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Formålet med høringssvaret i denne fase er dels at inspirere Banedanmark med lokalt 

forankrede idéer og dels at gøre opmærksom på lokale og kommunale bekymringer. 

Hovedbudskabet med høringssvaret er, at C1-linjeføringen skal med i næste 

undersøgelsesfase (VVM), og at C1-løsningen af mange grunde bør vælges. 

Efter lokalrådets opfattelse er C1-linjeføringen ikke blot den bedste løsning her og nu, men det 

er også klart den linjeføring med størst udviklingspotentiale for fremtiden.  

Lokalt risikerer vi med C1-linjeføringen ikke massiv ødelæggelse af større sammenhængende 

naturområde, og med C1-linjeføringen risikerer vi heller ikke i omfattende grad flere gener, 

som en øget togdrift og udbygning heraf gennem byen vil medføre. 

Budskabet er vi ikke ene om. Lokalrådets budskab understøtter ligeledes de tanker Silkeborg, 

Skanderborg og Aarhus Kommuner har om, at C1-linjeføringen er at foretrække. Derudover 

har flere folketingspolitikere fra Transportudvalget også tilkendegivet, at C1-linjeføringen er 

det rigtige valg for Silkeborg Kommune og Sejs-Svejbæk. Bl.a. Thomas Jensen og Kristian Pihl 

Lorentzen. Dertil har 94% af 617 borgere i lokalområdet Sejs-Svejbæk tilkendegivet, at de 

foretrækker C1-linjeføringen. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd stemmer dermed for C1-linjeføringen og vil i følgende høringssvar 

argumentere herfor. 
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Resume 
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 får C1-linjeføringen 

undersøgt ligeværdigt med de øvrige.  

Lokalrådet ønsker, at natur-, miljø- og lokale interesser vægtes i langt højere grad, end det er 

tilfældet i tidligere forundersøgelser.  

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. Derfor bør en C1-

løsning indeholde stop i et Silkeborg Nord-Øst område (f.eks. Hårup) 

Med C3/C4-linjeføringen står Sejs-Svejbæk, jf. tidligere forundersøgelser, til at miste 

halvtimesdriften på de eksisterende togforbindelser.  

C1-linjeføringen vil i mindre grad konkurrere med de eksisterende forbindelser, hvilket kan 

give god grund til at opretholde nuværende halvtimesdrift. Silkeborg og Skanderborg 

Kommuner støtter allerede officielt dette synspunkt – ligesom flere folketingspolitikere i 

Transportudvalget også deler synspunktet. 

C1-linjeføringen kan sikre en status quo i forhold til kollektiv transport på den gamle bane. 

Lokalrådet appellerer til, at Banedanmark også foreslår den bedste løsning – og ikke kun den 

billigste. Dette set i lyset af, at anlægsbudgettet kan være estimeret på baggrund af gamle 

enhedspriser, som ikke tager højde for særlige terrænforhold. Bl.a. er etablering af C3-

linjeføringens forløb igennem den stærkt kuperede Linå Vesterskov ikke vurderet i 

tilstrækkeligt omfang i forhold til budgettet. 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. Der findes stadig ubrugt gammelt jernbanetracé. Der er 

stigende ejendomspriser i Sejs-Svejbæk og foretaget nybyggeri langs den eksisterende 

jernbane, hvilket medfører, at udbygning til en 2-sporet bliver dyrere. 

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.  

Dertil kommer en markant prisstigning i anlægsudgifter over de sidste to-tre år. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd anbefaler, at anlægsudgiften beregnes dybdegående for alle 

linjeføringer og for både 1-sporet og 2-sporet, da økonomien i sidste ende vil spille en 

afgørende rolle for, hvilken løsning der vælges.  

Hvis banen alligevel ikke kan realiseres inden for et tilsyneladende underdimensioneret budget, 

vil lokalrådet bakke op om, at få belyst den bedste løsning i forhold til lokale udfordringer og 

øvrige samfundsøkonomiske parametre som passagergrundlag og rejsetid. 

