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Søren Berntsen <sorenberntsen@yahoo.dk>
13. januar 2016 18:37
MTM-VVM-Letbane
Rute gennem Rådhusparken og Ceresbyen

Forslag til alternativ ruteføring (se figur).
Ruten vil dels gå forbi de nye uddannelsesinstitutioner i Ceresbyen, del sikre at letbanen ikke forsinkes af at skulle
køre i blandet trafik på den i forvejen hårdt trafikramte Vester Alle.
Stykket fra Park Alle til Skovgardsgade kan eventuelt delvis graves ned for at overkomme den store forskel i
terrænhøjde samt eventuelt lægges under Frederiks Allé.
Med venlig hilsen
Søren Berntsen
Hjelmensgade 20

[Side #]

16/002838-7
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Jan Nielsen <Jan.Nielsen@jci.com>
14. januar 2016 13:41
MTM-VVM-Letbane
Letbane etape 2, forbindelsen forbi City Vest i Brabrand
Kort-Letbane-Aarhus-Oe-Brabrand-754x200.jpg

Hej
Jeg har nogle spørgsmål til linieføringen ved City vest nord‐syd.
Linieføringen på den nævnte strækning er ikke beskrevet nærmere, men på kortet ses det, at ruten føres på
vestsiden af City Vest.
Her er der pt. en vej samt cykelsti og gangsti. Det hele ligger umiddelbart ved siden af det villakvarter jeg bor i.
Jeg bor Ingasvej 46 lige op til gangstien.
Den valgte lineføring har den ulempe for beboerne at husene ligger lavere end linieføringen og der bliver derfor
direkte indkig fra togene og ind i vores huse.
På østsiden af City Vest kunne banen etableres uden ulemper for de tilstødende villakvarterer hvis den føres på City
Vest siden og her er stor afstand til husene som også ligger højere.
Spørgsmålene er:
Hvorfor er denne linieføring valgt ,når den ødelægger mere, eller det hele, for det eksisterende villakvarter.
Hvor langt fra skellene til villaerne tænkes sporene lagt?
Gives der erstatning for forringelse af værdi?.
Kan man ikke flytte linien til østsiden?.
Mvh
Jan Nielsen
Ingasvej 46
8220 Brabrand

[Side #]

16/002838-8

Ole Nørgaard Madsen
Ryhaven 93
8210 Aarhus V
Den 18-1-16

Til
Center for Byudvikling og Mobilitet
Re: letbanestrækning fra Aarhus Ø til Brabrand
Center for Byudvikling og Mobilitet efterlyser bemærkninger til debatoplæg om letbanestrækning fra
Aarhus Ø til Brabrand.
Afvejning af hensyn til omgivelser over for fremkommelighed er på sin plads i forhold til debatoplæggets
forslag til linjeføring af letbane i egen trace på Ryhavevej gennem boligbebyggelsen Ryhaven.
Ryhaven består af 124 familieboliger, som efter et renoveringsprojekt vil være udvidet med 50
ungdomsboliger. Både familieboliger og ungdomsboliger er repræsenteret på begge sider af Ryhavevej.
Ryhavevej har ikke trafik betinget af kørsel til og fra Ringvejen. Og Ryhaven er et sammenhængende
boligområde med fælles faciliteter og aktiviteter for beboere på begge sider af Ryhavevej. Det gælder
eksempelvis legearealer, fælleshus, samlingssteder, renovationsfaciliteter, varmemesterkontor, hundegård,
fællesarrangementer, fællesvaskeri for ungdomsboliger.
Derfor er fortsat sammenhæng mellem bebyggelserne nord og syd for Ryhavevej af afgørende betydning
for boligområdets praktiske sammenhæng og fællesskab. En grænse på tværs gennem Ryhaven bryder med
de forudsætninger, hvorpå boligområdet er etableret.
En letbane i egen trace formodes at udgøre et trafiksikkerhedsproblem i forhold til børn, som færdes på
tværs for legemuligheder. Det samme gælder handicappede, som Ryhaven er velegnet boligform for. Og
andre beboere vil næppe acceptere omveje ved at skulle benytte bestemte overgange i forbindelse med
ærinder på tværs af Ryhavevej.
Selv om trafik på Ryhavevej gennem Ryhaven har været begrænset til beboeres til- og frakørsel,
ærindekørsel og enkelte tilfælde af bilister, som trods skiltning håber at finde en udkørsel til Ringvejen, har
Ryhaven taget initiativ til nedlægning af chikaner i vejbanen for bedst muligt at sikre børn trafikalt i
forbindelse med deres brug af Ryhavens fælles faciliteter.
Der er væsentlige hensyn at tage til de omgivelser, Ryhaven udgør i forhold til debatoplæggets linjeføring i
egen trace gennem boligbebyggelsen og i forhold til fremkommelighed med størst mulig fart.
Med venlig hilsen

Ole Nørgaard Madsen
Beboer i Ryhaven

16/002838-9

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Thomas Hald <thomaswhald@gmail.com>
20. januar 2016 19:53
MTM-VVM-Letbane
Kommentar til VVM process for letbane, etape 2: Brabrand-Aarhus Ø

Hermed min kommentar til VVM-processen.
Som parcelhusejer I Helenelyst I Brabrand er vi stærkt interesseret I at få endestationen I Brabrand så langt
mod vest som muligt.
Det virker som en oplagt mulighed at etablere endestationen ved den gamle Brabrand station, hvor Truevej
krydser den Jyske Længdebane mod Randers.
Derved vil det store byomdannelsesområde ved det nedlagte Tulip Slagteri blive betjent med højklasset
kollektivt trafik, samtidig med at hele Helenelyst parcelhusområde og gammel Brabrand bliver mulige
brugere af letbanen.
Jernbanekorridoren er bred langs Silkeborgvej fra hvor banen I dag går under Silkeborgvej, så det kan ikke
medføre den store omkostning at føre letbanen helt ud til broen, hvor Truevej krydser den jyske
længdebane.
Derfor vil jeg opfordre politikerne til at prioritere mit forslag, så de mange tusinde beboere I den Nye Tulip
bydel, Helenelyst og Gl. Brabrand bliver koblet op på letbanen.
-Med Venlig Hilsen
Thomas Wiberg Hald
Fuldmægtig I Vejdirektoratet
Helenelyst 57
8220 Brabrand
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Fra:
Sendt:
Til:
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Allan Langballe <allan.langballe@gmail.com>
21. januar 2016 11:14
MTM-VVM-Letbane
Fwd: Aarhus letbane

---------- Videresendte meddelelser ---------Fra: Fællespostkasse Aarhusletbane <info@aarhusletbane.dk>
Dato: 20. januar 2016 kl. 16.13
Emne: SV: Aarhus letbane
Til: Allan Langballe <allan.langballe@gmail.com>

Kære Allan,

Tak for dine input til den nye letbanelinje mellem Aarhus Ø og Brabrand.

Aarhus Kommune afholder i øjeblikket en høring om letbane-linjen. Hvis du ønsker at dine forslag skal indgå i det
videre arbejde, vil jeg bede dig om også at sende dine forslag til denne officielle postkasse hos Aarhus Kommune:
vvmletbane@aarhus.dk

Se mere om høringsperioden og næste uges borgermøde her: http://www.aarhus.dk/letbane

Venlig hilsen
Malene Folke Sørensen
Kommunikation
Aarhus Letbane I/S

m: +45 20 40 60 21
e: maso@aarhusletbane.dk
w: letbanen.dk

Fra: Allan Langballe [mailto:allan.langballe@gmail.com]
Sendt: 20. januar 2016 15:02
[Side #]

Til: Fællespostkasse Aarhusletbane <info@aarhusletbane.dk>
Emne: Aarhus letbane

Vedr. Aarhus letbane.

Forslag til alternativ rute for letbanen mod Viborgvej, rute Aarhus Ø - Brabrand.
Hvorfor splitte midtbyen med en letbane, gennem smalle gader og en besværlig linieføring.
Rute Aarhus Ø - Brabrand bør fortsætte fra Aarhus Ø til Aarhus H, som de andre linier, så der bliver et
samlet knudepunkt der, det vil være det mest logiske og praktiske.
Fra Aarhus H kan linieføringen være syd om Scandinavian Center, omkring til området mellem
Godsbanegården, og Scandinavian Center der er god plads til letbanen, og derfra ad Skovgårdsgade til Carl
Blochs Gade, Thorvaldsensgade og derfra ad Viborgvej.
Det vil være en meget mere praktisk og fremtidssikret linieføring.
De foreslåede linieføringer er en gammeldags måde, at tænke på, det minder meget om de gamle sporvogne,
som er fortid.
Lad nu midtbyen være i fred. og tænk mere fremadrettet.

Med venlig hilsen
Allan Langballe
Blegevej 20
8300 Odder
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16/002838-11
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lis Thomsen <listhomsen@dukamail.dk>
24. januar 2016 11:48
MTM-VVM-Letbane
Letbanen Aarhus Ø- Brabrand,

Undertegnede bosiddende Johs. Ewalds Vej 112, 8230 Åbyhøj vil hermed protestere mod den planlagte linieføring
ved overskæringen på Hasle Ringvej, da vi konstaterer, vedstudie af den planlagte linieføring på Ryhavevej, at
linieføringen går gennem vor baghave, hvilket er uacceptabelt for os Derfor ønsker vi linieføringen lagt mod nord og
een gangsti/cykelsti lagt syd for linieføringen, hvilket er den eneste mulighed for at kunne leve i huset og ikke tabe
husets værdi fuldstændigt.
Siden vi erhvervede ejendommen i 1996 er støjen på Ringvejen forøget med ca 300o/o og da Ryhavevej ikke har
nogen afskærmning mod støjen, som alle andre veje optil Ringvejsystemet, hvilket er blevet påtalt over for
kommunen mange gange uden held.
Derfor blev ejendomsværdien for nogle år tilbage reduceret med kr. 100.000.‐ Hvis linieføringen bliver som
planlagt, hvilket forholds‐ regler vil kommune tage mod støj og privatslivets fred i baghaven, specielt da haven ligger
under niveau af Ryhavevej.
Hvis linieføringen ikke bliver ændret radikalt og helst væk fra Ryhavevej, så vi gerne et tilbud fra kommunen for
overtagelse af vor ejendom.
Med venlig hilsen
Lis og Axel Thomsen
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Benny Pedersen <bennyrpedersen@icloud.com>
24. januar 2016 14:09
MTM-VVM-Letbane
Debatindlæg letbane Aarhus ø til Brabrand

Hej
Jeg er desværre blevet forhindret i at møde op den 26‐1‐2016.
Jeg er tilhænger af letbane til Brabrand, men hvorfor fører man ikke letbanen helt ud til motorvejsrundkørslen i
Årslev. Der ved har bilisterne et alternativ til at kører ind i Århus i bil.
Især morgen og eftermiddagstrafikken er ekstremt dårlig med meget lange køer, og panik hos bliver billister.
Hvorfor ikke være lidt forudseende fører den helt ud til motorvejsrundkørslen.
Kommune kunne jo efterfølgende bygger et parkeringshotel, hvor billetten giver gratis kørsel i hele Århus kommune
i et døgn.
Jeg bor på Hougårdsvej i Brabrand, og arbejder i Silkeborg. Så jeg oplever trafikken hver morgen og aften, når jeg
kører på arbejde i min bil.
(I øvrigt ville jeg også gerne tage bussen til arbejde i Silkeborg, men da jeg arbejde i industrikvarter i Silkeborg, og
jeg skal over busstationen i Silkeborg, hvilket koster 20‐30 minutter hver vej, er det ikke en mulighed. )
Benny R Pedersen
Sendt fra min iPad

[Side #]

16/002838-13
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Annie Laursen <laursen.annie@gmail.com>
25. januar 2016 09:57
MTM-VVM-Letbane
Letbanen - er der tænkt på P-pladser?

Når man vil aflaste byen for tusindvis af biler, må man tænke på de trafikanter, der kommer langvejs fra via
motorvejene syd/vest/nord til arbejdspladser i Aarhus. Er der tænkt på at opføre P‐huse tæt på motorvejene og ved
letbanestoppesteder, så man kan vælge at sætte sin bil og benytte letbanen?
Det skal være attraktivt at vælge den løsning på at komme ind til Aarhus, elller er letbanen jo kun for de mennesker,
der bor i byen.
Med venlig hilsen
Annie Laursen
Marselisborg Allé 32
Aarhus C

[Side #]

16/002838-14
Brabrand 21.01.2016
Åbent brev til
Rådmand Christian Würtz.
JP. Århus
Så har vi Rådmand Christian Würtzs forslag til letbanens 2 etape, som skal ende på en nyanlagt banegård på
Banevænget i Brabrand.
Infrastruktur og kollektiv trafik, som kan opsluge bilister fra oplandet er og har været en nødvendighed i et
halvt århundrede.
Det er prisværdigt, at Christian Würtz har ideer om, hvordan den kollektive trafik kan medvirke til at
nedbringe biltrafikken i Århus.
Men den Løsning, Rådmanden har valgt har 2 store mangler/ fejl.
1. Linjeføring gennem først Bispehaven, dernæst Gellerup er yderst problematisk.
Buschauffører har en alternativ plan, såfremt der sker sabotage på busser, der kører gennem de
nævnte boligområder. Med letbanen kan Rådmanden ikke ændre rute, hvorfor den vil være
særdeles sårbar. Desuden får Rådmanden ikke folk til at tage den omstændelige og risikable vej, for
at nå deres bestemmelses sted.
2. Tiden er løbet fra Brabrand Banegård. Naturligvis er det med en vis bekymring, at min bolig samt
både Rema 1000 og andre boliger ligger i vejen for projektet.
Men Jeg har svært ved at forstå, at der skal lægges spor ved siden af spor.
Må jeg foreslå, at Rådmanden rykker en banegård tæt på motorvejen, hvor der samtidig etableres
parkeringspladser som ved Tilst.
Må jeg desuden foreslå, at Rådmanden tager kontakt til Banedanmark, for at udnytte DEN kapacitet, der
ligger i Banedanmarks linjeføring, der både kan tilgodese Åbyhøj, Brabrand, Mundelstrup, videre til
Hinnerup og Hadsten.
Med venlig hilsen
Kirsten Junge Laursen
Banevænget 3
8220 Brabrand

16/002838-15
VS: Aarhus Letbane

Fra: Kurt Pedersen [mailto:pedersen-kurt@webspeed.dk]
Sendt: 13. december 2015 16:15
Til: Hans Vilhelm Tausen
Emne: Aarhus Letbane

Det er med forundring, at jeg læser i aviserne, at Aarhus Letbane planlægger en udvidelse fra Centrum til Brabrand.
Gennem vanskelige passable gader og veje, hvor Letbanen kræver 6-8 meter af vejen!
Det vil betyde store gener på strækningen Centrum-Vester Allé, Viborgvej o.s.v. til Brabrand.
Flere byer i Europa benytter eldrevne busser i Centrum. Disse busser kan klare mere end 300 km på en opladning.
Hvilket vel er nok til en hel dags drift. Og dette forhold bliver sikkert endnu bedre i de kommende år.
Vi har erfaret, hvor store gener anlæggelse af Letbanen har medført i Aarhus, og hvis dette skal udvides til også at
omfatte den nye strækning til Brabrand, vil dette betyde trafikkaos i Aarhus flere år frem. Dette kan undgås med
eldrevne busser.
Anvendelse af eldrevne busser er også mere fleksibel ved ændring og udvidelse af ruter. Desuden kan Aarhus spare
millioner i anlægsinvesteringer.
Eldrevne bybusser
‐
‐
‐
‐
‐

giver mindre gener ved etablering af ruter
kræver mindre ændringer af vejnettet
betyder mindre anlægsinvesteringer
medfører større fleksibilitet ved ændring af ruter
formentlig også bedre driftsøkonomi?

