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Silkeborgmotorvejen - efter
Snakken om en østvestgående motorvej
begyndte i 1960’erne,
men tog først for
alvor fart i slutningen
af 1980’erne

AF PETER MOURITSEN

Arkivar,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Nu åbner motorvejen
endelig! Den har været ventet i mange
år og efterlyst i mange flere. Hvornår
tanken om en motorvej med forbindelse til Silkeborg først opstod, er lidt
uklart. Unionen af Jyske Motorklubber forlangte godt nok ved et møde på
Himmelbjerget i 1922 motorveje - det
har dog ikke været i den moderne
forstand, men mere veje anlagt med
henblik på motorkørsel.
For at nå frem til tanker om en motorvej til Silkeborg skal vi frem til midten af 1960’erne, før der skete noget.
Biltrafikken var knæsat som fremtidens transportform, og man var ved
at forberede landet til et nyt samfund
baseret på bilisme.

Motorvejen mod syd
I Silkeborg havde det blandt andet
ført med sig, at man i 1950’erne byggede Ringvejen, og man skulle nu til
at overveje, hvordan man forberedte
byen yderligere. I den forbindelse udarbejdede kommunens stadsingeniør
Tyge Lous nogle ret omfattende planer for den fremtidige trafikafvikling
i byen og afstak nogle forventninger
til, hvad der var ønskværdigt i forhold
til den regionale trafik.
Stadsingeniøren mente en øst-vestgående motorvej mellem Aarhus og
Vestkysten ville være en stor fordel,
hvis den kom så tæt på, at den kunne bruges som hovedforbindelse til
Aarhus. Han mente dog, at en sådan
vej måtte løbe syd om Silkeborg. En
nordlig linje ville begrænse Silkeborgs
mulighed for byudvikling og komme
i vejen for den fremtidige vækst. Han
indtegnede den foretrukne linjeføring
på et kort, hvor den krydsede Gudenåen ved Nåege og smyger sig syd om
Vejlsø og Almindsø. Et andet godt
argument for netop den linjeføring,
var, ifølge stadsingeniøren, faktisk
gennemskæringen af et natur skønt

område - det ville betyde, at vejen
kun ville blive brugt som omfartsvej
- altså til fjerntransport - og ikke blive
inddraget i den lokale trafik, fordi antallet af til- og frakørsler ville blive
begrænset.
Det var dog ikke alle, der var enige
i den betragtning - lokale naturinteresserede, som eksempelvis skovrider
Schoubye, mente, at man satte byens
slagord »Byen i skoven« på spil, og at
silkeborgenserne ville ende med »at gå
rundt om en enebærbusk« fremfor at
gå i en skov. Også den lokale Naturhistorisk Forening engagerede sig stærk
i emnet og var imod tankerne om en
sydlig linjeføring.
I 1965 gik man i gang med at bygge
den østjyske motorvej op til Aarhus
Syd. I Silkeborg Arkiv er der ikke indsamlet spor af en debat om motorvej
omkring Silkeborg i den periode. Heller ikke åbningen i 1977 af Aarhusmotorvejen har sat sig de store spor
i arkivets samlinger - måske var det
kriserne i 1970’erne og 1980’erne, der
hæmmede trangen til at udvikle den
overordnede infrastruktur. I hvert fald
er det først omkring 1988, vi igen for
alvor fik gang i vidtrækkende motorvejsplaner der vedrørte Silkeborg.

Motorvej i spil

Det var

DENGANG

Sidst i 1980’erne kom der igen fra politisk side fokus på motorvejsagen - det
var besluttet at fortsætte motorvejen
mod nord fra Aarhus, og stemmer i
det midt- og vestjyske begyndte også
at stille spørgsmål ved om trafik-

løsningerne på tværs af Jylland var
holdbare.
Vejdirektoratet udarbejdede i 1988,
som svar på det spørgsmål - et lille
hæfte om de jyske tværveje, hvor man
bl.a. anbefalede at bygge en såkaldt
højklasset vej, altså en motor- eller motortrafikvej, mellem Aarhus og Herning. På det tidspunkt forslog man to
linjeføringer - enten nord om Resenbro
og igennem Gudenådalen eller benytte
den eksisterende ringvej - dog kun som
en firesporet »landevej«. Det skinner
igennem, at Vejdirektoratet fandt
denne løsning upraktisk både pga. de
mange lyskryds og den eksisterende
Ringvejs mange gående og cyklende
brugere.
Med dette arbejde fra Vejdirektoratet var der sat gang i et kæmpe forberedelsesarbejde såvel som et kæmpe
slagsmål om, hvor vejen skulle gå. Ingen havde nok drømt om, at kampen
ville blive så lang og så hård. Midtjyllands Avis skrev i 1988 om motorvejsplanerne, at de nok ikke kunne ventes
realiseret før efter år 2000. Og det var
jo rigtig nok.

