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Resumé 
En politisk aftale om infrastruktur fra juni 2021 mellem Regeringen og et bredt flertal af Folketingets 
partier omfatter en ny jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus. Der er i en forundersøgelse fra 
2016 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 C 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 i forbindelse 
med krydsning af jernbanen 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 til 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. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/bred-aftale-om-infrastruktur-for-mere-end-160-mia-kroner-vil-samle-danmark-frem-mod-2035/?fbclid=IwAR3amy1ziIM0y7R1wNkjCSS_80slEDqDZfbNcAu1utJeyr12L9ewMOsJX0M


 

2 
 

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

1. Indledning og baggrund 
Aftalen om ny infrastruktur af 28. juni 2021 (Infrastrukturaftalen) omfatter bl.a. etablering af 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 med motorvejen til Aarhus. 
Sejs-Svejbæk er, med knap 4.500 indbyggere, den 3. største by i Silkeborg Kommune. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er positivt indstillet over for en bedre betjening af med kollektiv trafik af området. 
Vi finder det af stor vigtighed, at en kommende banelinje kommer flest muligt til gode, og ikke blot har 
fokus på en hurtig forbindelse for de, der bor i Silkeborg midtby eller vest for Silkeborg. En stor del af 
borgerne i Silkeborg bor i Silkeborg Nord, hvor også en stor del af befolkningstilvæksten vil ske i fremtiden. 
Formålet med etableringen af Silkeborg-Aarhus forbindelsen vil kun i mindre grad nås, såfremt kun en 
mindre del af beboerne i Silkeborg vil eller kan benytte den, fordi påstigning alene kan ske i Silkeborg C, 
med alle de udfordringer der måtte være i forhold til transport og parkering hér. 

Lokalrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, hvis mål det er, at alternative linjeføringer mellem 
Silkeborg og Aarhus medtages i forundersøgelserne (VVM). 

Uanset hvilken linjeføring der vælges, ønsker Lokalrådet, at natur-, miljø-, lokale og samfundets  interesser 
i langt højere grad vægtes end det, der er skitseret med C3 linjeføringen i forundersøgelsen fra 2016. 
Derudover deltager tre byrådskandidater aktivt i at få undersøgt et fuldgyldigt alternativ til C3 
linjeføringen. Flere folketingspolitikere har desuden været involveret og på besigtigelse i området.  

Lokalrådet ønsker, at et alternativt forslag, som har en linjeføring langs motorvejen, kaldet C1, inkluderes 
i det undersøgende forarbejde. 
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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. 

2. Forundersøgelser fra Trafik- og Byggestyrelsen

Der peges i forundersøgelsen på C3-linjeføringen ud fra en økonomisk vurdering samt C1´s nærhed 
til Natura2000 områder. 

Alle alternative linjer undersøgt passerer imidlertid Natura2000 områder. C1 passerer et mindre 
område ved motorvejen, men kan følge motorvejstracéet tæt hen over området. De øvrige løsninger 
passerer tværs gennem området tæt ved Remstrup Å. 
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3. Samfundsøkonomi
C3 linjeføringen er tilsyneladende udpeget, fordi den skulle være billigst. Anlægsudgiften er estimeret på 
baggrund af en enhedspris pr. km og tager f.eks. ikke højde for særlige terrænforhold. Men 
forundersøgelsen har ikke analyseret et fuldgyldigt alternativ i forhold til samfundsøkonomien, hvorfor 
beslutningsgrundlaget ser ud til at være mangelfuldt. Vi ønsker derfor, at få undersøgt et alternativ (C1 
linjeføringen) grundigt, særligt på følgende samfundsøkonomiske parametre: Anlægsøkonomi, 
passagergrundlag ved stop i Hårup og tidsbesparelse.  

Den følgende redegørelse underbygger behovet for at få undersøgt C1 linjeføringen som et fuldgyldigt 
alternativ til den foreslåede C3 linjeføring. 