Jeg deltog i foråret i et møde i Centralværkstedet vedr. den nuværende etablering af Aarhus Letbane. Jeg stillede et
spørgsmål: ”Har i regnet på, hvornår Letbanen er rentabel?” Her kom det frem, at politikerne og ledelsen af Letbanen
ikke havde regnet på rentabiliteten ved den nye Aarhus Letbane. Direktøren for Letbanen oplyste, at det ikke drejede
sig om økonomi, men om fremkommelighed. Dette er utroligt amatøragtigt, idet økonomiske beregninger formentligt
kunne vise, at den nuværende anlæggelse af Aarhus Letbane ville blive udkonkurreret af en kombination af tog
(Odder-Grenå) og eldrevne busser fra Centrum til Skejby og Tilst, og til kommende udvidelser/grene af letbanen mod
syd, vest og nord.
Er det offentlige på vej ind i en ny skandale a lá IC4-togene?

Kurt Pedersen
Holme Parkvej 13, 8270 Højbjerg

[Side #]

16/002838-16
Fra:
Sendt:
Til:
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Vedhæftede filer:

Andreas Bach Aaen <andreas@bachaaen.dk>
25. januar 2016 23:10
MTM-VVM-Letbane
Alternativ midtby-rute
letbane.jpeg

Jeg ser meget frem til den kommende brabrand-etape af letbanen. Det er blot en ufiks måde den er tænkt
kørt igennem midtbyen, med dyre og overflødige arealekspropritioner. Letbanen vil her ikke kunne få sit
eget trace og vil derfor køre langsommere.
Jeg foreslår at etape 2 genbruger en større del af etape 1 og fortsætter fra Spanien gennem banegården og
videre i banegraven og drejer nord på mod Sonnesgade for derefter at slå et knæk ind over det gamle
godsbaneanlæg. Her kunne med fordel ligge en ny station, der vil gøre dette nye område ekstra attraktivt.
Herefter fortsætte af Carl Blocks gade og videre af Thorvaldsensgade og følger det i øvrigt planlagte forløb
op ad Viborgvej.
Se vedlagte kort (sakset fra OpenStreetMap).
Der vil være følgende fordele:
1) Hurtigere rute, da større del kan være i eget trace
2) Bevarelse af plads på Banegårdsgade, Park Allé, Vester Allé og Thorvaldsensgade til glæde for øvrig
kollektiv og privat trafik.
3) Værdiforøgelse af kommunens område ved Godsbanen
4) Formodentlig billigere trace at etablere
Man vil med fordel kunne arbejde med at gøre adgangen til det kommende spor 0 på banegården endnu
mere tilgængeligt fra Banegårdspladsen, så skift til bybusser vil blive lettet.
Der vil stadig være super gode muligheder for at kombinere denne rute med nem omstigning til enten
eksisterende eller kommende busterminal tættere på banegården.
Reelt set vil dette forslag kun fjerne stoppestedet på Park Allé, men det er ikke super vigtigt hvis man sørger
for nem adgang til spor 0 på banegården.
De øvrige løse forslag til andre midtby ruter vil betyde endnu større områder med delt trace, der vil gøre
ruten langsommere og mindre attraktiv. En langsom midtby gennemkørsel skal undgås, da etapen som
helhed vil medføre til flere bybus-rute nedlæggelser, som vil gøre at folk i gennemsnit får længere til et
stoppested. Den længere gåtur til nærmeste stoppested skal kompenseres af en hurtigere rute til især
banegården, rutebilstationen og Dokk1.
Mvh
Andreas Bach Aaen

[Side #]

16/002838-18
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jesper Bomholt <jbom@mail.dk>
26. januar 2016 16:42
MTM-VVM-Letbane
SV: Input Letbanens etape 2 - fokus på Viborgvej / Hasle:

Revision 1: I sidste kommentar skulle have stået ” Vi har masser af cyklister i Hasle” 
Fra: Jesper Bomholt [mailto:jbom@mail.dk]
Sendt: 26. januar 2016 16:36
Til: 'vvmletbane@aarhus.dk' <vvmletbane@aarhus.dk>
Emne: Input Letbanens etape 2 ‐ fokus på Viborgvej / Hasle:
Hej
Input Letbanens etape 2 ‐ fokus på Viborgvej / Hasle:

VIBORGVEJ, YDRE DEL
Det er udgangspunktet, at biltrafikken ikke krydser letbanen uden for de signalregulerede kryds. Det betyder, at
adgangsforholdene til naboområderne flere steder ændres, så der kun kan køres højre ind og højre ud. Hvis man eks.
skal mod vest (til eks. Hasle) fra Solnæs / Præstevangsvej? – skal man så bruge krydset ved Frydenlunds allé som
vendeplads? Eller alternative ruter bagom? Eller?

STRÆKNINGEN HASLETORV OG RYHAVEVEJ

[Side #]

Der er lagt op til, at letbanen forløber i et eget areal (særligt tracé) i Ryhavevej frem til krydset Åby Ringvej/Edwin
Rahrs Vej.
Hvilken betydning har dette reelt? Er der stadig 2 spor til biltrafik? – er der plads til cykler også? (Cykelruten til
Gellerup går pt. ad Ryhavevej)
På Ryhavevej forslås standsningssteder nær Hasle Torv og Bispehaven, hvor der er en krydsende hovedsti. Der
etableres et nyt signalreguleret kryds med Bispehavevej, og det eksisterende kryds ved Rymarken bibeholdes. Ingen
standsningssteder nær Ryhaven?
Når biltrafikken ikke skal krydse letbanen udenfor de signalregulerede kryds, skal der etableres en signalreguleret
vendemulighed for biltrafikken nærmest Ringvejen.
Hvordan forventes dette etableret i virkeligheden? Der er vel ikke plads i Ryhaven? – skal man så ud og vende på
ringvejen? Det har generelt stor påvirkning at letbanen ikke kan krydses udenfor de signalregulerede kryds eks. –
hvorfor skal det ikke være en mulighed at krydse udenfor signalreguleringerne!?
Der forventes behov for arealerhvervelser nord for Ryhavevej. Behovet er særligt stort ved de signalregulerede kryds.
Nærmest Hasle Torv vil der med det fremlagte projekt være behov for at erhverve 2-3 ejendomme for at skabe plads
til letbanen, et standsningssted samt kørebaner, cykelsti, fortov mv. Helt konkret hvilke 2-3 ejendomme?? Det må der
have været tænkt detaljeret over ellers ville det vel ikke være nævnt?? Arkitektstudernes forslag om at lade letbanen
gå gennem Campen grunden i stedet for via Ryhavevej er god 
I området omkring Hasle Torv og i boligområdet nord for Ryhavevej er der forskellige overvejelser om byomdannelse
og byudvikling. Blandt andet overvejelser om hvordan letbaneprojektet kan bidrage til udviklingen af området. En
terminal, hvor der kan ske omstigning mellem busser og letbanen, og hvor der kan være muligheder for at parkere
bilen og stå på letbanen, kunne være et vigtigt element. ? kan dette konkretiseres? Et kommende De Linde P-hus? –
Jeg mener en ”terminal” er bedre placeret ved Ringvejen, da der ellers vil opstår unødig trafik til og fra Hasle Torv.

SPØRGSMÅL
• Er det en god idé at etablere et terminalområde ved Hasle Torv? Nej det tror jeg ikke – evt. terminalområde ved
Ringvejen mere oplagt.
• Hvordan kan letbaneprojektet medvirke til en positiv udvikling i området? For Hasle kan den betyde en højnelse fra
lokalområdet, men en letbane som skærer området over i 2 er helt uønsket!! Derfor bør det nøje overvejes hvordan en
sådan opdeling af lokalområdet undgås!! Det skal kunne lade sig gøre at krydse letbanen overalt – ikke kun i
lysreguleringer og en ensretning / afskæring af anden trafik skal undgås. Cykelruter skal integreres – eks. Gellerup
cykelruten indtænkes, vi er har af cyklister i Hasle.

Med venlig hilsen
Jesper Bomholt
Klokkerfaldet 117
Bestyrelsesmedlem i Hasle Fællesråd
Telefon 86159002 Mobil 31788002
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Sendt:
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Sara Helena Stephanell <stephanell@msn.com>
26. januar 2016 21:42
MTM-VVM-Letbane
Kollektiv transport

Sænk prisen betydeligt på månedskort og mange vil droppe bilen og bruge bussen.
Bedre busplaner, hvor vi bor kører bus 14 og 15 om aftenen og i weekender en gang i timen og kun 10
minutter fra hinanden. Det er jo utrolig upraktisk!
Mvh
Sara Helena Stephanell

Sendt fra Samsung Tab.

[Side #]

16/002838-20
Poul Møller Andersen <pma.solenergi@gmail.com>
27. januar 2016 11:38
msp@aarhusletbane.dk
MTM-VVM-Letbane
Gør Banegården til tæt centrum for kollektiv trafik og bevar letbanen i banegraven

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Aarhus d.27 januar 2016
Til
Udviklingschef
Morten Springdorf
m:

+45 21 25 96 61

e: msp@aarhusletbane.dk
Jeg blev bedt om at forklare skriftligt hvorledes jeg mener linjeføringen for etape 2 bør være.








Anlægsarbejdet på det foreslåede projekt vil skade byen gennem et helt årti og i de kommende år vil
det være tvivlsomt om installationerne i gaden kan vedligeholdes uden at forstyrre letbanedriften.
Man kan ikke nå alt med letbanen. Men Aarhus udmærker sig ved at have et fuldt defineret
centrum. Vi har en vantænkning med at bybusserne spreder sig ud over Banegårdspladsen og Park
Allé og faktisk skal man ved de fleste skift gå rigtig langt. Rutebilstationen skal tættere på
Banegården og bybusserne skal alle standse på Banegårdspladsen. Rulletrapper/-fortove og ekstra
elevatorer skal så binde dette snævre centrum sammen med perronerne som modtager passagerer fra
fjerntrafikken og letbanen
Letbanen er velegnet til store transportopgaver – derfor er den fremragende til at løse
myldretidstrafikken til Skejby Sygehus og alle de andre arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
der ligger i Aarhus Nord – den vil kunne hente passagerer nordfra og fra Banegården som er
trafikcentrummet.
Tilsvarende vil etape 2 skulle fokusere på at hente store grupper passagerer med Trafikcentrummet
Banegården – ikke nødvendigvis helt til døren.
Med en linjeføring gennem banegraven med fælle tracé med brandvejen – videre af Sonnesgade
forbi DSB’s værksted kan 1. stop være Scandinavian – med gå anvisning til Musikhuset og ARoS. –
Et skarpt drej ind vest om Godsbanen og 2. stop til nyt boligkompleks ved ”Reuse” med gå
anvisning til VIA, Ceresbyen og Den gamle By. Videre vestover ad Carl Blochs Gade og Søren
Frichs Vej til 3. stop ved Vester Ringgade med gå anvisning til Frichs parken og det nye
boligkompleks ved fragtmandscentralen. Letbanen svinger op i Ringgadens midterrabat til Viborgvej
med relevante stop og følger den til borgermødet foreslåede linjeføring.

Jeg havde gerne set at letbanen simpelthen koncentrerede sig om at gå direkte til Gellerup for at få
hurtigheden i transportløsningen. Ovenstående løsning vil være både billigere og betjene mindst lige så
mange borgere. Og ikke mindst vil tidshorisonten måske kortes ned til 3 år mod noget jeg vil vurdere til
minimum 10 år.
Der har været meget utilfredshed med anlæggelsesfasen på Randersvej og havnefronten – specielt fra
tilrejsende og pendlere – det er min klare oplevelse. Det er værd at tage med ind i overvejelserne om fordele
og ulemper. Man kan ikke få alt.
[Side #]

Uanset hvad man laver skal man koncentrere sig om sin kernekompetence – og letbanen er HURTIG OG
STOR. Hvis man forestiller at letbanen skal sno sig ud til alle adresser vil man jo miste kerneydelsen
HURTIG og hvis den bliver langsom vil der ikke være et STORT kundegrundlag.
Der er mange trafikløsninger på vej. El busser og førerløse busser er på vej. Interaktive bussystemer (altså
busser som dirigeres efter kundeønsker/driftstatus via sms)er måske også snart forestående.

