljøpåvirkninger, ligesom 
det kræver, at der kan indgås frivillige aftaler med private lodsejere. Kan der ikke indgås frivillige aftaler, 
kan der opstå situationer med meget langvarige forløb før en boring kan sættes i produktion. 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Lars Schrøder – Aarhus Vand 
CEO, Direktion, Ledelse 
D: +45 8947 1100 · M: +45 2920 9162 
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