3.1 Anlægsøkonomi 
I forhold til anlægsøkonomi ved en alternativ C1 linjeføring er der flere forhold, som har ændret sig 
væsentligt siden forundersøgelsen i 2016. Bl.a. er den nye Nordskovvej, der forbinder Resenbrokrydset 
med Silkeborg C, etableret. Dette åbner op for nye muligheder og mindre anlægsudgifter i forhold til 
etablering af C1 linjeføringen på denne strækning. Desuden kan variationer af C1 linjeføringen, som 
bevæger sig gennem mindre kuperet terræn, undersøges. 

Vi sætter endvidere spørgsmålstegn ved, om de økonomiske omkostninger ved etablering af C3 
linjeføringens forløb igennem den stærkt kuperede Linå Vesterskov er vurderet i tilstrækkeligt omfang. 
Pga. terrænets kupering og hældning i Linå Vesterskov, hvor terrænet stiger fra vest mod øst fra ca. kote 
+30 m til ca. kote +95 m (65 m) over en ca. 3 km lang strækning, men med toppe ind imellem som er
højere end kote 95, vil der skulle gennemføres særdeles omfattende anlægsarbejde. Dette indebærer
bl.a., at banetracéet skal stige og hæves betydeligt på strækningen allerede vest for Linå Vesterskov i
udkanten af Sejs-Svejbæk, og at der på strækningen i skoven skal ske betydelig sænkning/nedgravning af
tracéet i forhold til terræn, for at togdrift overhovedet skal kunne lade sig gøre.

I anlægsoverslaget for C3 linjeføringen er medtaget en udgift til støjværn på 40 % af strækningen. Det 
antages, at udgiften hertil vil være betydeligt lavere ved en C1 linjeføring, da den ikke passerer gennem 
godt 3 km byzone i Sejs-Svejbæk. 

Udgifter ved en påtænkt udbygning og flytning af Svejbæk Station, en omfattende ekspropriation af 
private ejendomme og store anlægsudgifter til infrastruktur, overgang, støjdæmpning og 
parkeringsmuligheder er alene angivet ved en dobbeltspor-løsning. En undersøgelse af anlægsudgifterne 
vil kunne påvise yderligere krav til anlægsarbejde i Sejs-Svejbæk pga. en presset infrastruktur, med lange 
bilkøer på flere tidspunkter af døgnet, særligt ved Borgdalsvej/Julsøvej-krydset i umiddelbar forbindelse 
med jernbaneoverskæringen. I forhold til VVM-undersøgelsen er det derfor et behov og et ønske at få 
belyst alle udgifter i forbindelse med sikring af overgange, samt afledte økonomiske konsekvenser af, 
hvordan flere togafgange vil påvirke Sejs-Svejbæks infrastruktur.  

Beregning af anlægsudgiften er ikke en del af VVM-processen. Lokalrådet anbefaler derfor, 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.  
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3.2 Passagergrundlag ved stop i Hårup 
Ud fra et lokalt udviklingsperspektiv i Silkeborg Kommune giver C1 linjeføringen god mening, idet banen 
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 et hurtigtog 
til Aarhus. På sigt vil dette blive særdeles attraktivt i forbindelse med den stigende trafik og kødannelse 
ved Aarhus. 

Vi mener, at løsningen med en station i Hårup vil medføre et væsentligt større passagergrundlag og derfor 
give en forbedret samfundsøkonomi samt et mindre klimaaftryk af den nye jernbane. Det sammenholdt 
med, at en C1 linjeføring formentlig vil reducere jordarbejdet betragteligt i forhold til C3, på trods af den 
længere C1 linjeføring på ca. 4,8 km, mener vi, at en mere detaljeret prisvurdering bør udføres og 
dokumenteres i VVM-undersøgelsen, eller parallelt med denne, af både C1 og C3. 