Her er mit oprindelige forslag – også bragt som læserbrev i Aarhus Stiftstidende tirsdag d. 19. januar 2016
(s.15)
Sendt til 'haue@aarhus.dk' fredag d. 16. januar:
”Letbanen skal blive i banegraven og betjene nye bydele fra Godsbanen, City Vest og Brabrand
Efter oplevelsen med anlægstid på op mod 10 år for Randersvej giver det ingen mening at anlægge letbane forbi
rådhuset og Vester Allé.
Letbanen skal transportere mange mennesker i myldretiden og det bliver fint til Skejby Sygehus og de nye bydele i
nord.
Tilsvarende kan etape 2 transportere til de nye bydele ved godsbanen og VIA og videre af Frichsvej direkte til City
Vest og Brabrand ved at blive i banegraven, køre videre tæt på Sonnesgade over godsbanen ‐ under ringgadebroen
og til City Vest og Gl. Brabrand – Så er vejen også åben for hurtig letbane til Låsby, Ry og Silkeborg.
Letbanen kræver lokoførerlignende bemanding og vil derfor være dyr og fraværende om aftenen.
Den øvrige offentlige transport vil være bedre tjent med fremtidens måske førerløse el busser.”

Venlig hilsen
Poul Møller Andersen
Blegdammen 7 st.
8000 Aarhus C
Tlf 29452468

jeg står gerne til rådighed hvis det ønskes

[Side #]

[Side #]

16/002838-23
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

andreas henriksen <andreasgron@hotmail.com>
29. januar 2016 15:32
MTM-VVM-Letbane
Hvorfor kører letbanen gennem centrum

Til Aarhus Kommune
Jeg har siden jeg så de første planer om den videre udbygning af letbanen været meget skeptisk på et
punkt. Hvorfor skal letbanen kører gennem centrum? Jeg troede at ideen med en letbane var at den skulle
kunne kører i sit eget trace i stedet for, som en sporvogn, at kører iblandt den øvrige trafik. Jeg tror ikke at
en sådan løsning vil bidrage positivt til den kollektive trafik.
Jeg forslår i stedet at man bevare ideen om at letbanen skal kunne kører i fred hvor den kan komme til sin
fulde ret. Man kunne kører letbanen igennem Hovedbanegården som man allerede er i gang med i
arbejdet med etape 1. Derefter kunne man lade den dreje langs Sonnesgade og kører til Thorvaldsensgade
ad enten Marstrandsgade eller Godsbanen og Carl Blochs Gade.
I Nice i Sydfrankrig var man også i mangel på plads da man lavede deres letbane. Men man gjorde det at
man spærrede de veje som den kom til at kører på for alt andet trafik (ikke cykler og fodgængere). Det har
gjort at de nu har et super effektivt system som funger perfekt.
I Aarhus kunne man jo også tage den løsning og så lukke nogle af de små veje til fordel for letbanen. Det
kunne jo f.eks. være Marstrandsgade
Et noget dyrere alternativ ville være at kører letbanen ind under byen så snart den havde forladt
banegården. Det ville tage letbanen tættere på centrum men ville umiddelbart blive en meget dyrere
løsning.
Håber at i vil overveje andre muligheder inden i fastlægger jer på dem over Banegårdspladsen
Andreas Grøn Henriksen

[Side #]

16/002838-24
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Søren Mors <soeren@smors.dk>
1. februar 2016 21:04
MTM-VVM-Letbane
Letbane på Ryhavevej

Hej
Jeg er formand for grundejerforeningen Ryhøjen, der består af rækkehusene øverst på Johannes Ewalds Vej.
Jeg kan se på kortet over den foreslåede linieføring af letbanen på Ryhavevej
(http://www.letbanen.dk/media/146071/a039858_s205.pdf) at den skal køre igennem den eksisterende støjvold ud
mod Ringvejen. Det vil åbenlyst forværre de problemer vi allerede har med støj fra Ringvejen, specielt i de øverste af
vores huse.
Kan i oplyse om der er planlagt en anden form for støjdæmpning i projektet, til erstatning for det stykke vold der vil
skulle fjernes?
På forhånd tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Søren Mors
Johannes Ewalds Vej 105
Tlf: 60 12 51 41

[Side #]

16/002838-27
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Carl Brockdorff
3. februar 2016 15:16
MTM-ByudviklingogMobilitet
Birgitte Brun; Søren K.H. Jensen; Rabih Azad-Ahmad; Kirsten Jørgensen; Søren
Clausen
Nyt svar fra Kultur og Borgerservice på Idéfase for letbanens etape fra Aarhus Ø Brabrand
Nyt svar fra Kultur og Borgerservice på Idéfase for letbanens etape fra Aarhus Ø Brabrand_DOCX.PDF

Kære Byudvikling og Mobilitet
Hermed fremsendes et nyt sammenskrevet svar fra kultur og Borgerservice på høringen.
I bedes se bort fra det tidligere fremsendte svar og den fremsendte tilføjelse hertil.
Vi beklager ulejligheden.
Med venlig hilsen
Carl Brockdorff
Aarhus Kommune ‐ Kultur og Borgerservice
Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2, niveau 2.3 Forvaltningen
DK‐8000 Aarhus C
Mobil +45 2920 8354 ‐ www.aakb.dk

[Side #]

Planafdelingen

3. februar 2016
Side 1 af 1

Svar fra Kultur og Borgerservice på høringen vedrørende
Idéfase for letbanens etape fra Aarhus Ø - Brabrand

KULTUR OG
BORGERSERVICE

Center for Byudvikling og Mobilitet

Aarhus Kommune

Kultur og Borgerservice foreslår, at der ved planlægningen af letbanens
etape 2 overvejes og indarbejdes muligheder for udnyttelse af åbne eller
delvist åben pladser til kulturaktiviteter. Det kan være både være blivende
aktiviteter i form af ”street-sport” men også enkeltarrangementer af kort varighed.
Det kan eksempelvis være omkring Banegårdspladsen, Rådhuspladsen, ved
Bispehaven (Ryhavevej), helhedsplanen i Gellerup – men også på Aarhus
Ø, hvor linjeføringen kan få en effekt, der deler området i to. På Aarhus Ø vil
det være hensigtsmæssigt at skabe gode og mange muligheder for passage
over letbanen, så området bliver sammenhængende med de gode kulturelle
muligheder, der er, og kommer i form af lystbådehavnen, havnebadet og
rekreative pladser i bebyggelsen.
Når der på et senere tidspunkt skal arbejdes mere konkret med udviklingen
af letbane-etapen, forventer Kultur og Borgerservice at blive inddraget via
møder og eventuelle workshops.

Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad
/
Kirsten Jørgensen

Udlejning
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Telefon: 89 40 20 55
Direkte telefon: 89 40 24 27
E-mail:
admejd@aarhus.dk
Direkte e-mail:
ansor@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 16/003591-2
Sagsbehandler:
Birgitte Brun

16/002838-28
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lars Ljungqvist <lars.ljungqvist@mail.dk>
3. februar 2016 21:39
MTM-VVM-Letbane
Input til VVM for Letbanens etape Aarhus Ø-BRabrand.

Hej Letbane‐planlæggere
Jeg har et par forslag.
1. I forhold til en alternativ linjeføring ad Busgaden helt frem til Nørre Allé, så vil det være oplagt at kikke på,
hvordan passagererne har det med ”omvejen”. Linje 3A og 4A kører den vej, og man kan spørge passagerne,
hvad de mener. De får bedre adgang til Midtbyen, men også en længere køretur.
2. Lav eller omlæg en A‐buslinje, så den følger den rute, som letbanens etape 2 fra Aarhus Ø til Brabrand
følger. Man kan hurtigt justere på en buslinje, f.eks. teste, om der skal være endestation helt ude ved Årslev
ved Transportcentret, og derved teste banens alternativer af. Garanterer man et stop ved en kommende
Brabrand Station, så kan man gå i gang med at lave måske i første runde et midlertidigt stop for
regionaltogene og teste af, om passagerne vil bruge det
3. Hvis man vælger at følge Busgaden helt til Nørregade/Nørre Allé, så bør man overveje at tilslutte linjen til
etape 1 ved Nørreport. Mener man noget med at udbygge linjerne, så vil det skulle bygges under alle
omstændigheder.
Venlig hilsen
Lars Ljungqvist
Tlf.: 22 54 18 32 | Mail: lars.ljungqvist@mail.dk

[Side #]

16/002838-29
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Anders Bové <anders.bove@gmail.com>
5. februar 2016 14:04
MTM-ByudviklingogMobilitet
Letbanen etape 2
Letbanen etape 2 hele dokumentet.pdf

Til center for byudvikling og mobilitet.
I forbindelse med høringsfasen omkring letbanens etape 2, skal jeg hermed fremsende et forslag til
alternativ linjeføring i midtbyen.
mvh
Anders Bové Christensen
Arkitekt m.a.a
Strandvejen 130b
8000 Århus C
mobil 20165065

[Side #]

16/002838-30
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Karsten B. Jensen <karstenborg@hotmail.com>
8. februar 2016 21:05
MTM-VVM-Letbane
Forslag til planlægningsfasen

Det foreslås, at mulighederne for at opdele Letbanens etape 2 mellem Aarhus Ø og Brabrand i to deletaper
undersøges.
Den ene deletape går fra Aarhus Ø til Nørreportkrydset og sammen med Letbanens første etape til Aarhus
H ved perronerne under banegården.
Den anden deletape går fra den sydlige del af Park Allé og videre til Brabrand som foreslået i det
udsendte høringsmateriale.
Herved vil der ikke blive anlagt letbane i Ny Banegårdsgade og på Banegårdspladsen. Disse arealer kan
derved udnyttes til byplanlægning uden de bindinger, som en letbane giver. Betjeningen af rejsende til og
fra banegården vil forsat kunne ske mod Aarhus Ø ved den kommende letbaneperron og mod Brabrand
ved en terminal i den sydlige ende af Park Alle.
Venlig hilsen
Karsten Borg Jensen
Aarhus C

[Side #]

16/002838-30
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Karsten B. Jensen <karstenborg@hotmail.com>
8. februar 2016 20:58
MTM-VVM-Letbane
Forslag til planlægningsfasen
Forslag 1.pdf; Forslag 2.pdf; Letbane alternativ.pdf

Se vedlagte tekst samt 2 tegningsbilag.
Venlig hilsen
Karsten Borg Jensen
Aarhus C

[Side #]

Forslag til alternative linjeføringer af Letbanens etape2 mellem Park Allé og Ringgaden:

Det foreslås, at letbanen føres ad Hans Hartvig Seedorfs Stræde og Busgaden til Åboulevarden.
Herefter føres delt på hver side af åen til Thorvaldsensgade/Mølleparken.
Sporet mod vest føres i kanten af Mølleparken til krydsning af Vestre Allé ved Museumsgade, som
det føres via til Thorvaldsensgade. Her føres det ad p-pladsen ved Netto til Carl Blochs Gade, og
krydser Thorvaldsensgade og møder atter det østgående spor, der er føres ad Thorvaldsensgade til
Åboulevarden.

Begge spor føres herfra over det grønne område nord for Hammel Banegården til krydsning med
Århus Å. Derpå føres begge spor i arealet mellem Brabrandstien og boligerne ved Daubjergvej frem
til Starks grund ved Ringgaden.
Her drejer letbanen mod nord mod Silvans grund og op til Silkeborgvej gennem en eksisterende
bygning.
Nord for Silkeborgvej føres banen gennem Amtssygehusets grund til krydsning af Ringgaden ved
Viborgvej, og derpå med hovedalternativet videre ad Viborg.

Se vedlagte forslag 1.

Fordelene ved forslaget er, at der undgås at føre letbane i Vestre Alle, Viborgvej (inden for
Ringgaden) og Silkeborgvej (inden for Ringgaden).
Desuden føres letbanen tættere på byudviklingsområdet ved Godsbanen, som kan betjenes ved
eksisterende og nye broer over åen) samt boliger og institutioner på Ceresgrunden. Arealet langs
Brandstien er p.t. udlagt som bevoksning/krat, og der vil ikke ske adskillelse fra stiens nærhed til de
rekreative arealer ved åen, når banen føres nord for stien.
Derudover betjenes centrale områder som Busgaden og Åboulevarden/Mølleparken samt
Amtssygehuset.
Den Gamle By kan relativt let tilgås fra et stoppested ved Thorvaldsensgade/Carl Blochs Gade,
hvorfra et servicespor til Letbanens depot desuden kan skilles fra hovedsporet.

Forslag 2
Forslag 2 er som ovenfor beskrevet, bortset fra at der ikke føres letbane i Thorvaldsensgade. I stedet
føres sporet mod øst i Skovgårdsgade og Marstrandsgade. Sporet mod vest føres fra Museumsgade
videre i Lundbyesgade til Skovgårdsgade.
Århus Å krydses i forslag 2 lidt længere mod vest end i forslag 1.

16/002838-31
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

MTM-Teknik og Miljø
10. februar 2016 13:16
MTM-ByudviklingogMobilitet
VS: tmVS: SV: Letbane 2

Til foranstaltning.
Med venlig hilsen
Else Torp
Specialist
T +45 8940 2506
Fra: Karin Rathcke
Sendt: 10. februar 2016 13:03
Til: MTM‐Teknik og Miljø <post@mtm.aarhus.dk>
Emne: tmVS: SV: Letbane 2

Fra: Stig Laursen [mailto:stiglaurs1@youmail.dk]
Sendt: 10. februar 2016 12:31
Til: Kristian Würtz <kristianw@aarhus.dk>
Emne: Re: SV: Letbane 2
Til Kristian Würtz
Hej igen.
Tak for dit svar. Og ja, du må gerne videresende mailen. Jeg skrev til dig, fordi det var det jeg kunne
finde ud af, og fordi jeg altid håber på at socialdemokraterne står for de gode ideer

.

m.v.h. Stig Laursen
----- Original meddelelse ----Fra: Kristian Würtz <kristianw@aarhus.dk>
Til: Stig Laursen <stiglaurs1@youmail.dk>
Dato: Ons, 10. feb 2016 11:45
Emne: SV: Letbane 2

Hej Stig Laursen.

