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Så er Silkeborg-
motorvejen åbnet. 
I den anden af to 
artikler fra Silkeborg 
Arkiv ser vi på den 
meget lange proces, 
der gik forud

AF PETER MOURITSEN
Arkivar, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE I 1998 fremlagde Vej-
direktoratet fem forslag til linjeføring 
for en motorvej rundt om Silkeborg. 
På det tidspunkt havde debatten om 
Silkeborgmotorvejen allerede stået 
på i lang tid. Problemet var Guden-
åen, som lå i vejen. To løsninger blev 
fremhævet, enten at føre vejen igen-
nem Silkeborg eller på en bro over et 
fredet område. Ingen af  løsningerne 
var særlig attraktive. Men da vejen var 
stærkt savnet i bl.a. erhvervs- og visse 
politiske kredse, skulle der ske noget. 
Af  Vejdirektoratets fem forslag valgte 
Trafikministeren og Folketingets Tra-
fikudvalg to til VVM-undersøgelse 
(Vurdering af  Virkning på Miljøet). 
Nemlig Ringvejslinjen og Nebellinjen. 

At Nebellinjen var blandt de udvalg-
te kan godt undre, da den linjeføring 
officielt ikke var med i det fremlagte 
forslag. Men kun medtaget som »en re-
ferencelinje«. Vejføringen nord om Sil-
keborg var blevet opgivet i 1993 med 
tiltrædelsen af  Nyrup-regeringen på 
grund af, at De Radikale havde afvist 
en motorvej gennem den fredede Gu-
denådal. Men det til trods havde vej-
føringen over Gudenådalen overlevet.

26. januar 2000 havde Trafikudval-
get været på besigtigelsestur i Silke-
borg og ved Gudenåen. Og af  dæknin-
gen i Midtjyllands Avis at dømme, var 
der ikke tvivl i hjerterne hos Folketin-
gets motorvejsglade partier. Det ville 
blive en motorvej nord om Silkeborg 
på en dalbro over Gudenådalen. Men 
selvfølgelig - formalia skulle overhol-
des - så derfor gik begge linjer videre 
til miljøvurdering. I august 2002 lå 
miljøvurderingen for de to forslag 
klar. Nebellinjen var undervejs blevet 
omdøbt til Resendallinjen og bl.a. ryk-
ket lidt nærmere Silkeborg.

Ringvejslinjen
Ringvejslinjen, som var den linjefø-
ring, ingen rigtigt troede på, havde 
bestemt også en del åbenlyse ubeha-
geligheder ved sig. Den ville blandt 
andet passere igennem et villakvarter, 
og mange bygninger ville blive enten 
direkte fjernet eller ligge umiddelbart 
op og ned af  vejen. Samtidig betød  by-
placeringen, at man kun ville kunne 
køre 90 km/t på strækningen på grund 
af  et større antal til og frakørsler, der 
var sat ind for at erstatte ringvejen, 
der ville blive nedlagt. 

Byen ville blive skåret over, og selv 
om der ville være mange broer og 

overgange, ville vejen komme til at 
udgøre en barriere. Omkring 100-110 
bygninger ville skulle eksproprieres. I 
vest ville Langsøens bred nogle steder 
skulle flyttes, og på trods af, at vejen 
ville blive gravet ned, ville den stadig 
på afgørende måde påvirke oplevelsen 
af  søen. 

Man skulle næsten tro, Ringvejslin-
jen var designet til at blive valgt fra. 
Der var dog enkelte lyspunkter - Vej-
direktoratet forventede, at naboerne 
til motorvejen med den nye vej faktisk 
ville komme til at opleve mindre støj, 
end de havde fra den eksisterende 
Ringvej. Først og fremmest fordi 
den ville være gravet ned i en kanal 
med alle tænkelige lyddæmpende 
foranstaltninger. Ud for opgangene 
på Resedavej ville motorvejen blive 
overdækket og dermed, angiveligt, 
helt uden støj. En anden fordel ved 
ringvejsløsningen ville være en reduk-
tion i antallet af  færdselsuheld. 

Ud over at være hård ved byen, dens 
indbyggere og fremtidig planlægning, 
ville ringvejsløsningen også være om-
trent dobbelt så dyr som en Resendal-
linjen.

EF-habitatsområde
Linjeføringen nord om byen så umid-

delbart mere fremkommelig ud. Midt-
jyllands Avis kunne på sin forside for-
tælle, at alt tydede på, man ville vælge 
Resendallinjen. Den ville godt nok føre 
vejen over et EF-habitatsområde, et 
stykke natur, der var særlig beskyt-
tet af  et EU-direktiv. Men Skov- og 
Naturstyrelsen havde udtalt at »det 
vil være muligt at gennemføre et vej-
anlæg fx ved anlæg af  en højbro over 
Gudenådalen, som ikke vil anfægte 
det foreslåede EF-habitatsområdes 
integritet«. 

På den baggrund var selv Gjerns 
borgmester Ella Porskær ved at bløde 
op og lod forstå. at »Det vigtigste er at 
vi får ende på debatten … ellers bliver 
det først meget langt ude i fremtiden, 
vi får en motorvej …« Hun hæftede 
sig også ved, at Resendallinjen var en 
smule forbedret omkring Voel i for-
hold til den tidligere Nebellinje.