Men hvor skal den ligge
Over de næste år blev der diskuteret,
positioneret og oprettet lobby- og
protestgrupper. Silkeborg Kommune
kunne ret let enes med områdets andre store kommuner og amterne om,
at motorvejen skulle løbe nord om Silkeborg. De seks borgmestre ønskede
»bedre veje i Øst-, Midt- og Vestjylland«, og man udtrykte bekymring

for, at den utidssvarende infrastruktur
ville skræmme virksomhederne væk
nu, hvor Det Indre Marked snart blev
en realitet.
En enkelt kommune havde man
dog ikke med ved mødet, hvor man
udtrykte nødvendigheden af en ny
motorvej. Nemlig Gjern. Her var man
temmelig uforstående over for ønsket
om at trække en bred støjende vej
igennem Gudenådalens fredede områder. Desuden skulle den gå tæt forbi
et sommerhusområde, ligesom også
Voel ville blive berørt. Erfaringerne
med Jyllandsringen blev bragt i spil,
og man frygtede, at en motorvej ville
larme endnu mere.
En gruppe borgere gik sammen i
Arbejdsgruppe mod motorvejsprojekt
Silkeborg Nord. I et brev til Silkeborgs
byrådsmedlemmer stillede de i august
1991 en række spørgsmål til byrådets
indstilling af den påtænkte vejføring.
De anklagede byrådsmedlemmerne
for at have besluttet sig på et uoplyst
grundlag og bad hver enkelt forholde
sig til de mennesker, som blev berørt
af vejen. Hvad hvis deres ejendomme
tabte værdi, må man overhovedet
opføre en støjmur i et fredet område,
hvad vil en »miljøforsvarlig løsning«
konkret sige, vil gudenåturismen blive
berørt?
Problemet for modstanderne af
den nordlige linjeføringe var, at der
var bred forståelse for problemerne
med at føre vejen gennem Silkeborg.
Man havde jo netop afvist at bygge
en motorvej på strækningen, men ville

|| Folketingets Trafikudvalg på
besigtigelsestur til Gudenåen
i marts 1992 med Kaj Ikast i
spidsen.
FOTO: LEIF TYCHSEN

satse på en firsporet vej med lyskryds,
cykelsti og det hele. Altså ville den vej
blive en kæmpe flaskehals for motorvejstrafikken. Derfor anså de fleste,
der anerkendte motorvejens betydning for områdets fremtid, ringvejslinjen som urealistisk.
I erkendelse af, at motorvejen kom,
gik Gjern kommune så vidt, at de pegede på en linjeføring som de anså for
at være den mindst problematiske.
Man kan se af et brev fra Silkeborg
kommune fra januar 1992 til Trafikministeriet, at Silkeborg byråd anerkender, at »passagen af Gudenådalen
er ømfindtlig«, og at man anbefalede
den linje, som Gjern byråd foretrak,
»såfremt Gjern Byråd fortsat går ind
for denne løsning«, som det hedder
i brevet. Samtidig gøres det klart, at
man »under ingen omstændigheder
kan acceptere en motorvej gennem
Silkeborg«.