Tak for din mail og for din idé.

Ønsker du, at din mail skal indgå som et bidrag til den igangværende høring af midtbytrafikplanen? I givet
fald vil jeg sørge for, at din mail bliver videresendt.

[Side #]

Med venlig hilsen
Kristian Würtz
Rådmand for Teknik og Miljø

Tlf.: 8940 2331 / 4043 1213
E-mail: kw@byr.aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune
Rådhuset, 8000 Aarhus C

Fra: Stig Laursen [mailto:stiglaurs1@youmail.dk]
Sendt: 9. februar 2016 17:07
Til: Kristian Würtz <kristianw@aarhus.dk>
Emne: Letbane 2

Hej Kristian Wurtz.
Der er en del fremme om anlægningen af letbane afsnit 2, og specielt om linieføring og financering.
I stedet for at trække banen ud på banegårdspladsen og fortsætte på vejbanerne, vil jeg gerne ha´lov til at
foreslå, at man holder den i banegraven frem til "Godsbanen" og derefter langs Carl Blochs Gade
(alternativt Sonnesgade og Skovgårdsgade) til Thorvaldsens Gade.
Det må da kunne spare enorme anlægsudgifter, og samtidig spare os allesammen for temmelig mange
bilisters raseri over, først generne under anlæget gennem fx Vester Alle osv, og derefter deres (bilisternes)
klager over ikke at kunne komme til for toget
Med venlig hilsen fra
Stig Laursen
Ingerslevs Boulevard 11 3.th.
8000 Århus C

[Side #]

16/002838-33
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

MTM-RadmandTeknikogMiljo
15. februar 2016 12:29
MTM-ByudviklingogMobilitet
VS: Bemærkninger til Letbane etape 2

Med venlig hilsen
Else Torp
Specialist
T +45 8940 2506
Fra: MTM‐RadmandTeknikogMiljo
Sendt: 15. februar 2016 12:29
Til: 'alauritsen@thorndahlconsult.dk' <alauritsen@thorndahlconsult.dk>
Emne: SV: Bemærkninger til Letbane etape 2
Kære Annelise Lauritsen
Tak for dine synspunkter til Kristian Würtz vedr. Letbanen etape 2. Vi videresender din mail til Center for
Byudvikling og Mobilitet som høringssvar til sagen.
Med venlig hilsen
Else Torp
Specialist
T +45 8940 2506
Fra: Annelise Lauritsen [mailto:alauritsen@thorndahlconsult.dk]
Sendt: 13. februar 2016 23:34
Til: MTM‐RadmandTeknikogMiljo <raadmand@mtm.aarhus.dk>
Emne: Bemærkninger til Letbane etape 2
Kære Kristian Würtz
Indlæg til debat om Letbane etape 2
Jeg sender dig hermed mine bemærkninger til forslagene til Letbane etape 2. Jeg beskriver principper for målene for
Letbanen og hvordan den kan indpasses – og forsøger at vise idéer til, hvordan Letbanen kan blive et aktiv til byen
gennem linjeføring og indpasning.
Jeg håber, det kan interessere.
Mvh
Annelise Lauritsen
Aage Jedichs Vej 5e
8270 Højbjerg

[Side #]

Aarhus Letbane - etape 2 – Aarhus Ø – Brabrand
Bemærkninger til forslag til Letbanen etape 2
09.02.2016 Annelise Lauritsen, landskabsarkitekt, Aage Jedichs Vej 5e, 8270 Højbjerg
Letbane i byen
Letbanen kan blive det nye vindue til Aarhus. Det er et oplagt ønske, at den kommer tæt på byens
attraktioner, så passagerer så at sige kan blive sat af ved døren. Hvis letbanen skal igennem bymidten vil
det blive en attraktion, at den får berøring til Musikhuset, Symfonisk sal og AROS, og at den indpasses i
Rådhusparken, som derved kan fornyes med en ny og vigtig funktion.
At anlægge Letbanen i de store færdselsårer skaber problemer for anden færdsel, og man udnytter ikke
banens kvalitet som et smidigt og lydsvagt transportmiddel. En linjeføring i de eksisterende store trafikårer
vil skabe problemer for trafikken, mens en linjeføring, der indpasses i grønne områder, fodgængerområder
og Busgaden vil undgå indgreb i byens trafik.

Eksempel: Bordeaux, hvor en letbane er ført gennem en park
Banegårdspladsen
Det virker overflødigt, at Letbanen foreslås ført over Banegaardspladsen, da der jo allerede er et stort
standsningssted ved Banegården i selve banegraven. Adgangen fra Banegaardspladsen til perronen kunne

forbedres med en stor trappe/lift/escalator fra Banegårdspladsen. Men på den anden side er fordelen ved
en linjeføring over Banegårdspladsen er, at der bliver direkte adgang fra letbanetoget til bymidtens gader
og strøg.
Brugere
Det er en svaghed, at linjeføringen ad Viborgvej mellem Ringvejen og Hasle Torv ikke har særlige mål
(Vestre Kirkegaard, Kolonihaver og villaer), mens vækstområder på Godsbanearealet og ved Søren Frichs vej
ikke får adgang til banen.
Principper i den tætte by
Følgende linjeføringer foreslås overvejet:
1. Letbanen føres langs randen af den tætte bebyggelse
2. Letbanens spor snor sig gennem den tætte bebyggelse, evt. som delte spor.

Forslag 1 – langs randen af den tætte by
Det eksisterende letbanetracé under Banegaarden udnyttes, indtil det krydser baneterrænet og møder
Sonnesgade. Herfra foreslås det ført langs gaden til Carl Blochs Gade – på det grønne areal til
Thorvaldsensgade – og krydser åen, hvorfra det føres til til Cerespladsen. Mål på strækningen ved
Sonnesgade er : Scandinavian Center, ankomstplads for Symfonisk sal, Musikhuset, og AROS, Godsbanen,
den ny Arkitektskole og Folkestedet. En ny ankomstplads ved Sonnesgade vil kunne byde velkommen til de
store kulturinstitutioner.

Skitse 1

Forslag 2 – Gennem den tætte by
En særlig køreoplevelse opnås ved at lade tracéet forløbe gennem eller langs grønne områder og parker,
hvor det kan indpasses uden gener. Letbanen opleves hverken som et tog eller en vej.
Tracéet foreslås indpasset i udviklingsområdet for rutebilstation øst for Banegården. Det føres over
Banegårdspladsen gennem Rådhusparken til Frederiks Allé – over Rådhuspladsen – hvorefter den svinger
ned gennem Busgaden til Aaboulevarden og Åen, som den krydser til Mølleparken. Tracéet føres langs
randen af Mølleparken til Thorvaldsensgade og Ceres Plads. Mål på denne strækning er: Banegården,
Strøget og bymidten, Musikhuset, Symfonisk sal og AROS, Rådhuset og Aaboulevarden. Forslaget kan
varieres med delte spor gennem den tætte by.

Skitse 2
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Til Byudvikling og mobilitet.
Det er nok helt fint, at vi får en letbane. Men jeg vil gerne kende støjen fra letbanen. Bliver den lige
som de gamle sporvogne, for så bliver det bestemt ikke nogen succes for de omkringboende.
Jeg kunne godt tænke mig, at I ville oplyse om egenstøjens størrelse målt i DB(A). Altså ikke den
energiækivalente støj, der måles over er en 8 timers arbejdsdag – men den øjeblikkelige støj,
såvel under kørsel på vandret vej, under acceleration, op ad bakke osv. i sving med givne
hastigheder. Tanken om de gamle sporvogne der skramlede afsted og som skreg og hylede i
svingene er bestemt ikke noget at eftertragte. Og vi må da håbe at letbanen bliver en succes –
også for de nærmest boende.
Jeg kan ikke se, at emnet har været drøftet under informationsmøderne – men det er ganske
vigtigt. For når beslutningerne er taget – desværre ofte på helt forkerte grundlag – er det for sent.
”Sporene skræmmer”.
De bedte hilsener med ønsket om held og lykke med projektet for os alle.
Freddy Wisler
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Forslag til debatfasen

Minimering af affald på letbanens kommende stoppesteder
Hermed en opfordring til, at man allerede i planlægningsfasen indtænker minimere af affald ved letbanens
stoppesteder.
Man skal ikke have passeret mange busstoppesteder for at lægge mærke til, at de der opsatte
skraldespande ikke virker i praksis på grund af et for lille indkast. Bare en enkelt pizzabakke kan stoppe
indkasthullet, hvilket medfører at alt andet affald ligger rundt om skraldespanden i stedet for i den. Det
kan jo nok forventes, at der især ved de centrale stoppesteder vil blive indtaget en del fastfood, mens der
ventes på toget. Fastfoodspisere er ikke dem, der er mest optaget af, om affaldet nu også havner der, hvor
det bør. Så hvis det er bare lidt besværligt, så bliver affaldet kylet på jorden, eller i letbanens tilfælde nok
også på skinnerne.
Ligeledes ses ved busstoppesteder en masse cigaretskodder på jorden, da rygere lige skal nå en sidste
smøg, inden bussen kommer. Ved letbanen kan nok ses frem til samme problemstilling, så en hel del
askebægre eller anden mulighed for skodning af cigaretter vil nok være en fornuftig investering på
letbanens stoppesteder. Alternativet er en meget intensiv renholdelse af stoppestederne, men det er
uundgåeligt mere omkostningsfyldt.
Venlig hilsen
Karsten Borg Jensen
Aarhus C
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Til Aarhus Kommune, Center for Udvikling og Mobilitet
Energinet.dk har modtaget mail fra Aarhus Kommune om fordebat vedr. letbane fra Aarhus Ø til Brabrand. Høringen
løber frem til den 1. marts 2016.
Til information kan det oplyses, at Energinet.dk ejer, driver og bygger de danske el- og gastransmissionsnet, som
også knytter Danmark sammen med el- og gassystemerne i vores nabolande. Energinet.dk ejer således
eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.
Vores nærmeste eksisterende elanlæg er station Hasle, der ligger mellem Ryhavevej og Åby Ringvej. Fra stationen
går der to 150 kV-ledninger, hhv. nordpå og vestpå. Disse ledninger vil ikke påvirke letbanens kommende tracé. Dog
vil letbanen på Ryhavevej komme til at ligge tæt ved Station Hasle. Stationsarealet er markeret med stiplet streg på
nedenstående kortudsnit.
Det er NRGI, der ejer arealet ud mod Ryhavevej. Hvor Energinet.dk ejer den gule del af stationsarealet.

Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.
Vores sagsnummer 16/03359

Venlig hilsen
Signe Maj Holm
3. parter
Plan og Miljø
+4570220275
3.parter@energinet.dk

Tonne Kjærsvej 65
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7000 Fredericia
+4570102244
www.energinet.dk

Fra: Energinet.dk
Sendt: 14. januar 2016 07:59
Til: 3.parter
Emne: VS: Idéfase for letbanens etape fra Aarhus Ø - Brabrand

Venlig hilsen
Kirsten Veiling Andersen
Ledelsessekretariat
+4523338625
KAN@energinet.dk
Fra: Charlotte Friis Eriksen [mailto:cfe@aarhus.dk]
Sendt: 13. januar 2016 13:56
Emne: Idéfase for letbanens etape fra Aarhus Ø - Brabrand

Letbane fra Aarhus Ø til Brabrand
Aarhus Letbane ønsker mulighed for at anlægge en ny letbanestrækning fra Aarhus Ø til Brabrand.
Før letbanen kan etableres, er det nødvendigt, at Aarhus Byråd vedtager et kommuneplantillæg og udarbejder en
VVM‐redegørelse for projektet. Det vil sige, at Aarhus Letbane og Aarhus Kommune i forbindelse med
planlægningen foretager en vurdering af de miljøpåvirkninger, som en ny letbane vil give anledning til.
I det vedhæftede debatoplæg kan du læse mere om projektet for etablering af en letbane på strækningen fra Aarhus
Ø til Brabrand. Du kan også læse om baggrunden for projektet og om den videre planproces.
Vi vil gerne høre din mening nu, mens planlægningen er forholdsvis åben. Derfor opfordrer vi dig til at læse
debatoplægget og sende dine idéer og forslag til os på vvmletbane@aarhus.dk, inden høringsfristen udløber den 1.
marts 2016.
Med venlig hilsen Center for Byudvikling og Mobilitet
CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
http://www.aarhus.dk
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Kommentarer til VVM undersøgelse for letbane etape 2 - Grundejerforeningen Ryhøjen
Høringssvar letbane.pdf

Til Center for byudvikling og mobilitet
Jeg fremsender hermed grundejerforeningen Ryhøjens kommentarer til den planlagte linieføring af etape 2 af
letbanen.
Jeg vil gerne bede jer om at kvittere for modtagelsen, så vi kan være sikre på kommentarerne er nået frem inden
fristen.
Venlig hilsen
Søren Mors
Johannes Ewalds Vej 105
Formand for grundejerforeningen Ryhøjen
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Brabrand d. 26 02 2016
Letbane etape 2, Århus Ø til kommende Brabrand Station

Forord: Dette dokument omhandler linieføring af kommende letbane på strækningen fra nord for City Vest
fra Gellerupplanen og ned til Silkeborgvej. Indholdet tager udgangspunkt i materiale om planlagt føring
gennemgået på borgermøde den 26 jan. 2016, som også er offentligt tilgængeligt på hjemmeside
Letbanen.dk
Mødet blev indkaldt som formøde for VVM-udarbejdelse og meningen med mødet blev kommunikeret
som: orientering og opfordring til at komme med ”idéer og forslag til hvad der bør undersøges nærmere”
citat(ad1)
Dokumentet er udarbejdet på vegne af direkte naboer til planlagt offentlig oplæg for linieføring på
omhandlede strækning.

