
Linjeføringen af Timeplanen i 
Østjylland (2 linjer) 

Togfondens forslag (fig 17) 



Ny jernbanestrækning 
Hørning - Lyngby 

 Togtiden vil blive væsentlig 
forbedret  

 Sparet tid i forhold til 
Aarhus H: (23-7)min. = 16 
min 

 Længden af strækning er 
15 km kortere end ind til 
Aarhus H 

 Mulighed for at lave stop 
på Skanderborg Station  

 Det kræver en ny banegård 
”Aarhus V” 

 Der skal laves en 
togforbindelse til Aarhus V 
fra Aarhus H. (eksisterende 
skinner kan bruges) 

Kortet er fra 2002 



Ny banegård  - ”Aarhus 
Vest” 

 ”Aarhus V” bliver en 
”gennemkørings-station”  

 Mulighed for at lave gode P-
pladser  

 Trængsels- og P-
pladsproblemer ved Aarhus H 
bliver forbedret 

 Let at komme til fra Silkeborg, 
Herning, Holstebro (motorvej) 

 Let at komme til fra den 
planlagte motorvej til Viborg 

 Togtiden til Randers og 
Aalborg bliver forbedret 

 Mulighed for at lave stop på 
Skanderborg Station – eller 
forlænge regionaltoget  
Herning – Silkeborg  hertil  

 Der skal laves en 
togforbindelse til Aarhus V fra 
Aarhus H. (kan senere 
forlænges mod Silkeborg) 

 

Eventuel placering af en ny banegård i 
Aarhus V (kortet er fra 2002) 



Ny bane fra Horsens Nord 
til Skanderborg 
(Togfondens forslag A9) 

 Rejsetidsbesparelse på 3–4 
minutter 

 Togfondens egen afvisning af 
forslaget:  Forholdsvis høj 
omkostning pr. sparet minut  

 Mest direkte linje (Horsens 
Nord – Skanderborg) 

Togfondens forslag A9   (Fig. 53 side 57) 



Ny bane fra Horsens Nord 
til Skanderborg 
(Alternativt forslag til A9) 

 En rejsetidsbesparelse på 3–4 
minutter – tilsvarende A9 

 Mest direkte linje (Horsens 
Nord – Skanderborg) 

 Mulighed for stop på 
Skanderborg Station – større 
passagergrundlag  (4,3 mio/år) 
+ togforbindelse til Silkeborg – 
Ringkøbing- Skjern 

A9 (blå) + Alternativ A9 (rød) 
(kort fra 2002) 



 
Tabel 13.(Togfonden.dk side 65) Omkostningseffektivitet for de forskellige 

anlægselementer og forskelligt materiel.  

Opgørelse af anlægskroner pr. sparet rejsetime over en 50-årig periode (højt beløb for 
IC3 i A6 skyldes, at IC3 ikke kan udnytte 200 km/t) . Fravalgte anlægselementer er 
gråmarkeret.  
 



Ny bane fra Horsens Nord 
til Skanderborg 
(Alternativt forslag til A9) 

 En rejsetidsbesparelse på 3–4 
minutter – tilsvarende A9 

 Mest direkte linje (Horsens Nord 
– Skanderborg) 

 Mulighed for stop på 
Skanderborg Station – større 
passagergrundlag + 
togforbindelse til Silkeborg – 
Ringkøbing- Skjern 

 Højdeforskellene er ikke så store 

 Kan kobles sammen med en 
videreførelse fra Hørning til 
Lyngby og ny ”Aarhus V”– 
banegård 

 4 km kortere banestrækning end 
A9 

 Forslaget krydser ingen større 
veje 

 Forslaget er i det åbne land 
 

 

Højdeprofiler  A9: Højdeprofiler  A9 – alternativ 



Beregning af omkostninger på A9 og Alternative løsninger 

 A9 anlægsomkostninger 4,6 mia. 
 Vejle Fjord broen 4,3 mia. 

 
 A9 - Km-prisen på denne 

strækning er 287 mio. pr/km 
 Andre nye jernbanetrækninger i 

Togfonden, der koster ca. 150 mio. 
pr/km 
 

 Banedanmark har fravalgt denne 
linjeføring ud fra begrundelse: 

 ”Forholdsmæssig høj omkostning 
pr. sparet minut”. (Togfonden DK 
side 66). 
 

 Togfondens tal viser et større 
passagergrundlag på strækningen 
Skanderborg – Aarhus end på 
strækningen Hovedgaard – 
Aarhus. (forskel 4,3 mio. rejsende 
pr. år.)   
 

   
 



Idehøringssvar (fra 2 linjer til 3 linjer) 

• 25 Indkomne høringssvar 

• 1-2 kan ”tolkes” så der skulle 
laves en Central linjeføring. 

• 6 høringssvar pegede på en 
undersøgelse af en linjeføring 
langs E45 

• Banedanmark vælger at lave 
den Centale linjeføring 

• Mulighed for en 
station/trinbræt i Solbjerg 

• Mulighed for stop af et 
lokaltog en gang i timen 

• Trinbrættet skulle hæves 1-1½ 
m over søniveau  

• 500 passagerer om dagen 

• 35 parkeringspladser 

• Tilkørsel via Solbjerg 
Hovedgade 



Fakta omkring de 3 linjer 

De tre linjer målt: Øst for Gjesing – (delingspunkt) – til Hasselager (samlingspunkt) 
Banedanmark kan senere have justeret på linjeføringen op til 30 m til begge sider 
 



Højdeprofiler på de tre linjer: 

Vestlige linjeføring 

 

 

 

Østlige linjeføring 

 

 

 

Centrale linjeføring 



Linjeføringen ved E45 

 Den mest direkte linje nord-syd på 
12 km  

 Aarhus H ligger ikke på denne linje, 
men ligger for enden af en 
”blindtarm” ud fra denne linje. 