Folkeafstemning
I Gjern var der dog i debatforløbet
mange kreative forslag til løsning af
problemet med Gudenådalen - man
foreslog for eksempel en tunnel un-
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årtiers snak

|| Efteråret 1998 fremlagde Vejdirektoratet fem forslag til linjeføring for
motorvejen.
|| Motorvejsprotest ved byrådsmøde i Silkeborg januar 1993.
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|| Stadsingeniørens bud på en motorvejspassage i 1963 - syd om Silkeborg.
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der det fredede område. Det ser dog
ikke ud til, at det indspark blev taget
seriøst i Vejdirektoratet. Og måske var
beslutningen allerede taget på forhånd
af trafikminister Kaj Ikast. Han viste
sig at være en stor tilhænger af en
linjeføring nord om Silkeborg.
I efteråret 1992 forsøgte han, ifølge
Midtjyllands Avis, at få forberedt en
planlov for denne linjeføring med henblik på at få den vedtaget i Folketinget
15. januar 1993. Avisen skrev om en
»enerådig trafikminister«, der - før
undersøgelserne var færdige i Vejdirektoratet - havde truffet sin afgørelse
om linjeføringen.
I efteråret 1992 var klokken således
ved at falde i slag for motorvejen via
den nordlige linje. I et sidste, måske
lidt kulørt forsøg på at stoppe den,
foreslog socialdemokrat i Gjern Byråd

Svend Møller Jensen, at man ved den
kommende afstemning om EU-forbeholdene afholdt en folkeafstemning
i kommunen, hvor folket svarede på
»om Gudenådalens fredning bør ændres til fordel for den foreslåede motorvejsføring«. Håbet var tydeligvis
også at lokke silkeborgenserne til at
stemme om spørgsmålet, og at et stort
flertal ville afvise at ophæve fredningen og derved demonstrere, at befolkningen var imod projektet. Forslaget
blev dog trukket tilbage.
Ministeren havde truffet sit valg,
flertallet i Folketinget var formentlig
indforstået - og hele historien kunne
have endt her, hvis ikke Tamilsagen
havde væltet Schlüter-regeringen
og givet Det Radikale Venstre indflydelse på et nyt regeringsgrundlag, der blandt andet afviste en

motorvej igennem Gudenådalen.

Dårlig stemning
Efter forliset af motorvejen i 1993
fortsatte debatten om den rigtige løsning. Holdningerne lokalt defineres
tilsyneladende mere af bopæl end af
partifarver. Og mens Vejdirektoratet
forsøgte at regne ud, hvordan man
kunne få motorvejen forbi Silkeborg
uden at genere alt for mange, blev
kampen mellem de to involverede
kommuner Gjern og Silkeborg mere
skarp. I hvert fald at dømme efter
dækningen i Midtjyllands Avis.
I 1996 kom det frem, at Vejdirektoratet, på trods af udmeldinger om
det modsatte, stadig arbejdede på den
såkaldte Nebellinje, som den nordlige
vejføring også kaldtes. Gjern Byråd
reagerede skarpt, fx udtalte konserva-

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

tive Jens Vestergaard, at »det er krig
det her«. Og hovedmodstanderen var
Silkeborg. Problemet var bl.a., at Silkeborg havde plads i en teknisk arbejdsgruppe i Vejdirektoratet, hvor
man forberedte nye forslag til linjeføringer. Mistanken var, at man i hemmelighed arbejdede videre med den
ellers forkastede linje.
Trafikministeren forklarede i et
brev, at Nebellinjen var en referencelinje og sådan set slet ikke ment som
et forslag. Den skulle kun bruges til
at sammenligne med. Han slog fast,
at der ikke var ændret noget politisk.
I 1998 præsenterede Vejdirektoratet
sin nye plan som omfattede markant
flere linjeføringer. Hele fem - hvor alt
var i spil både Nebellinjen, Gødvadlinjen, med hele fire forskellige løsningsmodeller bl.a. en boret tunnel under

Gudenåen. Men også vejføringen syd
om Silkeborg var støvet af igen. Nebellinjen/referencelinjen var billigst
med 1,7 mia. mens en boret tunnel
via Gødvadlinjen ville koste 5,8 mia.
Til gengæld kunne vejen stå færdig i
2009, hvis man ellers kunne træffe en
beslutning.
Der var med Vejdirektoratets udspil
budt op til en ny omgang i »dansen«
om den nye motorvej. Vi følger op på,
hvad der videre skete på samme plads
om to uger.
Artiklen er blevet til på baggrund
af materiale om Motorvejen i Silkeborg Arkiv. Da mange faktorer, stemmer og interesser har spillet en rolle i
forløbet kan alt ikke komme med. Vi
håber da, vi har ramt en nogenlunde
afspejling i artiklen.

