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Forløbet af linjeføringerne C1 – C6 medtaget i forundersøgelsen 2016 umiddelbart øst for Silkeborg. 
C1 er markeret med blåt og C3 med rødt. 

 

  



 

 

Der er planlagt en ny jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus. Der er lagt op til en 
linjeføring, kaldet C3, uden stop, gennem Sejs-Svejbæk og videre gennem Linå Vesterskov og fra 
Låsby parallelt til Aarhus. Sejs-Svejbæk er, med knap 4.500 indbyggere, den 3. største by i 
Silkeborg Kommune. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har nedsat en arbejdsgruppe, hvis mål det er, at en alternativ linjeføring, 
kaldet C1, medtages i forundersøgelserne (VVM). 

Lokalrådet ønsker at natur-, miljø- og lokale interesser vægtes i langt højere grad, end det er 
tilfældet ved C3. Det er vigtigt, at en kommende banelinje kommer flest muligt til gode og ikke 
blot har fokus på en hurtig forbindelse for de, der bor i Silkeborg eller vest for Silkeborg. 

Tidsperspektivet vægtes højt i forundersøgelsen, hvor der alene skeles til transporttiden fra 
Silkeborg til Aarhus. Med det nuværende forslag opnås ingen tidsgevinst for pendlere fra Sejs-
Svejbæk, da en hurtig forbindelse indebærer, at der ikke standses i Sejs-Svejbæk.  

Med C3 forslaget står Sejs-Svejbæk til at miste halvtimesdriften på de eksisterende 
togforbindelser. En alternativ C1 linjeføring vil i mindre grad konkurrere med de eksisterende 
forbindelser, hvilket kan give et politisk incitament til at opretholde nuværende halvtimesdrift. 

C3 linjeføringen er tilsyneladende udpeget, fordi den skulle være billigst. Anlægsudgiften er 
estimeret på baggrund af en enhedspris og tager f.eks. ikke højde for særlige terrænforhold. Bl.a. 
er etablering af C3’s forløb igennem den stærkt kuperede Linå Vesterskov ikke vurderet i 
tilstrækkeligt omfang. 

Der er flere anlægsøkonomiske forhold ved C1 linjeføringen, som har ændret sig væsentligt siden 
forundersøgelsen i 2016. Bl.a. er den nye Nordskovvej etableret. Det åbner op for nye muligheder 
i forhold til etablering af C1 linjeføringen på denne strækning. 

En undersøgelse af anlægsudgifterne vil formentlig påvise yderligere krav til anlægsarbejde i Sejs-
Svejbæk pga. en presset infrastruktur. Lange bilkøer på flere tidspunkter af døgnet ved 
Borgdalsvej er særligt problematiske. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd anbefaler, at anlægsudgiften beregnes for både C1 og C3 linjeføringerne 
parallelt med VVM-processen, da økonomien i sidste ende vil spille en afgørende rolle for, hvilken 
løsning der vælges. 

C1 linjeføringen kan etableres langs den nye Nordskovvej og løbe parallelt med motorvejen 
mellem Resenbrokrydset og Hårup. Ved at etablere et stop i Hårup vil man bedre kunne servicere 
de mange borgere og tilflyttere i det kommende Eriksborg og Silkeborg Nord, de studerende på 
Silkeborg Gymnasium og College360 samt virksomhederne i det voksende erhvervsområde 
omkring Hårup. Der vil desuden være mulighed for at etablere en pendlerplads i Hårup for 
motorvejs-trafikanter fra vest, som derved kan stige på hurtigtog ind til midten af Aarhus. 

Den primære naturmæssige fordel ved C1, i forhold til C3, er, at et større sammenhængende 
naturområde bevares, hvilket vil opretholde sammenhængen mellem de eksisterende 
naturområder. 

Flere tog gennem Sejs-Svejbæk vil derudover medføre flere oplevede gener, bl.a. mere støj, flere 
vibrationer, mindre bevægelsesfrihed på tværs af togbanen, mere utryghed og øget ventetid ved 
jernbaneoverskæringerne. 