C1-linjeføringen kan etableres langs den nye Nordskovvej og løbe parallelt med motorvejen 

mellem Resenbrokrydset og Hårup. Ved at etablere et stop i et Silkeborg Nord-område (f.eks. 

Hårup) vil man bedre kunne servicere de mange borgere og tilflyttere i det kommende 

Eriksborg, Linå, Resenbro, Hårup 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. 

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. 

C3/C4-linjeføringen vil også, jf. tidligere forundersøgelser, medføre gennemgående tog igen. 

Dette har tidligere været til stor gene for en lang række borgere. Tidligere forundersøgelser 

peger på, at vi med C3/C4 vil gå fra fire tog i timen som tilpasser tempo efter at de skal 

stoppe til minimum seks tog i timen, hvoraf fire er gennemgående med en hastighed på 120 

km/t, som banen jf. Banedanmark er dimensioneret til. Dette vil forøge støj og rystelser. Med 

elektrificering af togdrift vil dette blive yderligere forøget, da eltog er tungere og medfører 

større gener. 

En øget togdrift gennem Sejs-Svejbæk anses som en markant forringelse af borgernes 

levevilkår. En lokal meningsmåling på Facebook har derfor, blandt andet, også tidligere vist, at 

94% ud af 617 besvarelser foretrækker en C1-linjeføring: 

 

 

 

 

  



 

  

1. Indledning og baggrund for høringssvar 
Høringssvaret har opdrag i Banedanmarks idéfasehøring 3. kvartal 2022 i forbindelse med 

forundersøgelse til etablering af ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg.  

Tidligere forundersøgelse fra 2016 har anbefalet en linjeføring, som krydser Linå Vesterskov og 

går igennem Sejs-Svejbæk – uden stop. Denne forundersøgelse har bl.a. taget udgangspunkt i 

en administrativ kommunehøring, hvor hverken borgere eller politiske udvalg er blevet hørt. 

Tidligere forundersøgelse er således både ude af trit i forhold samfundet og nye forbedrede 

løsningsforslag. 

Derfor glæder det os at læse i kommissoriet (tilbage i februar 2022) som udstukket af 

Transportministeriet og forligskredsen, hvordan C1-linjeføringen nu skal undersøges sammen 

med øvrige linjeføringer. 

Det glæder os endnu mere at høre på borgermøde i JYSK arena 20.9., at alle linjeføringer nu 

skal undersøges ligeværdigt – ingen er foran på papiret. 

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 den kollektive trafik i 

Silkeborg Kommune.  

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 få, som allerede har gode muligheder for 

kollektiv transport. 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 tidligt nedsat en arbejdsgruppe, hvis mål det er, at alternative 

linjeføringer mellem Silkeborg og Aarhus medtages i næste undersøgelsesfase (VVM). 

Lokalrådet ønsker, at natur-, miljø-, lokale og samfundets interesser i langt højere grad 

vægtes end det, der er foreslået i forundersøgelsen fra 2016.  

Lokalrådet er stærkt motiveret til arbejdet gennem en massiv, lokal opbakning. 

Byrådsmedlemmer, folketingsmedlemmer, Silkeborg og Skanderborg Kommuner deler således 

lokalrådets budskaber. Dertil, som nævnt ovenfor, har 94% af 617 borgere allerede peget på, 

at C1-linjeføringen vil være at foretrække. 

Derfor peger lokalrådet på C1-linjeføringen, og vil i det følgende høringssvar argumentere 

herfor. 

 

  



 

  

2. Ændrede forudsætninger som idéoplæg til ny 

forundersøgelse  
Afsnittet giver et bud på væsentlige forudsætninger, som vi mener dels er forkert opstillet i 

forundersøgelsen fra 2016 og dels har ændret sig siden 2016. Et bud på de ændrede 

forudsætninger skal også opfattes som idéoplæg til den forestående undersøgelsesfase. 