Resume:
Eftersom der i bilag 2, ad1 samt ad2 konkluderes: ” Den samlede konklusion på forundersøgelsen er, at
projektet kan gennemføres i den ønskede linjeføring. ” vil vores oplæg blive delt i to nemlig:
Forslag til ændret og, efter vores mening, bedre linieføring ift. den planlagte og forventede.
Påvisning af de ulemper den planlagte linieføring vil få for beboerne ud til banen vest for City Vest.
Vil vil dokumentere fortrinsvis via billeder, som skal dokumentere følgende:
Nærhed og evt. ulemper ift. dette for naboer til de to omhandlede linieføringer vi behandler.
Trafiktæthed og ændring af samme ift. hvad der er i dag.

Planlagt linieføring iht. udleveret materiale vest om City Vest ned mod Silkeborgvej.
På vegne af beboerne langs Tinesvej, vil vi ved hjælp af argumenter, og billederne nedenunder,
anskueligøre de store ulemper, vi ser med planlagte linieføring. Vi ser bla. følgende åbenbare ulemper:
Vores kvarter ligger under/eller på niveau med planlagt bane.
Der er under 6 m fra bane til matrikelskel mod gangsti.
Tinesvej er for nuværende meget lidt trafikeret, bortset fra myldretider for indkøb. f.eks lørdag formiddag.
Med letbanen, så tæt ved, bliver dette ændret til meget trafikkeret, store dele af døgnet hele ugen.
Stoppestedet og det mulige omtalte terminalområde* vil give megen persontrafik få m fra haverne, som
ligger under niveau af stoppested.
*Endelig kan også områderne ved Hasle Torv og ved City Vest ses om mulige fremtidige terminalområder,
hvor letbanen indgår, og hvor der er indkøbsmuligheder mv. (ad1)
Nogle billedeksempler:

Forslag til linieføring ved City Vest.

Her ses gangsti og cykelsti mellem Tinesvej, hvor letbanespor er planlagt og naboerne. Afstanden mellem
vej og matrikler er ca. 6 m

Billede fra Tinesvej til Ingasvej 59

Ingasvej 46 med udsigt ind i køkkenet.

Udsigt fra Tinesvej ned til Sigridsvej 14

Billede taget fra Tinesvej ned mod Sigridsvej 16

Udsigt til kørende lastbil på modsat side af Tinesvej fra haven Sigridsvej 16

Ingasvej 46 set fra planlagt stoppested 6 m til hegnet.

Linieføring øst om City Vest langs Luisevej som i tidligere udkast.

Beboerne, langs den den planlagte linieføring vest om City Vest på Tinesvej, foreslår den tidligere
offentliggjorte linieføring ved Luisevej øst for city vest. Det gør vi ud fra følgende grunde:
Der er meget plads på denne side, ca 30 m i alt, således at banen, hvis den føres på vestsiden af Luisevej,
ligger langt fra det tilstødende villakvarter og samtidig tæt ved indgangen af City Vest.
Man kan sløjfe Cykelsti og gangsti på City Vest siden. Der er så meget plads, at man har haft problemer med
at anvende den, derfor ikke nødvendige svingbaner f.eks til City Vest, hvilket der trods alt ikke er behov for
baseret på trafiksikkerhed.
Store dele af det tilstødende villakvarter ligger over niveau af Luisevej, hvilket er en fordel.
Banen føres på den side af City Vest, hvor der er størst trafik og persongrundlag.
Banen føres ved forsiden af City Vest, hvilket må vel også siges at være den pæneste side.
Man kan bygge overdækket adgang fra stoppested til City Vest. Vi mener det vil kunne give et løft for City
Vest.

Kort over letbane ned af Luisevej.

Det ses at husene ved Luisevej ligger over gadeniveau. Der bliver udsigt ned til Letbanen.

Udsigt over den meget brede Luisevej med forlængelse i Gellerupparken. Bemærk skrænt op til villakvarter
Læg mærke til midterrabatterne.

Østsiden af City Vest. Der er på begge sider mulighed for inddragelse af skrænter. Dette fortov og cykelsti
mener vi kan nedlægges

Luisevej set fra sydsiden nord for Silkeborgvej. Vejanlægget med fortov mm er ca. 30 m bredt
Man har søgt at fylde pladsen med svingbaner og midterrabatter, der ikke er trafikgrundlag for.

Konklusion:
Som det fremgår, ser vi det som meget problematisk at man vælger en linieføring kun 6 m fra villakvarter,
som ligger under- eller på niveau med selve banen, på et sted, hvor der indtil nu er meget lidt trafikeret.
Som påvist, er der rigelig med plads på Luisevej, således at banen ikke generer det nærliggende villakvarter
og samtidig ligger den på forsiden af City Vest. Vi mener ikke nærheden med villahaver kan sammenlignes
med nærhed til etagebyggeri inde i bymidten. Luisevej er så bred at man har problemer med at udnytte
pladsen, som så anvendes til midterrabatter og svingbaner som trafiktætheden ikke dikterer. Vi ser i øvrigt
frem til at få forklaring på valget af linieføring.

På vegne af beboere langs Tinesvej samt dennes forlængelse langs oplæg til linieføring:
Jan Nielsen
Ingasvej 46, 8220 Brabrand

Henning Simonsen
Sigridsvej, 14 8220 Brabrand

Ad1
Aarhus letbane
Brabrand - Aarhus Ø
Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.
Aarhus Kommune.

Teknik og Miljø.

Juni 2015.
Ad2
Afgørelse; VVM-pligt ved etablering af letbane fra Brabrand til Aarhus Ø
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LetbaneEtape2.png

Tilsyneladende tog jeg fejl, da jeg mente at have læst, at den første debatfase varede til 29.februar.
Jeg vil dog gerne benytte denne mulighed for at sende jer mit forslag.
Jeg mener, at en ringlinje vil have særligt gode potentialer. Det bedst kendte eksempel på en meget
betydningsfuld ringlinje i kollektiv trafik er nok ringen i London Underground. Ringlinjemodellen rummer
så mange fordele, at den nu også etableres i den københavnske Metro.
Jeg mener desuden ikke, at de centrale gader i Aarhus er egnede til letbanedrift: dels fordi det vil medføre
ulemper af samme karakter, som dem. der medvirkede til, at man i sin tid afskaffede sporvognene og dels
fordi de mange skarpe sving vil forringe den rejsekomfort, som ellers er en af letbanens styrker.
Mit forslag er, at etape to til Gellerup og Bispehaven etableres via en linje, der følger Søren Frichsvej fra
Aarhus H til Gellerup og Bispehaven og via Herredsvej til Skejby Sygehus. Dermed kan der etableres
ringdrift med 1.etapes del fra Skejby via Randersvej til havnen. (ydermere kan der evt. engang etableres en
stor ringlinje via Lisbjerg og Lystrup og derfra ad den gamle Grenåbanes tracé til Aarhus H, når Lisbjerg
engang er et stort byområde og Nye ligeså).
Der er allerede bygget mange boliger ved Søren Frichsvej og der mange flere planlagt, hvilket vil give den
skitsrede linjeføring god rentabilitet. Søren Frichsvej er en bred vej, der kan rumme en letbane uden at
genere den øvrige trafik.
Som skitseret på vedhæftede kort kan der etableres en forbindelse med jernbanen med anlæggelse af en ny
station ved Åbyhøjgård. Nord for dette sted er der god plads til et park&ride-anlæg på de store arealer, der i
sin tid var tænkt til motorvej.
Letbanen fra Lisbjerg skole til Hinnerup har jeg ingen ændringsforslag til men med ovennævnte ringlinje
kan letbanestrækningen til Aarhus Ø evt. kobles på en linje, der kører til Hinnerup via Lisbjerg.
Jeg håber, I vil tage mine forslag i betragtning selvom jeg er kommet til at sende dem for sent.
Jeg ser meget frem til etableringen af Letbanens 1.etape - jeg håber at den kan gøre det muligt for mig at
pendle med tog til mit arbejde i Horsens.
Venlig Hilsen
Steffen Hjøllund
Særeng 15
Lisbjerg
8200 Århus N
Kort vedhæftet
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13-024173-181 Letbane Aarhus Ø Brabrand idéfase 3760029_2340651_0.pdf

Hermed udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd
Med venlig hilsen
Gert Constantin Skaarup
Arkitekt maa, Planafdelingen
Dir. +45 4185 9832
E-mail: gcs@aarhus.dk

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 8940 2360
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
http://www.aarhus.dk
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TEKNIK OG MILJØ
Center for Byudvikling og Mobilitet
Aarhus Kommune

Ideer og forslag til planlægning af letbane fra Aarhus Ø til Brabrand
Aarhus Kommunes Kulturmiljøråd har en række spørgsmål, ideer og anbefalinger til letbanens påtænkte etape 2.

Byudvikling og Mobilitet Planafdeling
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 23 60

Først er det vigtigt at erindre og erkende, hvordan store infrastrukturprojekter
har påvirket og indvirker på byens liv, trivsel og generelle kulturmiljø. Til
succeshistorierne hører Ringgadeprojektet fra 30’erne, hvor byen planlagde
en vejstruktur, som kom til at danne rygraden for nye bebyggelser rundt om
den gamle midtby. En klar og funktionel disponering der på denne måde var
på forkant med den trafikale udvikling og samtidig var med til at frede midtbyen.

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
Direkte e-mail:
gcs@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 13/024173-181
Sagsbehandler:
Gert C. Skaarup

I 60’erne var der dog alligevel store planer om radikale gennembrud gennem
den gamle bymidte for at etablere et hurtigt trafik-flow. Den navnkundige
Bernhardt Jensen tog modigt de politiske beslutninger, der skulle til for at
frede Midtbyens kulturmiljøer, hvilket Aarhus skal være lykkelig for. De få
spor, der desværre nåede at blive etableret, har ikke været til gavn for byens
fysiske udvikling.
Generelt kan letbanen give store positive kvaliteter til Aarhus borgere og
kulturmiljø. Den private bilkørsel i bymidten kan begrænses og frigøre rum
og luft til rekreative grønne rum for byens borgere. Dette forudsætter selvfølgelig, at letbanen tager hensyn til kulturmiljøet og planlægningen formår at
involvere kompetente rådgivere, der også ser mulighederne i en fælles forståelse for de kompromisser, som må drages. Det er ud fra det foreliggende
projektmateriale tydeligt, at kun ingeniørrådgivning har påvirket planen. Nu
er det på tide, at byen også selv taler.

Lokalt Kulturmiljøråd

Først en antagelse: Letbanen er vel også et alternativ til bustrafikken. Et
spørgsmål kunne derfor være, om letbanen ikke skulle benytte andre veje i
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midtbyen for at udjævne trafikbelastningen af de samme strækninger og for
at tilbyde nye kvarterer en tættere kontakt til offentlige transportmuligheder?
Generelt vil Lokalt Kulturmiljøråd anbefale, at letbanen i de indre gader i city,
hvor kulturmiljøet er meget vigtigt - dvs. fra Rutebilstationen og til den Gamle
By/Ceres-byen - føres i ”delt trace”. Det er den måde, hvorpå byens tarv
tilgodeses og det ses overalt i Europas gamle byer, at det er dette princip,
som skal være den generelle guideline for bymidten. En anden disponering
vil ikke tjene byen. Det er minimale forøgelser af hastigheden som hensyntagen til øvrig trafik vil medføre og det skal komme byen til gode, at de bevaringsværdige kulturmiljøer ikke lider overlast og at letbanens anlæg og trace
ikke dominerer. Man kan allerede nu se de omfattende negative konsekvenser separate traceer vil have langs Randersvej, hvor omfattende træfældninger og nedrivninger har forringet mødet med byen. Oplevelsen af at
komme til Aarhus bør være en nøje planlagt kvalitativ oplevelse både for
borgeren og turisten. Vi må ikke save grenen over vi sidder på.
Det er nødvendigt nøje at vurdere de enkelte vejstrækninger:
Strækningen fra Aarhus Ø til Nørreport
Her er vi på delvist ’nyt’ territorium og planlægningen bør ske med hensyntagen til borgernes færdsel til de nye kvarterer på Aarhus Ø og letbanen bør
også her undergå en planlægning, der også tager landskabsarkitektoniske
hensyn.
Strækningen fra Nørreport til Broen over Spanien
Letbanen bliver den ideelle ankomst til Filmbyen og de eksisterende fine
kulturmiljøer her omkring, hvori også hensynet til industribygningsarven skal
vurderes. Også her må der tages landskabsarkitekter med på råd.
Strækningen fra Broen over Spanien til Banegårdspladsen
Strækningen skal vurderes sammen med omdannelsen af Banegårdspladsen, som vurderes nedenfor. Ny Banegårdsgade er smal, men hvis ppladserne nedlægges får man rigelig plads til delt trace – så også trappen på
gavlen af Banegården kan bevares - den må ikke fjernes. Det er endvidere
muligt at udnytte arealer mod syd ved at etablere et dæk eller opbygning
langs gaden. Her kan indrettes parkering nede og cykelparkering mv. oppe,
indtil ”Perlekæden” etableres.
Lokalt Kulturmiljøråd

Banegårdspladsen
Spørgsmålet om hvordan de begrænsede arealer i Ny Banegårdsgade og
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på Banegårdspladsen kan udnyttes, skal ses i en større sammenhæng.
Hele Banegårdspladsen og dens omgivelser - dvs. M.P. Bruuns Gade, Jægergårdsgade og Centralværkstederne - kræver nytænkning, fordi byens
trafikale bevægelsesmønster er ændret i forbindelse med Bruuns Galleri og
sammenhængen til Banegården. Det er vigtigt med en overordnet plan i
dette område og særligt at se på den vertikale opdeling i trafiklag af forskellig karakter.
De underjordiske muligheder, som terrænforskellene giver mod baneterrænet, bør udnyttes til ’inaktive’ parkeringsmuligheder, både for biler og cykler.
Parkeringsanlæg og rutebilstation skal ses i denne sammenhæng og en
udnyttelse af Værkmestergade giver gode muligheder for biltrafikken til at
komme hurtigt til og fra Banegården.
Det er vigtigt at analysere selve pladsrummet ved Banegården. De attraktive
arealer for borgerne knytter sig til butiksfacaderne mod nord - på ’solsiden’ og de ville kunne blive mere attraktive ved at flytte trafiktraceer mod syd, evt.
fjerne den lidt nødtørftige midterrabat, og etablere en mere rationel cykelparkering, som i dag optager et stort areal, men ikke beriger pladsrummet.
Park Allé
Park Allé er en af byens fine gader. Den er præget af stor homogenitet og en
markant bygningsrytme på østsiden og med naboen, Rådhuset, som pendant i byrummet. Rådhuset er et af Aarhus bys store ikoniske anlæg, et kanoniseret bygningsværk, hvor det vil være hensigtsmæssigt at fremme dets
opgivelser og synliggøre de store kvaliteter. Samtidig er Ridehuset og omgivelser præget af stor fodgængertrafik, der krydser til Musikhuset/AROS fra
bymidtens gågadenet, hvilket ved større arrangementer giver store gener for
alle.
Derfor vil det også her være rigtigt at lave en større plan for Park Allé, Rådhuspladsen, Ridehuset og deres omgivelser, så man kan se udfordringerne i
sammenhæng men også overskue de forskellige konsekvenser for de tilstødende byrum.

