
SEJS-SVEJBÆK LOKALRÅD

Ny jernbanelinje 
mellem Silkeborg 
og Aarhus
Konsekvenser, bekymringer  
og potentialer
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Vi arbejder for at  
få undersøgt en  
linjeføring (C1), 
der ikke risikerer 
ødelæggelse af  
natur og by!
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 Lokalråd har nedsat 
arbejdsgrupper, hvis mål det er, at en anden linjeføring, kaldet C1, 
medtages i næste undersøgelsesfase (VVM). 

Forløbet af linjeføringerne C1 og C6 er medtaget i forundersøgelsen 2016  
umiddelbart øst for Silkeborg. C1 er markeret med blåt og C3 er markeret  
med rødt.
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Bekymringer ved linjeføringsforslag (C3)

Potentialer ved anden linjeføring (C1)

• Ødelæggelse af nærlokal natur (byens identitet)
•  At en ny togbane ikke kommer flest muligt til gode i et samfundsperspektiv
•  Samfundsøkonomiske parametre som anlægsudgift, passagergrundlag og 

rejsetid er ikke vurderet i tilstrækkeligt omfang på andre linjeføringsforslag 
• Øger pres på den, i forvejen ringe, lokale infrastruktur
•  Forringelse af den kollektive trafik ved at miste halvtimesdrift på nuværende 

linje
•  Oplevede gener ved øget togdrift: Mere støj, flere vibrationer, mindre bev-

ægelsesfrihed på tværs af togbanen, utryghed ved togtrafik, beskæmmende ift. 
anlæg og støjværn, øget bom-tid og anlægsarbejde i forbindelse med projektet

•  Fremtidig politisk interesse for øget godstransport og udvidelse af jernbanen til 
dobbeltspor - med massive ekspropriationer i Sejs-Svejbæk til følge.

• Større sammenhængende naturområde bevares
• Oplevede gener med togtrafik forbliver status quo 
• Byen sættes ikke under infrastrukturelt pres
•  Mulig politisk interesse for at bevare halvtimesdriften på nuværende bane
•  Kan etableres langs motorvejen i eksisterende transportkorridor uden større 

gener for mennesker og natur
•  Et stop i Hårup vil 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 erhvervs- 
område omkring Hårup. Der vil ligeledes være mulighed for at etablere pendler-
plads for biltrafikanter, med ladestationer, med overgang til hurtigtog.

Konsekvenser ved linjeføringsforslag (C3)
• Massive ødelæggelser af Linå Vesterskov
• Sejs-Svejbæk kobles ikke på den nye forbindelse
•  Der kommer minimum til at gå 6 tog pr. time gennem Sejs-Svejbæk 

4 af de 6 afgange vil være gennemgående tog og stopper ikke
•  Bommene vil være nede 1-3 minutter hvert 10 minut  

(6 gange i timen!)
• Vi mister halvtimesdriften på den eksisterende linje
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Følg det videre arbejde på facebook: 
Sejs-Svejbæk Lokalråd  //  Sejs-Svejbæk Debatforum 

Stærkt engagement og stor interesse

Kilder, baggrund og forudsætninger:
Infrastrukturplan 2035 (Transportministeriet 2021), Forundersøgelse af ny bane Aar-
hus-Galten-Silkeborg (Trafikstyrelsen 2016), Screeningsrapport Aarhus-Silkeborg (Trafik-
styrelsen 2012) og En moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK (Trafikstyrelsen 
2014).

Tak til de mange frivillige borgere og politikere som allerede har vist  
interesse og engagement!

Vores arbejde for en alternativ linjeføring er blevet hørt på Christiansborg.  
Vi har haft besøg af landspolitikere fra nærmest alle sider i Folketinget  
-  Thomas Jensen (A), Kristian Pihl Lorentzen (V), Pia Olsen Dyhr (F),  

Signe Munk (F), Søren Pape (C), Niels Flemming Hansen (C)  
og Søren Vandsø (C)

Lokalrådets arbejde har opbakning fra vores tre lokale byrådsmedlemmer  
Helle Præsius Busk (A), Thomas Tonsberg Schlie (V) og Morten Hæk (C).

En repræsentant for lokalrådet har fået taletid på Christiansborg med foretræde for 
Transportudvalget i oktober 2021.

Under Sejs-Svejbæk lokalråd er der på nuværende tidspunkt nedsat tre arbejds- 
grupper, der er båret af frivillige borgere i Sejs-Svejbæk.
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