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Letbanen vil forme fremtidens Midtby
Når letbanens næste etape fra Aarhus Ø til Brabrand føres gennem midtbyens tæt bebyggede og tæt befærdede gader, vil det
spille en afgørende rolle for byens udvikling og infrastruktur. Som
optakt til en ny Trafik- og Mobilitetsplan inviterer Aarhus Kommu-
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ne til debat om de muligheder og udfordringer, letbanen kan give
vores Midtby.

Banegårdspladsen bliver bilfri og trafikken bliver ensrettet på Park Allé
og Thorvaldsensgade. Det kan meget vel blive et fremtidsscenarie, når
letbanen føres igennem Aarhus Midtby.
Debatten om fremtidens trafik er vigtig - for udformningen af letbanens
næste etape og den nye Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby vil få
betydning for alle, der bor, arbejder og besøger Aarhus.
En ny Trafik- og Mobilitetsplan skal sikre en overordnet og langsigtet
strategi for infrastrukturen i Aarhus Midtby. Flere skal kunne komme til,
fra og rundt i byen. En letbane er et effektivt transportmiddel, men den
kræver også en del plads. I en udbygget by som Aarhus er det plads, vi i
dag bruger til andre formål. En ny plan skal derfor være med til at sikre
en Midtby, hvor mennesker og erhverv trives, og som er tilgængelig for
alle: bilister, busser, cyklister, fodgængere - og letbane.
Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, mener, at letbanen er en
enestående mulighed for at modernisere det kollektive trafiksystem og
udvikle Aarhus:
Det bliver et tilbud om hurtig og komfortabel transport, der kan mindske
energiforbruget og forureningen i byen. Men det er også et transportmiddel, der med sine spor, perroner og ophængte køreledninger kræver
meget plads og bliver et markant element i byen. Det vil få konsekvenser både for oplevelsen af centrale byrum og pladser samt for den øvrige
trafik. Vi har set i andre byer med letbane i udlandet som f.eks. Bergen,
at man med den rette planlægning og de rigtige løsninger kan løfte både
bymiljøet og det samlede trafiksystem,” siger rådmanden.
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Mandag den 30. november afholder Aarhus Kommune og Aarhus Letbane I/S et fælles
møde om de muligheder og udfordringer Aarhus står overfor, når letbanens næste etape
skal føres gennem midtbyen. Alle inviteres til at deltage i debatten om, hvordan letbanen
vil påvirke vores by og vores trafik.
Letbanen og vores Midtby
Mandag den 30. november 2015
Kl. 19 – 21.30
Centralværkstedet 9
8000 Aarhus c
Tilmelding på haue@aarhus.dk
Læs mere på vorestrafik.dk
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