Lokalt Kulturmiljøråd

Letbanens trace skal placeres dels uden at kompromittere oplevelsen af
Rådhuset og dels på en måde, så det integreres i belægningstyper etc., som
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det ses i f.eks. en by som belgiske Gent (se illustration). Her er samme problemstilling, begrænset plads, fredede bygninger etc.

Eksempel fra Gent i Belgien
Man kunne til eksempel forestille sig en gennemgående belægning fra Rådhuset til de modsatte facader, altså se på hele Rådhuspladsens udformning
og belægninger. Det vil klart været et kvalitativt og funktionelt løft, at betragte hele pladsrummet under ét og lave en samlet plan.
Vester Allé’s forløb fra Rådhuspladsen ned mod Mølleparken er domineret
af solitære bygningsanlæg af meget stor arkitektonisk kvalitet. Hvis et delt
trace ikke kan frede bygningsanlæggenes omgivelser, kan en inddragelse af
skrænterne ned mod vejforløbet ved AROS og Officersbygningen være en
enkel måde at tilbyde ekstra plads på, så man undgår at kompromittere de
fine og fredede bygninger. En omdisponering af skrænten kunne give nye
muligheder for bl.a. sekundær adgang til AROS, idet ’uautoriserede’ stier
allerede er etableret på græsskråningerne. Erhvervsarkivets fredede base
kan under ingen omstændigheder inddrages.
Lokalt Kulturmiljøråd

Thorvaldsensgade og Ceres-krydset - Viborgvej, indre del
Også på denne strækning skal man nøje overveje, om der ikke skal laves
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overordnede planer, der ser problematikkerne i sammenhæng. Som udgangspunkt skal linjeføringen overvejes, idet hovedadgangen til Den Gamle
By strategisk og fornuftigt kan flyttes til krydset ved Silkeborgvej/Vesterbrogade, hvorved der er god ræson i at flytte linjeføringen til Silkeborgvej og forlænge op til Tage Hansens Gade syd om det nuværende
Amtssygehus. Herved vil letbanen komme tæt på de mange uddannelsesinstitutioner og nye boliger i Ceres-byen og samtidig på en fin måde komme
igennem det nye boligområde på Amtssygehusgrunden.
I øvrigt bør traceet nøje overvejes, hvis linjeføringen op langs Viborgvej fastholdes. Der er meget store fortovsarealer mod syd og man kan ganske enkelt få mere plads ved at forskyde cykelstierne til den anden side af trærækkerne. Herved kan de meget smukke og identitetsskabende træer bevares.
De har bl.a. i dag den store kvalitet, at de til dels beskytter Den Gamle By fra
Prismets tunge skygge.
Men også i denne sammenhæng må man kræve, at ingeniørprojektet nu
bliver udsat for mere bymæssige overvejelser fra kompetente faglige eksperter, der også besidder landskabs- og byrumskompetencer.
Strækningen fra Viborgvej til Brabrand har ikke været underlagt en nøjere
granskning af Kulturmiljørådet, dels fordi der er større handlefrihed på grund
af mere plads, men generelt må det gentages, som Kulturmiljørådet har
udtrykt mange gange, at letbanens succes også er afhængig af, at byens
tarv tilgodeses.
I denne sammenhæng er det meget vigtigt, at alle interesser bliver hørt og
reelt kan påvirke planene, der kun er udformet ud fra en optimering af letbanens hastighed gennem byen. Der er pt. tale om et ingeniørprojekt, som
desværre giver mindelser om midtbyprojektet fra 60’ernes Aarhus. Vi skal
gentage, at vi ikke må save grenen over vi sidder på. Vi skal handle klogt og
udføre rettidig omhu – ligesom Bernhardt Jensen gjorde det.
Med venlig hilsen
Lokalt Kulturmiljøråd

Lokalt Kulturmiljøråd
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Høringssvar vedr Letbanen, etape 2, Aarhus Ø-Brabrand
2016.02.29 - høringssvar fra Den Gamle By vedr Letbanen.pdf

Kære Aarhus Kommune
På vegne af Den Gamle By fremsendes hermed høringssvar vedr Letbanen, etape 2, Aarhus ØBrabrand.
Vi står naturligvis til rådighed, hvis der ønskes yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen
Pernille Bruun
Direktionssekretær
Den Gamle By
Viborgvej 2
DK-8000 Aarhus C
Dir + 45 41 85 09 39
Tel + 45 86 12 31 88
pbr@dengamleby.dk
www.dengamleby.dk
Få Den Gamle Bys nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.dengamleby.dk

[Side #]

16/002838-42
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Kim Kjærgaard <kik@ojba.dk>
29. februar 2016 11:55
MTM-VVM-Letbane
Allan Søstrøm
Høringssvar
Kort med 4 linjeføringer.pdf; Høringssvar fra Østjysk Bolig 29.2.2016.pdf

Hermed Østjysk Boligs høringssvar vedr. Letbanens etape 2.

Mange hilsner

Kim Kjærgaard
Udviklingschef
Direkte:
E-mail:

26 31 35 18
kik@ojba.dk

Østjysk Bolig
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C
Telefon: 86 15 66 88
www.østjyskbolig.dk
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LETBANE og TRAFIK FORSLAG

ALLERFØRST LIDT OM MIG SELV
TOMMY KJÆR - BOPÆL AARHUS SIDEN FØDSEL 1950
HAR ARBEJDET VED AARHUS KOMMUNE I MANGE ÅR

MANDAG 29. FEBRUAR 2016 13:35
PÅ DET SIDSTE ER JEG KOMMET I TVIVL OG DET BETYDER NOGET FOR INDHOLDET
HER. Jeg taler om BÅDE en ODDER-GRENÅ BANE og en LETBANE på samme tid, men det er vel ikke
helt rigtigt, men NOGLE AF TANKERNE KAN I DA MEDTAGE ALLIGEVEL.
DERNÆST så glæder jeg mig til DEN NYE LETBANE og ser fremadrettet nogle muligheder i denne til
gavn for byen og arbejds- fritids-, sports- kulturlivet.
MINE NOTER ER FØLGENDE:
A) LETBANE STATION ved RINGGADEBROEN ! Mange kan benytte 5A bussen til SKOV,
STRAND, FODBOLD osv. osv. ( læs punkt 2 ) og for flere af begivenhederne foregår det udenfor den
daglige-hverdags TRAFIK med mange i transport mellem arbejde, skoler, universiteter osv. osv. JA man
skal måske gå op ad trapper eller elevator - HVORDAN FUNGERER NØRREBRO STATION i
KØBENHAVNSTRUP.
B)
1 ) HVAD MED, AT VORES TAXAer FÅR FLERE STRENGE, AT SPILLE PÅ eller nogle MINIBUSSER. JEG HAR VÆRET I ISRAEL / JERUSALEM og her så jeg ved byportene, at der holdte bus taxaer, der kørte til et afslutningssted, når de var fyldt op. Ved den nye BUSTERMINAL i AARHUS holder
TAXAer med STOP VIBY TORV - når den er fyldt op kører den. Betaling 25 kr. (?) for 7-8 personer.
2 ) TIRSTRUP LUFTHAVN - Hvorfor udvikler I sammen med andre byer ikke HAVNE
LANDINGSBANER så fly kan flyve fra havn til havn - Jeg tror HAMBURG og LONDON har en sådan
bane. Kom da i gang. Naturligvis med en letbane til landingsbanen, hvis det er muligt og kan betale sig. OG
MED FLY DER ER LAVET TIL EN KORT LANDING MED MANGE PASSAGERER osv.
UDVIKLING
2 ) HVORFOR OPRETTER I IKKE EN LETBANE STATION VED RINGGADE BROEN DENNE
KUNNE BETJENE LINIE 5A BUS med passagerer til FODBOLD, TIVOLI FRIHEDEN,
TANGKROGEN, SKOV og STRAND, VÆDDELØBSBANEN - HARALD JENSENS PLADS med bus til
store dele af AARHUS. Fra GRENÅ og ODDER kan man tage ind til RINGGADEBROEN og tage bus 5a
til mange af vores aktiviteter. Den kan også bruges til GODSBANEN - CERES BYEN - DEN GAMLE BY
i gåafstand og det nye BOLIGOMRÅDE ved SØREN FRICHSVEJ. JEG FIK IKKE NÆVN CLASSIC
CAR RACE - DANMARK RUNDT og busser videre til MOESGÅRD STRAND og MOESGÅRD
MUSEUM..
3 ) HVORFOR OPRETTER I IKKE DEL-LINIER for LETBANE SÅLEDES, AT LINIE A KØRER TIL
ODDER MED STOP PÅ ALLE STADIONER, mens LINIE X A KUN HOLDER VED DE STORE
STATIONER, hvor I selv ved der er flest der skal af ( skal ring-stop-klokker i brug i letbanetogene ). KAN
MAN BESTILLE ET STOP via SMARTPHONE ???
[Side #]

4 ) TÆNK FREMAD - LAV LETBANE SPOR i MIDTEN af KOMMENDE MOTORVEJE
HVOR KOMMER VORES KOMMENDE MULTIHAL
HVAD SKAL LIGGE PÅ VÆDDELØBSBANENS OMRÅDE
HVOR KOMMER VORES HAVNE AIRPORT TIL AT LIGGE
( der er ingen der i fuld alvor ikke tror, at en form for LUFTTRANSPORT vil blive afviklet
fra områder midt i byen om 75 år ).
5 ) Findes der steder i EUROPA, hvor man også bruger det STORE TOGSYSTEM - deres skinner og
hvilke forhold skal være tilstede for, at man kan gøre det. Jeg tænker på, at der jo går sport til - - - 6 ) OG - TIRSTRUP LUFTHAVN OVERLEVER "KUN", hvis I laver en LETBANE TIL DENNE med
direkte afgang - få stop undervejs. HVIS DJURS SOMMERLAND vil have den til, at gå videre kan de
lægge billet ind - åh den var go'.
7 ) DER BLIVER "sporvogns"LETBANE STOPPESTEDER PÅ VEJ TIL SKEJBY ?!?. Den form kan da
vel også bruges alle andre steder på linierne.
8 ) I forbindelse med TUNNEL på MARSELIS BOULEVARD mener jeg, at det kom frem, at man ikke
kunne bruge en TUNNEL BOREMASKINE, da denne pga. størrelse skal have plads før og efter
GRAVESTEDET og der er der ikke ide i på strækningen.
HAR MAN TÆNKT på om ideen med TUNNEL kunne bruges andetsteds i AARHUS - VI ER JO EN
MEGET BAKKET BY - til bilkørsel eller letbane. JA SÅ ER VI OVRE I METRO TANKEN ....
Dine forslag kan du sende til vvmletbane@aarhus.dk inden 1. marts 2016.
Du kan læse mere om letbanen på aarhus.dk/vvmletbane.

FRA HARALD JENSENS PLADS TIL TIRSTRUP
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I denne mail er vedhæftet høringsbidrag til vvm-undersøgelse forud for udarbejdelse af endeligt forslag til
letbane gennem Hasle. Desuden er mailen vedhæftet to illustrative billedefiler. Dette bidrag påpeger en
række betydelige ulemper for boligområdet Ryhaven (afdeling 3 under ØstjyskBolig) ved sporføring
gennem Ryhaven, dvs via den lukkede/blinde del af Ryhavevej ud mod Åby Ringvej.
På vegne af og med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen, Ryhaven
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Århus den 26 februar, 2016
Opfølgning på borgermøde vedrørende anlæg af letbane gennem Hasle området
Afdelingsbestyrelsen i Ryhaven (afdeling 3. Under ØstjyskBolig) vil i det følgende påpege en
række betydelige ulemper for beboelsesområdet Ryhaven, som tegner sig ved sporføring til
letbane via Ryhavevej.
Ryhaven består af 124 familieboliger samt 50 ungdomsboliger, der tilføjes området i
forbindelse med en igangværende og omfattende renovering. Ryhaven ses på de to
vedhæftede filer: ’Ryhaven01.jpg’ viser områdets fælles faciliteter, der befinder sig på både
nord- og sydsyden af Ryhavevej. ’Ryhaven02.jpg’ viser grundplan for renoveringen af området
samt angiver med blåt Ryhavevejs blinde/lukkede del. Sidstnævnte kan være illustrativ for
det følgende.
Ryhaven er gennem årene blevet beskrevet som en mindre landsby – senest i 2015 af flere
budgivere på totalentreprise konkurrencen i januar 2015, der gik forud for den nu
igangværende renovering. Denne beskrivelse af Ryhaven bunder i områdets kvalitet og
beskaffenhed: Ryhaven byder på tryg færdsel for børn og unge, idet området kun kan tilkøres
via veje, der i forvejen er let befærdede (dvs. via St. St. Blichers Vej og via den lukkede/blinde
del af Ryhavenvej). Dertil kommer at Ryhaven ligger i læ af volde, der skærmer mod færdsel
og støjgener fra Åby Ringvej. Denne kvalitet ved Ryhaven vil blive nedsat betydeligt, såfremt
Ryhavevej åbnes mod Åby Ringvej, idet trafik og færdsel gennem Ryhaven må formodes øget
betragteligt. I det tilfælde at kun letbanen får tilkørselsmulighed til/fra Åby Ringvej/Edwin
Rahrs Vej, vil det fortsat være en bekymrende og trafiksikkerhedsmæssig risikabel løsning set
i lyset af de mange børn og unge, der dagligt færdes frit i Ryhaven og ikke mindst på tværs af
Ryhavevej – ligesom, det vil give nogle strukturelle vanskeligheder, at føre og afvikle biltrafik
til/fra Ryhaven ved en letbane i eget trace. Som det fremgår af de eksisterende forslag vil
letbane i egen trace få yderligere den konsekvens for Ryhaven, at biltrafik på Ryhavevej med
venstresving til Klokkerfaldet og St.St. Blichersvej skal omkring vendepladsen ved Ringvejen,
altså to gange gennem Ryhaven for at nå de to nævnte veje. Dette er ikke et ønskværdigt for
beboerne i Ryhaven og vil være til gene for både Ryhavens beboere såvel som beboere og
anden trafik med ærinde til de nævnte veje.