Økonomi og natur 

I forundersøgelsen fra 2016 peges på et valg af linjeføring ud fra en økonomisk vurdering samt 

udfordringerne ved C1´s nærhed til Natura2000 områder. Alle linjeføringer undersøgt i 

forbindelse med forundersøgelsen 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 natura2000 området tæt ved Remstrup Å. 

Nordskovvejen 

Nordskovvejen har set dagens lys. Dvs. at der allerede er foretaget massive anlægsarbejder, 

som et jernbaneprojekt må formodes at kunne drage nytte af. 

Dertil har der tidligere kørt tog fra Silkeborg C op ad Nordskovvejen og nord på. 

Det gamle jernbanetracé er ikke fuldt udnyttet i forbindelse med Nordskovvejen, og ligger i 

dag øde hen i skoven, hvor man dog kan cykle derpå. 

Corona og hjemmearbejde 

Corona har bidraget væsentligt til, at flere arbejdspladser i dag kører med ”best of both 

worlds”. Dvs. at flere har nu kun tredages fremmøde på arbejdspladsen, og to dage med 

hjemmearbejde. I forhold til det undersøgende arbejde, må det betyde, at særligt det 

samfundsøkonomiske parameter med passagergrundlag, bør vægte højere. 

Et stop på C1-linjeføringen bør alt andet lige have et større passagergrundlag, da oplandet fra 

Silkeborg Nord, Resenbro, Hårup, Linå og Sejs-Svejbæk er større end det de andre 

linjeføringer kan byde på. Kan der ikke blive råd til et stop i forhold til rejsetiden, bør C1 

fortsat have de bedste vilkår for fremtidig udvikling. Tegner man en logisk linje på et kort og 

lader linjeføringen følge motorvejen, bør rejsetiden her, alt andet lige, være kortere, da den 

ikke skal op og ned ad bakker og med motorvejen er der taget højde for sving. Spørgsmålet 

er, om den kortere rejsetid på C1, kan give ”råd” til et stop og dermed forøge 

passagergrundlaget. 

Bæredygtighed 

I dag er der endnu mere fokus på bæredygtighed end tilfældet var i 2016. Bæredygtighed 

gennemsyrer den ene politiske strategi efter den anden. 

Dermed bør ligge et øget fokus på at konvertere pendlere langs motorvejen fra bil til tog. Det 

kan både blive et krav og en nødvendighed. C1 appellerer til denne tankegang ved at have den 

største strækning langs motorvejen – og dermed også mulighed for at anlægge et strategisk 

stop i Silkeborg Nord området, som, tidligere nævnt, både vækster og har et stort opland ift. 

passagergrundlag. 



 

  

Nyt kommissorium 

Kommissoriet af 1. februar 2022 fra Transportministeriet giver også nogle væsentlige ændrede 

forudsætninger: 

1. Tre linjeføringer skal nu undersøges ligeværdigt. Det må betyde, at store dele af 

tidligere undersøgelser ikke kan/skal genbruges. 

2. Der skal perspektiveres til opgradering af linjeføringen til 200 km/t, udvidelse til 

dobbeltspor og godstransport. Perspektiverne forsvinder ikke i fremtiden og har 

eksisteret i snakken om en ny bane mellem Aarhus, Silkeborg og Herning i godt 10 år. 

C1-linjeføringen giver perspektiverne et rum at leve i. C3/C4 linjeføringen lukker ned 

for samtlige udvidelsesmuligheder grundet natur og by. 

Lokalrådet kan kun opfordre til, at perspektiverne undersøges i højere grad end kommissoriet 

lægger op til. Perspektiverne har væsentlig indflydelse på de samfundsøkonomiske parametre, 

og bør vægte højere.  