Alt så dermed ud til at flaske sig, da 
også regeringsmagten var skiftet til en 
borgerlig regering i 2001. Dermed var 
De Radikale, der havde været størst 
kritikere af  en nordlig linjeføring, sat 
uden for indflydelse. Så man fornem-
mede en vis optimisme, da VVM-un-
dersøgelsen af  de to linjer blev sendt i 
offentlig høring - en proces, der skulle 
løbe over ca. to måneder. 

Ikke alt gik dog så glat, som for-
løbet til at begynde med så ud til. I 
begyndelsen af  september 2002 havde 
Midtjyllands Avis talt med professor i 
miljøret Peter Pagh. Han var knapt så 
optimistisk på Resendallinjens vegne. 
For godt nok havde Skov- og Natursty-
relsen udtalt sig positivt, men Peter 
Pagh mente ikke, det var tilstræk-
keligt: »Myndighederne i Danmark 
har tradition for blot i et par linier at 
konstatere, at anlæg af  f.eks. en motor-
vej ikke har nogen betydning eller får 
konsekvenser. Men centraladministra-
tionen og herunder Skov- og Natursty-
relsen er den siddende regerings red-
skaber og ikke andet«. Og Peter Pagh 
fortsatte: »EU-kommissionen har lavet 
en meget tyk manual om fortolknin-
gen [af  EF-habitatsområder – pm] … 
og det er ikke en manual. man just 
følger her i landet«. 

Professoren mente altså ikke, at blot 
fordi de danske myndigheder vurdere-
de, man kunne krydse et beskyttet na-
turområde, at det også ville betyde, at 
EU-reglerne ville give dem ret. En an-
den ekspert mente ligeledes, at der var 
gode chancer for at få afvist passagen 
af  Gudenådalen ved EF-domstolen. 
Danmarks Naturfredningsforening 
meddelte, at de forberedte en sag i til-

fælde af, at man valgte Resendallinjen. 
Det samme oplyste protestgruppen Jy-
der Mod Overflødige Motorveje. Der 
var lagt op til en armlægning mellem 
politikernes vilje og naturkræfterne - 
sidstnævnte havde uventede støtter.

Kombilinjen
Samtidig skete tilsyneladende noget 
ret usædvanligt. En borger meldte sig 
i debatten med et kompromis, der for-
måede at samle den nødvendige støtte 
til at blive gennemført. Historien om 
Jakob Løchte, der på en ferie tegnede 
første version af  Kombilinjen, er vel-
kendt af  de fleste. Hvornår og hvor-
dan Kombilinjen trængte igennem til 
myndigheder og offentlighed og blev 
taget seriøst, har vi ikke umiddelbart 
nogen oplysninger om. 

Der kom uge efter uge i motorvejs-
debatten masser af  mere eller mindre 
gennemtænkte og velbegrundede for-
slag. En boret tunnel under Gudenå-
dalen ser ud til at have været absolut 
favorit. Men mange forslag kom frem, 
som ikke nød samme bevågenhed. 

Kombilinjen var blevet sendt ind 
til Vejdirektoratet i høringsperioden 
i 2002 og skulle nu køre igennem ma-
skineriet. I den proces må nogen have 
fået øjnene op for den alternative linje 
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og dens muligheder. Gjern kommune 
støttede den, og den fik også støtte af  
boligforeningerne i Silkeborg, samt 
SF, som egentlig ikke mente, der var 
brug for en motorvej. Men der var 
også stemmer i erhvervslivet, som be-
gyndte at ytre sig. F.eks. skrev avisen 
15. januar 2003, at Jyske Bank ønskede 
fart på motorvejen og anbefalede at 
undersøge Kombilinjen. 

Også Danmarks Naturfredningsfor-
ening støttede Kombilinjen, dog med 
understregning af, at de ikke mente, 
det var nødvendigt at bygge en ny 
vej. Men i erkendelse af, at motorve-
jen kom, kunne de bedre acceptere 
Kombilinjen. Og lokalafdelingen af  
naturfredningsforeningen lod forstå, 
at man kun ville anlægge en sag ved 
EF-domstolen, hvis det politiske fler-
tal valgte Resendallinjen. Altså var 

der nogenlunde fri bane for Kombilin-
jen i forhold til blokerende retssager, 
mens Resendallinjen kunne trække ud 
i mange år og måske vise sig ugen-
nemførlig på grund af  de aftaler 
om naturbeskyttelse, som Danmark 
havde forpligtet sig til at overholde 
gennem EU-medlemskabet. På den 
måde fremstod Kombilinjen som et 
realiserbart kompromis mellem den 
uspiselige Ringvejslinje og den tvivl-
somme Resendallinje. 

Statsministeren blander sig
Statsminister Anders Fogh Rasmus-
sen blandede sig også, og han havde 
flere interesser i sagen. For det første 
havde han allerede i 1993 i sin bog 
»Fra socialstat til minimalstat« netop 
omtalt det utiltalende ved et vejanlæg 
over Gudenådalen. 