At der kan være en passagermæssig gevinst ved at etablere et stop i Hårup underbygges af 
stikprøvekontroller af på- og afstigninger på Svejbæk Station på seks tilfældige hverdage i fem forskellige 
uger. Stikprøverne er foretaget af Sejs-Svejbæk Lokalråd i samarbejde med Arriva. Tallene fremkommer 
ved automatiske tællere på togenes døre. Stikprøverne er taget over fem morgenafgange mod hhv. 
Aarhus og Herning og fremgår af tabel 1 og 2. 

Tabel 1. Stikprøver af fem morgenafgange: Antal personer der stiger på og af toget (på / af) fra Sejs-
Svejbæk mod Aarhus.  

Dato/afgange 13.08.2021 16.08.2021 19.08.2021 23.08.2021 31.08.2021 08.09.2021 

Kl. 6:12 2 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 2 / 0 0 / 0 
Kl. 6:41 1 / 0 5 / 0 3 / 0 3 / 0 1 / 0 3 / 1 
Kl. 7:13 6 / 0 10 / 0 8 / 0 6 / 0 6 / 0 8 / 1 
Kl. 7:41 7 / 0 10 / 0 5 / 0 5 / 0 6 / 0 9 / 0 
Kl. 8:13 3 / 1 5 / 0 6 / 1 5 / 0 3 / 0 5 / 0 

Personer i alt 
over 5 afgange 

19 stiger på / 
1 stiger af 

32 stiger på / 
0 stiger af 

22 stiger på / 
1 stiger af 

20 stiger på / 
0 stiger af 

18 stiger på / 
0 stiger af 

25 stiger på / 
2 stiger af 
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Tabel 2. Stikprøver af fem morgenafgange: Antal personer der stiger på og af toget (på / af) fra Sejs-
Svejbæk mod Herning. 

Dato/afgange 13.08.2021 16.08.2021 19.08.2021 23.08.2021 31.08.2021 08.09.2021 

Kl. 6:28 3 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 4 / 0 1 / 0 
Kl. 7:00 1 / 2 1 / 1 0 / 1 2 / 2 1 / 1 1 / 0 
Kl. 7:28 14 / 1 21 / 1 13 / 0 8 / 0 5 / 1 8 / 2 
Kl. 8:00 0 / 0 2 / 0 1 / 1 4 / 1 0 / 0 2 / 0 
Kl. 8:28 1 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 

Personer i alt 
over fem 
afgange 

19 stiger på / 
3 stiger af 

28 stiger på / 
2 stiger af 

16 stiger på / 
2 stiger af 

16 stiger på / 
3 stiger af 

11 stiger på / 
2 stiger af 

13 stiger på / 
2 stiger af 

 
Lokalrådet anbefaler derfor, at passagergrundlaget ved en C1 linjeføring med stop i Hårup belyses i de 
videre undersøgelser.  

3.3 Sammenhæng med lokaltrafik 
Hvis der skal sikres en god sammenhængskraft med den lokale kollektive trafikstruktur, må denne 
gentænkes i forhold til en ny banelinje. 

De store byudviklingsområder ligger primært i Silkeborgs nordlige og vestlige udkant. Den nuværende 
kollektive trafikstruktur er planlagt således, at buslinjerne går radialt mod centrum. Pendlerne, der skal 
mod Aarhus, er derfor nødt til at tage bussen eller bilen mod centrum for at stige om til tog mod Aarhus. 
Det belaster bymidten med trafik og P-pladser. 

Såfremt der skal opnås en tidsgevinst for beboerne i byudviklingsområderne vil vi pege på en løsning med 
en station i Hårup, hvor der etableres ”tangentiale” buslinjer ad Nordre Højmarksvej med direkte 
forbindelser mellem boligområderne og omstigningsstationen. Herved opnås en tidsgevinst på 20-25 
minutter, hvilket rigeligt opvejer ekstra stop på banelinjen (se bilag 1).  