Økonomi og uhensigtsmæssige begrænsninger i budgettet 

Budgettet til hele jernbaneprojektet er i Infrastukturplan 2035 fastsat til 2,2 mia. kr. Et budget 

fastsat efter et anlægsoverslag på en enkeltsporet jernbane i forundersøgelsen 2016. 

Siden 2016 har verden, grundet corona og krig, oplevet en markant stigning i anlægspriser.  

Dertil har anlægsoverslaget fra 2016 gjort brug af nogle enhedspriser fra et 

infrastrukturprojekt af endnu ældre dato. 

Med ovenstående taget i betragtning virker det usandsynligt, at der kan bygges en ny 

jernbane mellem Aarhus og Silkeborg for 2,2 mia. kr. 

Derfor vil lokalrådet på det kraftigste appellere til, at forestående undersøgelser også tager 

afsæt i at finde den bedste løsning og ikke den billigste løsning indenfor en budgetramme, som 

alligevel ikke er tilstrækkelig. 

Skal der gennem ny anlægslov findes ekstra midler til at realisere projektet, kan det kun være 

i samfundets og politikernes interesse, at der arbejdes på at foreslå den bedste løsning – også 

selvom den kan være dyrere. 

 

 

  



 

  

3. Idéoplæg til C1-linjeføringen ift. samfundsøkonomi 
Jf. tidligere forundersøgelser er foreslåede linjeføring 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 det frygtes, at beslutningsgrundlaget bliver 

mangelfuldt.  

Vi ønsker derfor, at få undersøgt C1-linjeføringen grundigt og ligeværdigt, særligt på følgende 

samfundsøkonomiske parametre: Anlægsøkonomi, tidsbesparelse og passagergrundlag ved 

stop i Silkeborg Nord område (fx Hårup).  

Den følgende redegørelse underbygger argumentationen for, at C1-linjeføringen giver flere 

muligheder.  

3.1 Anlægsøkonomi  

I forhold til anlægsøkonomi ved C1-linjeføringen er der, som tidligere nævnt, 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.  

Det eksisterende trace ved Nordskovvejen, som kan anvendes ud til motorvejen, har tidligere 

været brugt som jernbanelinjeføringen. Traceet er kun delvist udnyttet til Nordskovvejen. 

Afgravninger langs Nordskovvejen vurderes at strække sig over ca. 1 km. Betydeligt mindre 

ift. de massive afgravninger mm. der skal til for at kunne realisere C3/C4. 

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 den forestående 

undersøgelse, 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. 



 

  

I særdeleshed må anlægsudgifterne ved en 2-sporet undersøges grundigt og ikke alene som 

en perspektivering (overslag hhv. antagelse), da det er en 2-sporet løsning som medfører 

væsentlige anlægsudgifter, herunder større antal ekspropriationer af ejendomme, flytning af 

stoppested mv. 

Lokalrådet anbefaler, at anlægsudgiften beregnes ligeværdigt og med afledte økonomiske 

konsekvenser for både C1- og C3/C4-linjeføringerne både for en 1-sporet og 2-sporet bane, da 

økonomien i sidste ende vil spille en afgørende rolle for, hvilken løsning der vælges. Som 

tidligere nævnt, bør Banedanmarks afrapportering afspejle den bedste løsning i forhold til flere 

parametre – og ikke kun ét samlet forslag ud fra anlægsbudgettet alene. 

3.2 Passagergrundlag ved stop på C1 

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 et Silkeborg Nord-område (fx Hårup) vil 

man bedre kunne servicere de mange borgere og tilflyttere i det kommende Eriksborg, 

Silkeborg Nord-områder, Resenbro, Linå, Hårup og de studerende på Silkeborg Gymnasium, 

Silkeborg Seminarium, Sygeplejeskolen 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 et Silkeborg Nord-område (fx 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 et Silkeborg Nord-

område (f.eks. 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.  



