
Høringssvar – idéfasehøring for ny bane Silkeborg - Aarhus

Hermed fremsendes et fælles høringssvar til idefasehøring om ny bane 
Aarhus – Silkeborg. Høringssvaret sendes på vegne af Silkeborg Kommu-
ne, Skanderborg Kommune, Aarhus Kommune samt Region Midtjylland.

Silkeborg, Skanderborg og Aarhus Kommune samt Region Midtjylland 
ser det som særdeles positivt, at en ny bane mellem Aarhus og Silke-
borg er en del af Infrastrukturplan 2035 og at Banedanmark er gået i 
gang med de indledende forundersøgelser med henblik på opstart af 
anlægsarbejde i 2026.  

Projektet er højt prioriteret i Silkeborg, Skanderborg og Aarhus Kommu-
ne samt Region Midtjylland. Det er en vigtig del i den vision vi har for 
Østjylland med fremtidig sammenhængende og bæredygtige mobilitet, 
der kan understøtte den store vækst og udvikling vi oplever. Projektet vil 
også have stor betydning for at binde regionen bedre sammen – helt fra 
Herning i vest til Aarhus i øst - og give flest mulige borgere og erhverv 
adgang til hurtig togtransport.

Vi har dog noteret os, at det beskrevne Silkeborg-Aarhus baneprojekt i 
Infrastrukturplan 2035 er baseret på en enkelt-sporet løsning med stati-
oner i Silkeborg, Galten og Aarhus. 

Vi anser en ny bane for at have et stort potentiale for at understøtte 
den markante byudvikling der er i gang og planlægges for i byområder-
ne Aarhus og Silkeborg, men også Sejs-Svejbæk, Låsby, Galten-Skovby, 
Harlev-Framlev, Brabrand og Åbyhøj. 

Til Banedanmark
Via aarhus-silkeborg@bane.dk 
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Med den pågående planlægning i området ved Harlev-Fremlev i Aarhus 
Kommune, at det samlede indbyggertal, indenfor en 10-årige periode, 
vil vokse fra 4.300 indbyggere i dag til mellem 14.500 – 17.500 samt 
at der vil komme et sted mellem 14.000 – 19.000 nye arbejdspladser. I 
Sejs-Svejbæk forventes en befolkningsstigning fra 4.200 til 5.300, Silke-
borg forventes at stige fra 53.000 til  60.500 og Låsby og Galten området 
forventes at stige fra 15.700 til 18.000 indbyggere over de næste 10 år. 

Vi vil derfor opfordre til, at de kommende undersøgelser også omfatter 
muligheden for at gennemføre de stationsåbninger og den betjening, 
der tidligere blev undersøgt i en dobbeltspor-løsning.

Derfor ønskes det, at Banedanmark medtager følgende perspektiver i 
den kommende undersøgelsesfase med henblik på at indgå som alter-
nativ, der belyses i den efterfølgende miljøkonsekvensvurdering:

- Banen undersøges som dobbeltspor-løsning. Dette skal sikre 
højt niveau af regularitet, fleksibilitet og kapacitet i den fremtidige 
togdrift samt mulighede for etablering af flere stop ved de mar-
kant voksende bysamfund mellem Aarhus og Silkeborg samt gøre 
det teknisk muligt at opretholde nuværende serviceniveau på den 
eksisterende bane Silkeborg-Skanderborg-Aarhus.

- Der undersøges mulighed og konsekvenser for flere stop på 
banen i bysamfund på strækningen, herunder Åbyhøj, Brabrand, 
Harlev-Fremlev, Låsby og Hårup. Herunder ønskes det belyst, 
hvilke muligheder der er for at sammentænke den fremtidige 
bane med Brabrand station, der også er en del af Infrastrukturplan 
2035. Dette skal indfri banens potentiale for at understøtte bære-
dygtig byudvikling og grøn mobilitetsadfærd.
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For at understøtte den forestående forundersøgelse kan vi bidrage med 
passagerberegninger fra Aarhus Kommunes trafikmodel. Denne model 
tager afsæt i Landstrafikmodellen zonestruktur, men har en mere fint-
masket inddeling der giver mulighed for større præcision. 

Figuren nedenfor viser passagerberegninger i 2030 fra Trafikstyrelsens 
forundersøgelse i 2016 beregnet i landstrafikmodellen sammenholdt 
med Aarhus Kommunes trafikmodel. 

Det er vores vurdering at passagergrundlaget med Aarhus-trafikmodel-
len er betydeligt større end først antaget. 
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Tabel 1: Passagerberegninger i 2030 fra Landstrafikmodellen (angivet 
som ”Forundersøgelsen 2030”) sammenholdt med Aarhus Kommunes 
trafikmodel. Beregning af passagertal for stationer i Silkeborg Kommune 
er under udarbejdelse.
 
Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Aarhus Kommune samt 
Region Midtjylland stiller sig, i samarbejde med Midttrafik, til rådighed 
for Banedanmark med lokal viden, data og passagerberegninger fra Aar-



hus Kommunes trafikmodel såfremt det kan fremme vidensgrundlaget i 
undersøgelsesfasen.

Spørgsmål kan stiles til Trine Buus Karlsen, områdechef for Byrum, Aar-
hus Kommune (tbk@aarhus.dk), Flemming Frøsig Christensen, vej- og 
trafikchef, Silkeborg Kommune (flemmingfrosig.christensen@silkeborg.
dk), Jens Peter Langballe Sørensen, leder af vej og trafik, Skanderborg 
Kommune (jens.peter.langballe.sorensen@skanderborg.dk), Henning 
Salling, vicekontorchef for mobilitet og økonomi, Region Midtjylland 
(henning.salling@ru.rm.dk).

Med venlig hilsen
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Helle Gade, Borgmester / Martin Jacobsen, Udvalgsformand for Plan og Vejudvalget
Silkeborg Kommune

Frands Fischer, Borgmester / Claus Leick, Udvalgsformand for Klima-, Miljø- og Planudvalget
Skanderborg Kommune

Jacob Bundsgaard, Borgmester / Nicolai Bang, Rådmand for Teknik og Miljø 
Aarhus Kommune 

Anders Kühnau, Regionsformand
Region Midtjylland