 Strækningen er 15 km kortere end 
ind til Aarhus H (27-12 km). 

 Togene kan køre med mindst 111 
km/tim på denne strækning. 

 Modsat ind til Aarhus H hvor alle 
tog incl. højhastighedstogene 
kører med en gennemsnits-
hastighed på 48 km/tim. 

 Støjen er der i forvejen i 
trafikkorridoren langs E45. 

 En sådan jernbanestrækning langs 
E45 vil kunne udvide kapaciteten 
på jernbanenettet. 

 DSB har meldt ud at de vil lave et 
reparationsværksted til EL-tog i 
Årslev 

 DSB vil kun købe tog der kan køre 
200 km/tim 

  

Trafik- og Byggestyrelsen foreslår, at en ny jernbane 
Aarhus-Silkeborg anlægges med denne linjeføring. 
(rød streg - blå streg = vores forslag til linjeføring) 
Kort: Trafik- og Byggestyrelsen  



Bilag 3. Hastigheder i dag og i fremtiden . (Togfonden.dk  side 73)  
Med de foreslåede projekter kommer der højere hastighed på hele banen mellem 
København og Aalborg.  
Figuren nedenfor viser hastighederne i dag og i fremtiden.  
Figur 59: Hastigheder idag og i fremtiden - højere hastighed på hele banen mellem 
København og Aalborg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Med 4 nye banestrækninger afkortes banen med ca. 27 km fra 469 km til ca. 442 
km. Dette fremgår ikke af figuren.  



Linjeføringen ved E45 

 Tidsbesparelsen er på 16 min i 
forhold til at køre ind til Aarhus H – 
medregnet i beregningen er tiden til 
af- og påstigning på den nye 
banegård.  

 VVM-rapporten melder ud med at de 
sparer 6 min på de 23 km ny jernbane 
mellem Hovedgård og Hasselager.  

 Denne nye strækning vil være den 
mest tidsbesparende nye 
jernbanestrækning i hele Togfonden. 

 Der var i Togfonden-forliget desuden 
afsat 4 mio. kr. til en forundersøgelse 
af en ny bane Aarhus-Galten-
Silkeborg og til at undersøge 
synergieffekten mellem 
Timemodellen og Aarhus Letbane. 
Denne evt. kommende ”Silkeborg-
bane” vil krydse lige ved 
”Firkløveret”.  

 Lav Aarhus-Galten-Silkeborg om til 
letbane 

 Ikke alle skal absolut ind i Aarhus 
Centrum  

Trafik- og Byggestyrelsen foreslår, at en ny jernbane 
Aarhus-Silkeborg anlægges med denne linjeføring. 
(rød streg - blå streg = vores forslag til linjeføring) 
Kort: Trafik- og Byggestyrelsen  



Ny ”Aarhus Vest” banegård ved firkløveret 

 ”Aarhus V-banegården” bliver en 
”gennemkøringsstation”, modsat 
Aarhus H, der er en ”sækbane-
gård”. 

 Stor tilgængelighed fra samtlige 
motorveje i Aarhus-området. 

 ”Firkløveret” ligger ud til E45 og 
Herningmotorvejen 

 4 km Grenå-motorvejen og 2 km til 
den kommende Viborg-motorvej 

 6 km til den kommende Bering-
Bedervej 

 Der kan laves et stort ”parker – rejs 
– anlæg”. 

 Mulighed for at langtidsparkere for 
”folk der skal til København” 

 Busterminal, redningskorps og 
politi vil også kunne placeres her 

 80.000 biler passerer ”Firkløveret” 
hver dag 

 En stor fordel for alle østjyder og 
for pendlerne. 

Trafik- og Byggestyrelsen foreslår, at en ny jernbane 
Aarhus-Silkeborg anlægges med denne linjeføring. 
(rød streg - blå streg = vores forslag til linjeføring) 
Kort: Trafik- og Byggestyrelsen  



Ny ”Aarhus Vest” banegård ved firkløveret 

 På Skanderborg Station – hvis 
der laves et stop her – vil 3,4 
millioner ekstra passagerer om 
året kunne samles op her, ifølge 
Togfondens egne tal. 

 Lokalbanen Herning-Silkeborg-
Skanderborg kan forlænges op til 
Aarhus V- banegården fra 
Skanderborg, hvis man vælger 
ikke at lave et stop i Skanderborg 

 Lav ”de gamle spor” via Brabrand 
om til spor, der både kan 
benyttes af letbanen og de 
traditionelle tog 

 Det vil så tage 8 min ind til 
Aarhus H 

 Det vil i den grad afhjælpe trafik- 
parkerings- og tilgængeligheds-
problemerne i Aarhus Centrum 
og især omkring Aarhus H, hvor 
problemerne på disse tre 
områder i dag er temmelig store. 

 

 

Trafik- og Byggestyrelsen foreslår, at en ny jernbane 
Aarhus-Silkeborg anlægges med denne linjeføring. 
(rød streg - blå streg = vores forslag til linjeføring) 
Kort: Trafik- og Byggestyrelsen  