 

  

 

 

 

I marts 2022 foretog lokalrådet nye stikprøver – isoleret på de fire mest populære 

morgenafgange fra Svejbæk st. mod Aarhus. Marts blev vurderet at være en god måned, da 

folk typisk er meget på arbejde og corona var mere eller mindre ude af samfundet. Resultatet 

af alle hverdage i marts viste, at 19 personer i gennemsnit tager toget mod Aarhus over de fire 

mest populære morgenafgange. 

Det er en meget lille andel, af den samlede pendlerskare som ellers bevæger sig ud af byen til 

fods, cykel eller i bil. 

Dertil viser passagertal for et helt år (2021-tal) at Svejbæk st. har godt 1 påstigning pr. 

afgang i gennemsnit.  

Gennemsnittet pr. afgang kan naturligvis ikke bruges til så meget i et pendlerperspektiv. Men 

tallene viser, at en C1-linjeføring, der eventuelt kan tilbyde et stop andetsteds, burde være en 

bedre samfundsøkonomisk gevinst målt på passagergrundlag. Sejs-Svejbæk er ikke en tog-

pendlerby. 

Lokalrådet anbefaler derfor, at passagergrundlaget ved en C1-linjeføring med stop i et 

Silkeborg Nord-område (f.eks. 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 et Silkeborg Nord-område (f.eks. 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 (jf. rejseplan.dk og 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. 

Tidsbesparelsen på C1-linjeføringen bør derfor undersøges som et fuldgyldigt alternativ. Det 

antages, at togene kan køre hurtigere på en længere strækning langs motorvejen. Såfremt 

C1-linjeføringen er hurtigere med en mere logisk linje, kan det måske generere tid til et ekstra 

stop i et Silkeborg Nord-område, som vil være til stor gavn for samfundsøkonomien og 

projektet rentabilitet. 

Desuden står Sejs-Svejbæk, med C3-linjeføringen, til at miste halvtimesdriften på de 

eksisterende togforbindelser (Forundersøgelsen 2016 - figur 5). C1-linjeføringen vil i mindre 

grad konkurrere med de eksisterende forbindelser, hvilket kan give god grund 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.  

  



 

  

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.  

C3/C4-linjeføringen vil yderligere belaste de allerede fredede lyngbakker med tilhørende 

hedearealer, ligesom Natura 2000 område og Nordskoven også vil belastes af den potentielt 

øgede togdrift. C3/C4-linjeføringens anvendelse af eksisterende bane mellem Silkeborg og 

Svejbæk går gennem samme Natura 2000 område, som C1 ved Nordskovvej eventuelt vil 

komme i berøring med. 

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. 

 

  



 

  

5. Ulemper ved C3/C4  
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. Der 

er samlet set fire overskæringer i byen. 

Siden forundersøgelsen i 2016 er motorvejen også åbnet gennem Silkeborg. Det har givet 

kraftig vækst i trafikken på Borgdalsvej ind mod Sejs-Svejbæk. Borgdalsvej er byens absolutte 

primære forsyningsvej. En øget togdrift gennem Sejs-Svejbæk vil være yderst kritisk for al 

trafik ud af, og ind gennem, byen. Uden at signalere utryghed, er det to gange inden for et år 

observeret, at en ambulance med fuld udrykning, ikke har kunne komme ind gennem byen. 

Krydset ved Borgdalsvej og Julsøvej opleves allerede i dag under nuværende togdrift som 

problematisk for trafikafviklingen. Flere situationer dagligt opleves utrygge i forbindelse med at 

bommene går ned; Ingen logik i sammenhæng mellem bomme og trafiklys, bilister kører over 

for rødt, cyklister cykler over for rødt og gående går over for rødt.  

Desuden: Antallet af borgere i Sejs-Svejbæk, som forventeligt skal krydse jernbanen og køre 

ad Borgdalsvej er stigende med flere tilflyttere til byen. Dvs. at hele infrastrukturen får sat en 

prop i 6-8 gange i timen, ikke kun rejsende ad Borgdalsvej, men også hele Julsøvej spærres 

for gennemkørsel pga. krydsets placering. 