3.4 Tidsbesparelse 
Forundersøgelsen fra 2016 fastslog en tidsbesparelse på 14 minutter mellem Silkeborg og Aarhus ved C3 
linjeføringen, hvilket giver en samlet rejsetid på 26 minutter.  

Såfremt den eksisterende bane mellem Silkeborg og Aarhus opgraderes med hurtigere tog, samt at de 
eksisterende syv stop mellem Silkeborg og Aarhus nedlægges, vil den anslåede rejsetid være på ca. 35 
minutter (forudsat at det tager ca. 1 minut at gennemføre et stop). Tidsbesparelsen på en C3 linjeføringen 
til 2,2 mia. kr. (Infrastrukturplan 2035) kontra at opgradere og justere togdriften på den eksisterende 
bane, anslås derfor at være under 10 minutter: 26 minutter ved C3 linjeføring vs 35 minutter på den 
eksisterende bane med opgraderinger og justeringer. 
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Tidsbesparelsen på C1 linjeføringen bør derfor undersøges som et fuldgyldigt alternativ. Det antages, at 
togene kan køre hurtigere på en længere strækning langs motorvejen. 

Desuden står Sejs-Svejbæk, med C3 linjeføringen, til at miste halvtimesdriften på de eksisterende 
togforbindelser. (Forundersøgelsen 2016 - figur 5). En alternativ C1 linjeføring vil i mindre grad konkurrere 
med de eksisterende forbindelser, hvilket kan give et politisk incitament til at opretholde nuværende 
halvtimesdrift. I så fald kan C1 linjeføringen gavne alle parter. Den skaber et politisk grundlag for at 
opretholde den nuværende halvtimesdrift, som er pendlernes største bekymring - og samtidig skåner C1 
naturen omkring Sejs-Svejbæk samt mennesker og lokalsamfund, som måtte opleve gener ved flere tog 
gennem byen. 

3.5 Delkonklusion i forhold til de samfundsøkonomiske parametre 
Hvis samfundsøkonomien, som vi ser det, indeholder de tre væsentlige parametre: Anlægsudgifter, 
passagergrundlag ved stop og tidsbesparelse, og hvis C3 "kun" giver en tidsbesparelse på ca. 10 minutter, 
sammenlignet med muligheder på eksisterende linje, bør det være tydeligt hvad en C3 linjeføring giver af 
gevinster.  

Det kan være plusser og minusser ved forhold om anlægsudgifter og passagergrundlag, som ovenfor 
beskrevet, hvorfor lokalrådet, i de næste undersøgende faser, anbefaler en dybdegående undersøgelse af 
C1 linjeføringen som et fuldgyldigt alternativ til C3 linjeføringen. 

4. Natur 
Ved en C1 linjeføring er den primære naturmæssige fordel, i forhold til C3 linjeføringen, at et større 
sammenhængende naturområde bevares, hvilket vil opretholde sammenhængen mellem de eksisterende 
naturområder (teknisk set kaldet ”mulige naturområder” og ”mulige økologiske forbindelser”). Generelt 
er der mangel på større sammenhængende naturarealer i Danmark, og C3 linjeføringen vil fragmentere 
et stort sammenhængende naturområde (Linå Vesterskov). Derudover vil C3 linjeføringen i Linå 
Vesterskov gå gennem fredskov, som i dag har status af ”Urørt skov”. 

C1 vil på en mindre del af forløbet berøre Natura2000 området (H181, Silkeborg Skovene). Berøringen er 
begrænset, og konkret er en strækning på 190 meter syd for motorvejen – mellem Borgdalsvej og 
Nordskovvej – samt 300-400 m langs Nordskovvej berørt. De 190 meter omhandler en eksisterende 
faunapassage under motorvejen. Såfremt C1 løftes ligesom motorvejen ved faunapassagen, så vil den 
naturmæssige påvirkning forventeligt være minimal. Allerede i dag er strækningen på 300-400 m langs 
Nordskovvej væsentlig påvirket af vejen, og overordnet set vil effekten af berøringen derfor være 
begrænset, og der er alene tale om påvirkning i periferien af området. 

