
 
 

1 
 

 
 
 
 
Banedanmark 
aarhus-silkeborg@bane.dk 

     12. oktober 2022 
 
 
Høringssvar fra Skanderborg og Silkeborg Kommune  
– idéfasehøring for ny bane Aarhus–Silkeborg 
 
Som supplement til vores fælles høringssvar fra Silkeborg Kommune, Skanderborg 
Kommune, Aarhus Kommune samt Region Midtjylland, fremsendes hermed følgende 
supplerende kommentarer fra Skanderborg og Silkeborg Kommune.  
 
Skanderborg og Silkeborg Kommune ser positivt på, at en ny bane mellem Aarhus og 
Silkeborg er en del af Infrastrukturplan 2035, og at Banedanmark er gået i gang med 
de indledende forundersøgelser. Projektet er højt prioriteret i begge kommuner. 
 
Skanderborg og Silkeborg Kommune anbefaler linjeføringsforslag C1 med en 
dobbeltsporet løsning på hele strækningen mellem Silkeborg og Aarhus. Dette kan 
medføre nye stationer og dermed et større passagergrundlag. Desuden vil nye 
stationer understøtte byudviklingen i byerne langs jernbanen. En dobbeltsporet 
løsning vil samtidig sikre, at der også kan opnås et hurtigt og gennemgående tog til 
Aarhus, hvilket er vigtigt for Silkeborg og andre byer vest for Silkeborg.  
 
Byrådet i Skanderborg og Silkeborg Kommune noterer sig, at den kommende trafikale 
analyse skal levere køreplanseksempler for den eksisterede jernbane via Ry. I de 
kommende undersøgelser er det vigtigt for Skanderborg og Silkeborg Kommune, at 
der belyses et driftsoplæg, hvor den nuværende frekvens (halvtimesdrift) opretholdes 
for den eksisterende jernbane Silkeborg-Laven-Ry-Skanderborg-Stilling-Hørning-
Aarhus.  
 
Den eksisterende jernbane via Ry er en væsentlig og vigtig del af den kollektive 
infrastruktur i Skanderborg og Silkeborg Kommune for såvel uddannelsessøgende som 
arbejdskraft, der er bosat i f.eks. Ry og pendler til arbejdspladser og uddannelse i 
bl.a. Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. I Ry forventes en befolkningsvækst på ca. 20 
procent frem til 2030. 
 
Idet kommissoriet til regionalbanen foreskriver, at C3 skal undersøges nærmere, bør 
det samtidigt undersøges, hvorvidt stationen i Sejs-Svejbæk bør flyttes i forhold til 
bedre at betjene hele byområdet Sejs-Svejbæk samt Hårup. 
 
Skanderborg og Silkeborg Kommune vil i de kommende undersøgelser have særlig 
fokus på, hvordan nye stationer i Hårup, Låsby og Galten understøttes mest muligt fra 
kommunernes side, bl.a. i form af placering af byudvikling, attraktive adgange, 
stationsforpladser, pendler-p-pladser, kobling til øvrig kollektiv transport mv.  
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En ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus binder byerne tættere sammen og 
gør stationen i Silkeborg til et vigtigt trafikknudepunkt for omstigning både i en lokal 
og regional sammenhæng. En ny jernbane vil ligeledes gøre Silkeborg til det nære 
opland for Aarhus og skabe et stort bosætningspotentiale i korridoren. Samtidig vil det 
medføre en række strategiske effekter i form af nye arbejdspladser i tæt tilknytning til 
nye stationer.  
 
Silkeborg Kommune anbefaler specifikt, at overkørsel 56 ved Frederiksberggade i 
Silkeborg skal løses ved at føre jernbanen helt under Frederiksberggade. Ved en 
niveaufri skæring med jernbanen er det sandsynligvis tilstrækkeligt med én 
venstresvingsbane fra Nordskovvej til Frederiksberggade, samt et modtagerspor på 
Frederiksberggade. Værdien for bymiljøet og trivslen ved en underføring forbedres 
betydeligt. 
 
En nedgravning af jernbanen på hele strækningen mellem Frederiksberggade og 
Søndre Ringvej i Silkeborg, vil medføre et stort byudviklingspotentiale på stations- og 
banearealet, som kan indgå i en samlet økonomivurdering af en nedgravning.  
 
Samtidigt vil jernbanen ikke være en barriere i midtbyen, som den er i dag, hvor der 
kun er krydsningsmuligheder et begrænset antal steder. Nye krydsningsmuligheder 
for alle trafikanttyper, især lette trafikanter, vil blandt andet medvirke til en større 
trafiksikkerhed ved krydset Frederiksberggade og en aflastning af Frederiksberggade, 
hvor ca. 19.000 køretøjer vil passere i døgnet i 2032. Silkeborg Kommune ser positivt 
på, at Banedanmark nu undersøger dette forslag. 
 
Skanderborg og Silkeborg kommune ser frem til et fortsat godt samarbejde i 
forbindelse med de kommende undersøgelser.  
 
Til høringssvaret er som bilag vedlagt Skanderborg og Silkeborg Kommunes tidligere 
brev til transportministeren om Ny bane Aarhus-Silkeborg. 
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Udvalgsformand for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune 
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Martin Jakobsen 
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