Det er et kaotisk knudepunkt for byen – og flere tog gennem vil blot forværre situationen. 

En af de større oplevede gener er, at der ved en C3/C4-linjeføring, igen kommer 

gennemgående tog gennem Sejs-Svejbæk. Bybilledet ændrer sig derfor markant allerede fra 

dag 1. Fra fire tog i timen, hvor alle kører i et tempo efter at skulle stoppe – til minimum seks 

tog i timen, hvor fire (jf. tidligere forundersøgelse) vil være gennemgående med en hastighed 

på 120 km/t, som banen jf. Banedanmark er dimensioneret til. Gennemgående tog skaber 

utryghed ift. al mobilitet på tværs og i nærheden af banen. For ikke at tale om de oplevede 

gener på borgernes privatadresser ved gennemgående tog. Sejs-Svejbæk er en lang by, hvor 

rigtigt mange husstande befinder sig i relativt kort afstand til jernbanen. 

En 1-sporet, og især en 2-sporet, løsning som medfører væsentlige gener og en ændring af 

byområdet med en opdeling af byen, overgange, afskærmning mv., vil splitte lokalsamfundet 

og ødelægge natur i og omkring lokalsamfundet. 

C3/C4-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 1-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.  

Gener som følge af den nuværende jernbane 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. 

De oplevede gener ved togdrift – og potentielt øget togdrift ved C3/C4-linjeføringen – har stor 

betydning for byens borgere. Som tidligere nævnt har en lokal meningsmåling på Facebook 



 

  

vist, at ud af 617 besvarelser foretrækker 94% C1-linjeføringen. Pr. 2.6.2022 var der 3.327 

stemmeberettigede borgere i Sejs-Svejbæk, dvs. at ca. 19 procent af alle borgere har gjort sig 

den ulejlighed at stemme i meningsmålingen. Det er efter vores orientering en ganske pæn 

procent af en samlede befolkning, som jo også tæller en del, som ikke er aktive på Facebook. 

 

Vi opfordrer derfor også til, at oplevede gener ved togdrift kommer til at fylde en væsentlig del 

i den forestående undersøgelse. 

  



 

  

6. Opsummering  
 

• Sejs-Svejbæk Lokalråd har peget på en række fordele og ulemper ved C1- vs. C3/C4-

linjeføringer, som kræver nærmere analyser. 

• Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker, at C1-linjeføringen, som løber langs motorvejen, 

undersøges ligeværdigt med C3/C4. 

• Sejs-Svejbæk Lokalråd mener, at anlægsudgifterne for linjeføringerne ved både en 1-

sportet og 2-sporet bør beregnes dybdegående, da økonomien i sidste ende er 

væsentlig for, hvilken løsning der vælges. 

• Sejs-Svejbæk Lokalråd appellerer til, at den bedste løsning fremstilles – og ikke kun 

den billigste. Dette set i lyset af, at anlægsbudgettet i forvejen kan være 

underdimensioneret, da det er fastsat efter enhedspriser af ældre dato og heller ikke 

tager højde for anlægsudgifter, som er steget markant de sidste 2-3 år grundet covid19 

og krig. 

• Sejs-Svejbæk Lokalråd mener, at der bør laves en dybdegående samfundsøkonomisk 

analyse, da der kan være væsentlige samfundsmæssige fordele ved C1-linjeføringen i 

forhold til C3-linjeføringen – særligt i forhold til passagergrundlag og rejsetid. 

• Der bør i langt højere grad fokuseres på mulighederne for at kunne betjene de mange 

borgere og nye tilflyttere i Silkeborg Nord, Eriksborg, Resenbro, Hårup, Linå, 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 f.eks. 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. 

  



 

  

Bilag 1 – Forslag til buslinjer 

 

 