Noget andet var, som politisk kom-
mentator ved Syddansk Universitet 
Roger Buch fremhævede over for 
avisen, at regeringen ikke havde no-
gen interesse i at skulle føre en lang 
og tvivlsom sag i EU-systemet. At 
spørgsmålet var afgørende for Anders 
Fogh, blev tydeligt, da han valgte selv 
at tage kontrol over afgørelsen ved at 
lægge motorvejsbeslutningen over i 
regeringens koordinationsudvalg og 
dermed køre trafikministeren og Tra-
fikudvalget ud på et sidespor. 

At Kombilinjen pludselig var med i 
billedet, gjorde, at regeringen beslut-
tede at udskyde motorvejen forbi Sil-
keborg, til den alternative linje var or-
dentligt belyst, og særskilt iværksætte 
byggeriet af  vejstrækningen fra Bor-
ding frem til Funder. Men udskydelsen 
af  motorvejsbyggeriet ved Silkeborg 
- og Kombilinjen i særdeleshed - vakte 
ikke begejstring alle steder. Et samlet 
Silkeborg, på nær nogle få stemmer, 
mente, at Kombilinjen ikke var stort 
bedre end Ringvejen - på samme måde 

mente store dele af  Venstre, at det var 
fjollet at udskyde beslutningen endnu 
en gang. Ikke desto mindre blev Kom-
bilinjen sendt til VVM-undersøgelse 
i 2003.

Mange andre stemmer blandede sig 
i den svære og til tider hårde debat. 
Primært fra Silkeborg, hvor mange 
var bekymrede for byen og livskva-
liteten i den, efter at en motorvej var 
fræset ned igennem den. 

Silkeborgmotorvejen
VVM-undersøgelsen var færdig i 
februar 2006 og blev modtaget med 
skepsis blandt førende venstrefolk. 

Men statsministeren stod fast på, at 
Resendallinjen var uacceptabel. Efter 
høringsperioden pegede statsmini-
steren og et lidt tøvende Venstre på 
Kombilinjen. Og efter lange politiske 
forhandlinger pålagde Folketinget 
ministeren at lade Vejdirektoratet ud-

arbejde en anlægslov for en motorvej 
rundt om Silkeborg. Beslutningen 
vakte vrede og bekymring i Silkeborg, 
og statsministeren måtte stille op til 
et stormombrust møde med de vrede 
silkeborgensere. Det ændrede dog 
ikke noget. Mens anlægsloven kørte 
gennem maskineriet, var der løbende 
alternative forslag, f.eks. om folkeaf-
stemninger og tunnelløsninger. Men 
det ændrede ingenting. Heller ikke 
Jyder Mod Overflødige Motorvejes 
trussel om sagsanlæg over motorve-
jens forløb gennem Nordskoven (der 
faktisk også er et EF-habitatsområde) 
fik nogen betydning.

Og alligevel. Den store folkelige pro-
test har formentlig gjort, at planlæg-
gere og politikere har lagt sig i selen 
for at gøre vejen gennem Silkeborg 
så lidt indgribende som muligt, med 
ekstra til- og frakørsler, støjskærme 
og faunapassager med mere.

I 2009 var anlægsloven klar og 28. 
april blev den vedtaget i Folketinget. 
29 km stormombrust motorvej til 
190.000 kr. pr. meter  eller ca. 6.3 mia. 
kr. Lidt mere end en boret tunnel under 
Gudenåen ville have kostet i 1998. Men 
det er en anden historie.

Artiklen er i al væsentlighed baseret 
på en stor samling avisudklip og for-
mår hverken at yde debatten eller det 
politiske forløb retfærdighed. Men det 
er mit håb at have givet et foreløbigt 
overblik over dele af  forløbet. 

Silkeborg Arkiv er meget interes-
seret i at modtage materiale fra alle 
sider i kampen om motorvejen. Særligt 
alt det, der ikke har stået i avisen. Ta-
ler, billeder fra aktioner, referater fra 
møder i aktionsgrupper, løbesedler, 
erindringer og meget andet. Så efterti-
den får en mulighed for at undersøge, 
hvad det egentlig var, der fik folk op af  
stolene omkring den motorvej.
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 | Jakob Løchtes Kombilinje (den sorte linje), ifølge Politiken tegnet en sen nattetime på et plastikbord i Grækenland.

 | Endelig er 
Silkeborgmotorvejen en 
realitet - debatteret og 
omstridt helt ned til navnet. 
Det bliver spændende, 
hvordan byen finder sig 
tilrette med den nye vej. FOTO: 

JAKOB STIGSEN ANDERSEN

 | Forskel på EF-
habitatsområder. Her fældes 
træer i EF-habitatsområde 181 
- også kendt som Nordskoven 
- for at gøre plads for 
motorvejen.   
FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK.

Det var 
DENGANG

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om  
artikler bragt under »Det 
var dengang«  
kan ske til Silkeborg  
Arkiv, Hostrupsgade 41A, 
Silkeborg

email:  
arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har åbent 
mandag-onsdag kl. 11-16 og 
torsdag kl. 12-19