Det er også vigtigt for os og områdets beboere, at man i overvejelserne om letbanens rute
forstår, hvor homogent et område Ryhaven er. Ryhavens boliger er forbundet via torve og
lukkede stisystemer, hvor den lukkede/blinde del af Ryhavevej fungerer som tilkørsel til
Ryhavens parkering. Al færdsel på denne del af Ryhavevej er således færdsel til/fra Ryhaven.
Ryhaven valgte for få år tilbage at belægge denne del af Ryhavevej med vejbump for at øge
sikkerheden yderligere. Dagligt krydser børn og unge Ryhavevej for at komme på legeplads
eller boldbane eller gammelgårdskolen, der befinder sig på sydsiden af Ryhavevej, mens
småbørns legepladsen befinder sig på den nordlige side. Beboere færdes året rundt på tværs
af denne del af Ryhavevej i forbindelse med arrangementer i fx fælleshuset, ligesom
naboskaber og sammenkomster på de forskellige torve ses i løbende.
Vi ser således ikke kun en risiko ifht trafiksikkerhed og støjgener, men ligeledes en betydelig
kvalitetsforringelse af Ryhaven ved at føre letbanen gennem bebyggelsen. Områdets nordlige
og sydlige del vil i nogen grad blive adskilt – og den nordlige del, vil fremstå og opleves mere
isoleret. I den forbindelse skal det også nævnes, at den igangværende renovering af Ryhaven
inkluderer en gentænkning af Ryhavens udearealer. Der er lagt landskabsarkitektoniske
ressourcer i tegningen af Ryhavens udearealer, hvor homogenitet og den interne sammenhængskraft har været vigtige elementer. Det er vores og mange beboeres opfattelse, at en
letbane gennem Ryhaven modarbejder netop disse elementer.
Ved at lægge letbanen nord om Ryhaven – en model der findes i to variationer i de fremsatte
forslag - vil Ryhaven kunne bevare sin kvalitet som et almennyttigt beboelsesområde, hvor
børn kan færdes trygt, hvor beboerne fortsat kan nyde godt af områdets homogene
egenskaber, og hvor den begrænsede trafik bidrager til et miljø uden støjgener. Ryhavens nye
og kommende beboere i ungdomsboliger vil også kunne nyde godt af disse kvaliteter, der
efter vores opfattelse bidrager til et godt studieliv. I de forslag, hvor letbanens strækning
trækkes nord om Ryhaven, vil Ryhavens beboere i familie- og ungdomsboliger med lethed
kunne benytte letbanen til/fra Edwin Rahrs Vej som transportmulighed til midtbyen.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen, Ryhaven
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Indlæg fra AffaldVarme Aarhus til debatoplæg om Letbanens etape 2.
I bilag til debatoplæg er vurderet omkostninger til omlægning af fjernvarmeanlæg ved etablering af primære tracé til
Letbane etape 2: ”Letbanens forundersøgelser fra 2014”.
AffaldVarme har bedt COWI om at kvalificere omkostninger til fjernvarmeledningsomlægninger med etablering af
Letbane etape 2. Rapporten viser (er vedhæftet), at den primære tracé giver meget store udfordringer fsv. Teknik,
økonomi som trafik.
Det er tracéen i midtbyen fra Rådhuset til Ceres krydset, der giver de største udfordringer. Mange steder er det slet
ikke muligt at flytte fjernvarmeledningerne til anden placering og hvis der tilmed ikke kan opnås dispensation for
Banenormens krav, vil eneste måde være at bore en tunnel. Udover tunnelen vil der også være behov for andre
fjernvarmeledningsomlægninger. Et valg til 350 mio. kr. alene for fjernvarmen.
AffaldVarme og COWI er ved at vurdere de alternative tracéer til Letbane etape 2. Umiddelbart ser de ud til at give
fjernvarmekunderne en væsentlig mindre takststigning. (Ledningsomlægninger betales over fjernvarmetaksten). Når
den reviderede rapport om kort tid foreligger, hvor også de alternative tracéer er vurderet, fremsendes gerne denne
udgave.
Med venlig hilsen og på vegne af AffaldVarme Aarhus, Fjernvarme
Mette Rude

Mette Rude
Afdelingssleder, Plan og Anlæg, Varme
M +45 2920 9385 E meru@aarhus.dk
AffaldVarme Aarhus
Center for Miljø og Energi
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Bautavej 1, 8210 Aarhus V ‐ T +45 8940 1500
affaldvarme@aarhus.dk
http://www.affaldvarme.dk
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7

Baggrund og formål

Planlægningen af Letbanens etape 2 er igangsat, og AffaldVarme Aarhus (herefter
AffaldVarme) har i den forbindelse særligt fokus på deletapen, Brabrand-etapen.
Denne etape går i sin fulde udstrækning fra Aarhus Ø til Brabrand.
Dele af det forventede tracé for Brabrand-etapen krydser, eller er langsgående
med fjernvarmedistributions- og transmissionsledninger, der har væsentlig betydning for AffaldVarmes fjernvarmeforsyning af Aarhus.
Formålet med denne rapport er at belyse omfanget af tekniske og økonomiske følgevirkninger for AffaldVarme i forbindelse med planerne om etableringen af Letbanens etape 2.
Rapporten synliggør ligeledes betydelige trafikgener i Aarhus midtby, som forventes at være forbundet med fjernvarmeledningsarbejder, der er nødvendige for at
klargøre til Letbanens etape 2, Brabrand-etapen.

1.1

Rapportens hovedpunkter

Kapitel 3 beskriver overordnet, hvor der primært sker sammenfald mellem Letbanen og fjernvarmen, dvs. rapportens geografiske fokusområder.
Kapitel 4 gennemgår delstrækningerne og omfanget af sammenfald for den enkelte
strækning. Herunder også de tekniske konsekvenser, som det planlagte Letbane
tracé har for fjernvarmen.
Kapitel 5 gennemgår tre scenarier, som kan være mulige udfald af sammenfald
mellem Letbanen og fjernvarmen.
Kapitel 6 redegør for de trafikale gener, som forventes at opstå i forbindelse med
omlægningsarbejder i scenarierne.
I kapitel 7 gennemgås forudsatte økonomiske konsekvenser for hvert scenarie.
Endelig ses der i kapitel 8 på AffaldVarmes driftsmæssige konsekvenser i forbindelse med omlægninger og fremadrettede driftsmæssige udfordringer.
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2

Sammenfatning

Etablering af Letbanens etape 2 får betydelige konsekvenser for AffaldVarme, da
der i det planlagte letbanetracé ligger både transmissions- og distributionsledninger.
I Sønder Allé, Vester Allé, Thorvaldsensgade og i Cereskrydset ligger en stor
transmissionsledning, der er en vigtig del af AffaldVarmes varmetransmissionsring
som omslutter Aarhus og sikrer varmeforsyningssikkerheden. I samme område ligger en række større distributionsledninger som forsyner store dele af Aarhus med
varme.

Der er regnet på, hvad det vil koste at undvære den nyligt lagte ringledning i Thorvaldsensgade/Vester Alle. Hvis transmissionsledningen nedlægges, vil driftstabet
over ledningens restlevetid, udgøre i alt ca. DKK 925 millioner.

Letbanens etape 2 etableres jf. Banenormen BN1-13-2. Normen har skærpede afstands- og materialekrav til krydsende og langsgående ledninger i nærheden af banetrafik. Kravene betyder at alle AffaldVarmes ledninger langs og under tracéet,
skal omlægges eller skal søges om dispensation fra Banenormen.

I denne rapport er opstillet 4 scenarier, der belyser følgevirkninger for AffaldVarme
i forbindelse med Letbanens etape 2.
I scenarie 1 er det forudsat, at der gives fuld dispensation fra Banenormen, således at ledninger som udgangspunkt kan forblive i nuværende tracé. En dispensation fritager dog ikke helt ledningsomlægninger, idet op til flere ledninger og anlæg
ikke kan overholde Letbanens lastpåvirkning.
Omkostninger til omlægninger og anlægsarbejder forventes at beløbe sig til mellem DKK 80 og 105 millioner.
I scenarie 2 er det ligeledes forudsat, at der gives dispensation fra Banenormen
på de strækninger, hvor det af pladshensyn eller statik ikke er muligt at flytte ledninger. Dette gælder specielt strækningerne i Thorvaldsensgade, Vester Alle, delvis Århus Ø og delvis Edwin Rahrs Vej. Omkostningerne ved ledningsomlægninger
samt etablering af en ny transmissionsledning forventes at beløbe sig til mellem
DKK 145 og 190 millioner.
I scenarie 3 er der som alternativ til de største jordforlagte ledninger set på en løsning, hvor der bores en ny tunnel fra Christiansgade og frem til veksleranlægget i
Langelandsgade. Tunnellen kan ikke udføres, uden at enkelte distributionsledninger i midtbyen skal forstærkes eller omlægges. I dette scenarie kræves der også
dispensation fra Banenormen på en mindre strækning på ca. 100 m af den gamle
fjernvarmetunnel i Vester Alle samt på ventilbygværket i Vester Alle.
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Etablering af ny tunnel og omlægning af ledninger forventes at beløbe sig til mellem DKK 265 og 300 millioner.
I scenarie 4 er det forudsat, at der ikke gives dispensation fra Banenormen. I
denne situation kræves der også anlæg af en ny tunnel, blot lidt længere end beskrevet under scenarie 3.Omkostningerne til ledningsomlægninger under scenarie
4 forventes at beløbe sig til mellem DKK 300 og 350 millioner.

I alle 4 scenarier vil der være betydelige trafikgener forbundet med lednings- og
anlægsarbejder. I senarie 1 og 2 vil trafikgenerne være af minimum samme karakter som da transmissionsledningen blev etableret i 2009. Her var det nødvendigt at
spærre hele Sønder Allé, Vester Allé, Thorvaldsensgade og Cereskrydset i en 9-12
måneders periode. Herudover kommer trafikomlægninger på Aarhus Ø, ad Viborgvej og på Edwin Rahrs Vej. I scenarie 3 og 4 kan trafikgenerne forventes at være
marginalt mindre i midtbyen, og tilsvarende som i scenarie 1 og 2 på Aarhus Ø, ad
Viborgvej og på Edwin Rahrs Vej.
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3

Sammenfald mellem Letbane og
fjernvarme

For Letbanens planlagte etape 2 er der en række sammenfald med langsgåendeog krydsende fjernvarmeledninger. Det planlagte tracéforløb for Letbanens etape
2, Brabrand-etapen, er vist i Figur 1. Der henvises til Letbanens hjemmeside for en
detaljeret beskrivelse af tracéføringen. Planerne for letbanen indeholder desuden
tre alternative tracéføringer i Aarhus midtby. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede tracé, som i Figur 1, og berører ikke alternativerne.
Det står klart, at AffaldVarmes tekniske og økonomiske følgevirkninger, ligesom
trafikgener, vil ændre sig med alternativerne. Følgevirkningerne bør opgøres særskilt, hvis alternativerne bliver mere aktuelle end for nuværende.

Figur 1 Forventet tracéforløb for Letbanens etape 2, Brabrand-etapen. Illustration fra www.letbanen.dk/nye-etaper/

I rapporten er der primært fokus på tracéføringen fra Rådhuspladsen til Cereskrydset via Vester Allé og Thorvaldsensgade. Den særlige interesse for netop denne
strækning skyldes sammenfald mellem Letbanen og fjernvarmeledninger på et
sted, hvor der er en stor tæthed af ledninger og kompliceret ledningsstatik. Ledningsomlægninger her vil være forbundet med store udfordringer.
Den særlige interesse kommer også af, at der på strækningen er etableret en
større transmissionsledning med tilhørende anlæg i 2010, som fuldender AffaldVarmes fjernvarmeforsyningsring og har stor betydning for driften af fjernvarmeforsyningen i Aarhus.
Desuden omfatter rapporten også områder omkring Aarhus Ø, Edwin Rahrs Vej og
Åby Ringvej, hvor der ligeledes er sammenfald mellem Letbanen og fjernvarmeledningerne. Dette sker på et sted, hvor der af tekniske årsager er store udfordringer
med omlægning af ledninger.
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Gennemgang af de enkelte strækninger
med sammenfald

Letbanestrækningen er i dette kapitel inddelt i 11 strækninger, fra Aarhus Ø til Edwin Rahrs Vej, for at belyse omfanget og udfordringerne af sammenfald mellem
Letbanen og fjernvarmen. For hver af de 11 strækninger er der specielt fokus på:

›

Udfordringer og muligheder for ledningsomlægninger.

