Den Vestlige linje er den mindst ødelæggende
VVM undersøgelserne af en ny jernbanebanestrækning fra Hovedgård til Hasselager er nu i fuld gang. For
øjeblikket er der tre linjeføringer omkring og igennem Solbjerg.
Når der skal vælges mellem ”pest eller kolera”, vælger vi, som forening, at pege på den Vestlige linjeføring
som den mindst skadelige for mennesker og for ”vores rene drikkevand”, selvom denne linjeføring passerer
over Solbjerg Sø.
Vores valg er baseret på bl.a. flg. fakta:
Den Østlige linje:
Længde: Målt fra delingen i Gjesing til de igen sluttes sammen i Hasselager er den Østlige linje 15,6 km.
Berørte ejendomme: På den Østlige linjeføring vil 6 ejendomme eller villaer blive ramt direkte af
linjeføringen, og yderligere 11 vil ligge indenfor en 100 m bred zone (50 m på hver side af linjen). Disse
ejendomme i 100 m-zonen kan ikke være sikre på at blive eksproprieret, men vil få meget store gener af
den kommende jernbane. Dette gælder for alle tre linjeføringer.
Påvirkning af drikkevand: Den Østlige linjeføring går linjen gennem en nyplantet fredsskov ved Tiset. Denne
fredsskov er plantet i 2013 for at beskytte grundvandet. ”Aarhus Vand” pumper ca. 1,5 mil. m3 drikkevand
op om året fra de 8 boringer i området, og boringerne forsyner aarhusanerne med 10% af det vand, de
tapper fra deres vandhaner.
To af disse boringer bliver ramt direkte af den Østlige linjeføring. En af disse to boringer ligger på Tiset
Baunehøj. Ved Tiset Baunehøj ligger lerlaget, der beskytter grundvandet, tæt på overfladen.

Den Centrale linje:
Længde: Målt fra delingen i Gjesing til de igen sluttes sammen i Hasselager er den Centrale linje 13,8 km.
Berørte ejendomme: På den Centrale linjeføring vil 26 ejendomme eller villaer blive ramt direkte af
linjeføringen, og yderligere 38 vil ligge indenfor en 100 m bred zone (50 m på hver side af linjen). Disse
ejendomme i 100 m-zonen kan ikke være sikre på at blive eksproprieret, men vil få meget store gener af
den kommende jernbane.
Den Centrale linjeføring vil være total ødelæggende for Solbjerg.

Den Vestlige linje:
Længde: Målt fra delingen i Gjesing til de igen sluttes sammen i Hasselager er den Centrale linje 14 km.
Berørte ejendomme: På den Vestlige linjeføring vil 2 ejendomme eller villaer blive ramt direkte af
linjeføringen, og yderligere 14 vil ligge indenfor en 100 m bred zone (50 m på hver side af linjen). Disse
ejendomme i 100 m-zonen kan ikke være sikre på at blive eksproprieret, men vil få meget store gener af
den kommende jernbane.

Denne linjeføring vil påvirke byområdet mindst og der er ikke påvirkning af drikkevandet.
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