Et væsentligt element i VVM-undersøgelsen forud for anlæggelsen af Nordskovvej var hensynet til diverse 
flagermusarter. Disse findes i hele Nordskoven, skovene nord for Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov. Uanset 
hvilken linjeføring der vælges, kan dette forventes at blive et tema. 
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5. Ulemper ved C3 
Det kan være vanskeligt at vurdere, hvilke gener flere tog gennem byen medfører. Oplevede gener kan 
være: Mere støj, flere vibrationer, mindre bevægelsesfrihed på tværs af togbanen, mere utryghed, 
øget ventetid ved jernbaneoverskæringerne, fysiske afskærmninger mv. 

C3 linjeføringen vil på længere sigt kunne medføre endnu mere togtrafik gennem Sejs-Svejbæk end det, 
der er lagt op til i trafikforliget. Her er tale om en ét-sporet linjeføring uden godstransport, men behov for 
godstransport og en dobbeltsporsløsning kan opstå på sigt. Perspektivet med en dobbeltsporsløsning er 
allerede undersøgt i forundersøgelsen, hvor det også italesættes, at dobbeltsporsløsningen kan 
undersøges nærmere i VVM-fasen. Udover de nævnte gener vil en dobbeltsporsløsning også kræve 
omfattende ekspropriationer af op mod 50 ejendomme i Sejs-Svejbæk 

Kollektiv transport på den eksisterende linje betragtes generelt som et aktiv for lokalsamfundet. Gener 
som følge af det nuværende niveau og den nuværende togforbindelse er accepteret, og de er en præmis 
for at bo i Sejs-Svejbæk. Men flere potentielle gener ved flere tog gennem byen synes at fylde meget i 
borgernes opfattelse, hvilket afspejles på diverse medier, især Midtjyllands Avis og på Facebook. 
Lokalrådet vil selv initiere en spørgeskemaundersøgelse for at få et overblik over holdningerne blandt 
byens borgere til projektet. Vi opfordrer også til, at oplevede gener ved togdrift kommer til at fylde en 
væsentlig del i den forestående VVM-undersøgelse. 

6. Opsummering 
• Sejs-Svejbæk Lokalråd har peget på en række fordele og ulemper ved C1 vs. C3 linjeføringer, som 

kræver nærmere analyser. 
• Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker, at det alternative forslag C1 linjeføringen, som løber langs 

motorvejen, inkluderes i VVM-processen. 
• Sejs-Svejbæk Lokalråd mener, at anlægsudgifterne for både C1 og C3 linjeføringerne bør beregnes 

parallelt med VVM-processen, da økonomien i sidste ende er væsentlig for, hvilken løsning der 
vælges. 

• Sejs-Svejbæk Lokalråd mener, at der bør laves en samfundsøkonomisk analyse for både C1 og C3 
linjeføringerne parallelt med VVM-processen, da der kan være væsentlige samfundsmæssige 
fordele ved C1 linjeføringen i forhold til C3 linjeføringen. 

• Der bør i langt højere grad fokuseres på mulighederne for at kunne betjene de mange borgere og 
nye tilflyttere i Silkeborg Nord, de studerende på Silkeborg Gymnasium og erhvervsskolen 
College360 og virksomhederne i det voksende erhvervsområde omkring Hårup, samt fordelene 
ved at etablere perifere busforbindelser og en pendler P-plads i Hårup.  

• Der bør lægges større vægt på naturhensyn i den kommende VVM-undersøgelse, hvor 
muligheden for at bevare og forbedre naturforholdene vægtes ligeværdigt med rene økonomiske 
hensyn. 
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Bilag 1 – Forslag til buslinjer 
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