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Idé-fase høring om ny banelinje Aarhus-Galten-Silkeborg.  
 
Banedanmark har ved politisk beslutning fået til opgave at undersøge en ny et-sporet  
banelinje på denne strækning.  
 
Banedanmark skal overveje og vurdere både anlægsomkostninger, togdrifts- og 
passagerkapaciteter, samt miljøpåvirkninger ved flere alternative linjeføringer af banen. 
Der kan også blive tale om linjeføringer, som ikke hidtil har været overvejet. 
En endelig beslutning om projektet (en anlægslov) kan tidligst ventes i 2025. 
 
Banedanmark har i august og september afholdt 3 informations- og inspirationsmøder 
for beboere i lokalområderne. På møderne er interesserede blevet opfordret til at 
indsende både spørgsmål, idéer, og holdninger til projektet. Der er tale om en 
indledende dialog-runde, som Banedanmark derefter vil inddrage i projektarbejdet. 
 
Bestyrelsen for Svejbæk Grundejerforening deltog i informationsmødet i Silkeborg den 
20. september, og vi har skrevet og indsendt et høringssvar, som kan læses på vores 
egen hjemmeside www.svejbaek.dk.  
 
Vores høringssvar siger: 

 At en miljøvenlig hurtigbus-rute Silkeborg-Galten-Aarhus på mange måder ville 
være en bedre løsning.  

 At en linjeføring langs motorvejen helt til Resenbro motorvejskrydset og langs 
Nordskovvej til Silkeborg må være den bedste løsning (C1-linjeføringen). 

 At en gennemskæring af Linå Vesterskov og forøget hurtigt kørende togtrafik 
gennem Sejs-Svejbæk vil være natur- og miljømæssigt uacceptabelt. 

 At en eventuel station i Hårup vil være et bedre alternativ end en udvidelse af 
Svejbæk Station.   

 
Vores høringssvar ligger meget på linje med det høringssvar, som Lokalrådet for Sejs-
Svejbæk har indsendt. 
 
Når Banedanmark senere kommer videre med en konkretisering af projektet, vil der  
blive afholdt en høring med fokus på miljøkonsekvenserne. Det ventes at blive i 2024. 
 
 

Grundejerforeningens materiel: 
 

Vores pælebor har været forsvundet siden en gang i eftersommeren. Efter en passende 
ventetid er der nu indkøbt et nyt. Desuden er der anskaffet en pælehammer. 
 
Husk, at den vejledende lånetid på materiel er 2 dage, - dog 4-7 dage for 
rullestilladset. Det er en selvfølge, at lån noteres omhyggeligt i de fremlagte kalendere 
med planlagt låneperiode og som minimum telefonnummer på låneren.   
  

Nyhedsbrev fra Svejbæk Grundejerforening 
www.svejbaek.dk         November 2022 