›

Trafikgener i forbindelse med omlægninger (uddybes i kapitel 6).

›

Forsyningssikkerhed under omlægningsarbejderne.

›

Evt. afvigelser fra Banenormen.
Et af de helt kritiske punkter i Banenormen er kravet om, at afstanden mellem
laveste skinneoverkant (SO) og overkanten af krydsende ledninger skal være
mindst 1,6 meter.

Omfanget beskrives dels med figurer og dels med tekst. For figurerne i afsnittene
4.1- 4.7 benyttes signaturer som i Figur 2.

Figur 2 Signaturer, der benyttes for figurerne i afsnittene 4.1 - 4.7
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I teksten benyttes benævnelserne:

›

TN 25 ledninger: Fjernvarme transmissionsledninger med et indre tryk på op
til 25 bar og en temperatur op til 125⁰C.
Særlig dokumentation for TN 25 ledninger er påkrævet. Der skal indgives anmeldelse til f.eks. FORCE ved projektering og etablering.

›

TN 10 ledninger: Fjernvarme distributionsledninger med et indre tryk på op til
6 bar og en temperatur op til 85⁰C.

4.1

Strækning 1, Aarhus H – Rådhuspladsen

TN 10

TN 10

Figur 3 Mindre del af strækning 1, omkring Rådhuspladsen

Fra Ny Banegårdsgade, Banegårdspladsen, Park Allé og frem til Rådhuspladsen
krydses letbanetracéet af en række TN 10 ledninger, samtidig er der ca. 600 meter
langsgående TN 10 ledning, der skal omlægges.
Figur 3 viser letbanetracéet
omkring Rådhuspladsen, med de langsgående TN 10 ledninger på hver side af letbanetracéet. Krydsningerne med TN 10 ledninger sker i Park Allé, men fremgår
ikke af figuren.
Det vurderes, at ledningsomlægningen kan udføres uden særlige tiltag, såsom dispensation fra Banenormen. Krydsende TN 10 ledninger skal sænkes og føres i foringsrør.
Trafikalt forventes området spærret for biltrafik under ledningsomlægningerne, men
busdrift kan delvis opretholdes.
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Fjernvarmeforsyningen i området kan opretholdes, men i kortere eller længere perioder kan afbrydelser af fjernvarmen forekomme.

4.2

Strækning 2, Rådhuspladsen – Frederiks Allé
Fjernvarme
tunnel

TN 10

Figur 4 Letbanetracéet og fjernvarmetunnellen (grå) for strækning 2 omkring Rådhuspladsen

På Rådhuspladsen, mellem Sønder Allé og Frederiks Allé, krydses letbanetracéet
igen af TN 10 ledninger. Derudover er der en langsgående TN 10 ledning, der skal
omlægges. Det vurderes, at ledningskrydsningerne og omlægningerne i området
kan udføres uden dispensation fra Banenormen.
Nogle af de krydsende TN 10 ledninger har forbindelse til fjernvarmetunnellen, der
går fra Aarhusværket til ventilanlægget Christiansgade. Det kan derfor forudses, at
der i forbindelse med omlægning af krydsende ledninger, ligeledes må udføres ledningsarbejde, hvor ledningerne går ind i tunnellen.
Det vurderes, at størstedelen af fjernvarmeforsyningen kan opretholdes, men afbrydelser i kortere eller længere perioder vil forekomme.
Trafikalt skal strækning 2 afspærres helt ved ledningsomlægninger. Busdrift vil evt.
kunne opretholdes i perioden, hvor der er afspærret.
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4.3

Strækning 3, Frederiks Allé – Christiansgade

Figur 5 Strækning 3, letbanetracéet og fjernvarmetunnellen, Vester Allé

I Vester Allé føres letbanetracéet gradvist ind over den eksisterende fjernvarmetunnel. Desuden føres letbanetracéet ind over ventilanlægget Christiansgade.
Fjernvarmetunnellen er fra 1953, og ventilanlægget i Christiansgade er fra 2009.
Begge har kun et maksimalt jorddække på 0,5 meter og kan ikke overholde lastkravet fra Letbanen og afstandskravet iht. Banenormen.
For de fjernvarmeledninger, der er ført i tunnellen, vil det være vanskeligt at udføre
ledningsomlægning, idet fjernvarmetunnellen er sammenhængende på strækningen mellem Christiansgade og Aarhusværket. Det betyder, at hvis fjernvarmeledningerne skal omlægges, skal dele af tunnellen ombygges. Herunder sandsynligvis
graves dybere jf. afstandskravet iht. Banenormen.
Alternativet til at grave tunnellen, og for så vidt også Christiansgades ventilanlæg
dybere, kan være ekstraforstærkning af vægge og tag. Ombygningen kræver under alle omstændigheder en dispensation fra Banenormen.
For rørføringerne ind og ud af ventilanlægget (fire sæt), skal der ligeledes søges
om dispensation fra Banenormens afstandskrav. Alternativt flyttes ind- og udgangene. En flytning af ind- og udgange betyder, at ventilerne skal flyttes. Flyttes ventilerne, skal TN 25 ledningen til Aarhusværket omprojekteres og myndighedsgodkendes på ny.
Trafikalt skal hele Vester Allé og Christiansgade afspærres i byggeperioden.
Varmeforsyningen kan ikke opretholdes.
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Strækning 4, Christiansgade – Åboulevarden

Figur 6 Strækning 4, letbanetracéet og fjernvarmeledninger i Vester Allé

I Vester Allé, på strækningen mellem Christiansgade og Thorvaldsensgade, ligger
to ledningstracéer midt under letbanetracéet. Først et TN 10 ledningstracé
(DN500), som fortsætter til Hjortensgade. Senere et TN 25 ledningstracé (DN 600),
der forbinder Aarhusværket og Langelandsgade.
Ud over de to førnævnte tracéer, nærføres et tredje TN 10 ledningstracé (DN 400)
langs hele letbanetracéet i Vester Allé. De tre ledningstracéer udgår alle fra ventilanlægget ved Christiansgade. Desuden gælder, at ingen af tracéerne overholder
afstandskrav iht. Banenormen.
Midt på strækningen, ca. ud for retten, er der etableret et dybtliggende TN 25 ekspansionsanlæg. Ekspansionsanlægget skal reducere længdeudvidelsen fra TN
25, inden denne føres ind i ventilanlægget Christiansgade.
Hvis der ikke kan dispenseres fra Banenormen, skal alle tre ledningstracéer flyttes.
I så fald vurderes det, at der ikke vil være plads til alle ledningstracéer sammen
med Letbanen i Vester Allé. I dette tilfælde skal der således findes alternative tracéløsninger for et eller flere ledningstracéer, sandsynligvis med TN 25 ledningen
som den vigtigste. Flyttes TN 25 ledningen, eller dele af den, skal den omprojekteres og myndighedsgodkendes på ny.
Trafikalt skal Vester Allé helt spærres.
Fjernvarmeforsyningen kan ikke opretholdes under en ledningsomlægning, og her
specielt vil TN 25 ledningen helt skulle tages ud af drift.
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4.5

Strækning 5, Krydset Vester Allé,
Åboulevarden, Thorvaldsensgade

Figur 7 Strækning 5, letbanetracéet og fjernvarme i krydset Vester Allé og Thorvaldsensgade

I Figur 7 virker omlægningsarbejder umiddelbart ikke udfordrende, idet fjernvarmeledninger (lilla) "blot" kan rykkes til siden, hvor der ser ud til at være plads. Når der
tages højde for øvrige ledninger, viser det sig, at hele området er tæt pakket med
ledninger, så normale omlægninger ikke er mulige. En række af ledningerne må
flyttes til andre gader, og TN 25 ledningen skal evt. ud i Å-området for at skaffe
plads. Dertil kommer den mindste bøjningsradius, som de store fjernvarmeledninger teknisk muligt kan anlægges med. TN 25 ledningen er for nuværende anlagt
med minimum radius.
I svinget Vester Allé og Thorvaldsensgade er TN 25 ledningen fastholdt med 12
meter nedrammede stålprofiler, der skal sikre, at ledningen ikke skubbes op gennem asfalten, se venligst Bilag C. Fastholdelsen er udført, da ledningen ligger meget højt på grund af store underliggende kloakledninger. Den ringe jorddækning er
ikke tilstrækkelig til at fastholde ledningen. Flyttes TN 25 ledningen, eller dele af
den, skal den omprojekteres og myndighedsgodkendes på ny.
Ledningen udgøres i svinget af kompliceret statik, der er sammenhængende med
forholdene i Thorvaldsensgade, som beskrevet i det følgende afsnit.
Trafikalt skal krydset helt spærres ved anlægsarbejdet.
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Strækning 6, Thorvaldsensgade fra
Åboulevarden – Vestergade

Figur 8 Strækning 6, letbanetracéet og fjernvarmen i Thorvaldsensgade

I Thorvaldsensgade er der sammenfald mellem letbanetracéet og TN 25 ledningen
på hele strækningen. For TN 25 ledningen vurderes det, at der ikke umiddelbart,
parallelt med letbanetracéet, kan findes plads i Thorvaldsensgade til et nyt tracé.
TN 25 ledningen kan ikke sideforskydes eller sænkes yderligere på grund af øvrige
ledninger, bl.a. en vandledning (ca. ø 250) og TN 10 ledningen, der varmeforsyner
Thorvaldsensgade. Pladsen i Thorvaldsensgade er i forvejen begrænset af bygningerne, der ligger tæt på vejen.
Derudover er TN 25 ledningen i Thorvaldsensgade monteret med tre stk. ekspansionsmuffer. Ekspansionsmufferne sikrer, at længdeudvidelserne i forbindelse med
idriftsættelse og drift begrænses. Dette betyder, at hvis ledningen i Thorvaldsensgade flyttes, påvirkes ekspansionsforholdene i de tilstødende strækninger.
Optimalt set gives dispensation fra Banenormen til TN 25 ledningen således, at TN
25 ledningen kan blive på dens nuværende placering med en eventuel ekstraforstærkning og beskyttelse.
TN 10 ledningen i Thorvaldsensgade ligger parallelt med Letbanen i fortovet modsat Aarhus Å. Umiddelbart vil TN 10 ledningen kunne blive liggende, hvis der dispenseres for nærføring. TN 10 ledningen ligger med en forventet jorddækning på
80-100 cm og i en afstand til nærmeste letbanetracé på 2,5 meter. Kravet i Banenormen for langsgående ledninger er 1,3 meter jorddækning i en afstand på 3,5
meter til nærmeste spormidte.
I forbindelse med Letbanens etape 2 planlægges også et servicespor, der skal øge
sporkapaciteten frem mod letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter i banegraven ved Åbrinkvej. Servicesporet drejer fra Thorvaldsensgade via Carl Blochs
Gade, hvor der kan være fjernvarmeledninger. Det er ikke undersøgt nærmere her.
Trafikalt skal Thorvaldsensgade helt spærres ved anlægsarbejdet.
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4.7

Strækning 7, Thorvaldsensgade, Vestergade
– Silkeborgvej

Figur 9 Strækning 7, letbanetracéet og fjernvarme for Thorvaldsensgade og Cereskrydset

På strækning 7 krydser TN 25 og TN 10 ledningerne Aarhus Å. De er begge ført
gennem brofaget over åen og umiddelbart under vejbanen. For TN 25 ledningen er
der udført lastfordelingsanlæg i beton omkring broen. Ligesom den mellem Aarhus
Å og Vesterbrogade er fastholdt med stålprofiler, tilsvarende fastholdelsesarrangementet i krydset ved Vester Allé og Thorvaldsensgade.
Efter fastholdelsesarrangementet er TN 25 ledningen lagt i foringsrør to steder,
henholdsvis under TDC's betonkanal (grå) og under Vesterbrogade. Mellem de to
foringsrør er TN 25 ledningen udført med et lodret S-slag for at kunne komme under TDC-kanalen.
Området i og omkring Cereskrydset er tæt pakket med ledninger. Ud over fjernvarmeledninger er der el-, tele-, vand- og tværgående kloakledninger. Fastholdelsesarrangement, lastfordelingsanlæg m.v. komplicerer mulighederne for at omlægge
TN 25 ledningen, idet statikken ved det enkelte arrangement er afhængig af de øvrige arrangementer. Yderligere, grundet fastholdelse og lastfordelingsanlæg af TN
25 ledningen og andre parallelle ledninger, kan TN 25 ikke sideflyttes. Det betyder,
at TN 25 må omlægges helt, hvis ikke der gives dispensation fra Banenormen til den nuværende placering.
TN 10 ledningen er ført i det nuværende fortov og vil sandsynligvis kunne omlægges i forhold til krydsningen af letbanetracéet. Der må dog gives dispensation fra
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Banenormen, her specielt i forhold til krydsningsvinklen, som vil være over 15 grader.
Trafikalt skal hele Cereskrydset spærres, fra Vesterbrogade og frem til Vestergade,
i forbindelse med omlægning af fjernvarmeledningerne.

4.8

Viborgvej og Ryhavevej

Fra Cereskrydset og frem til Edwin Rahrs Vej, via Viborgvej og Ryhavevej, krydses
og nærføres letbanetracéet flere steder af TN 10 ledninger. TN 10 ledningerne skal
alle omlægges jf. Banenormens krav. Krydsninger fortages typisk ved en overgravning.
Det vurderes, at krydsninger og nærføringer kan omlægges, uden der skal søges
dispensation fra Banenormen.
Trafikalt vil der på de steder, hvor der sker omlægninger, skulle spærres med mulighed for reduceret trafik.

4.9

Edwin Rahrs Vej

På Edwin Rahrs Vej ligger letbanetracéet tæt på en TN 25 ledning, placeret i den
sydlige vejbane.
Mellem ventilbygværket ved Åby Ringvej og varmecentralen ved Bentesvej, er ledningstracéet udført med en række fastspændinger og kompensatorer, ca. pr. 100
meter. Der er drænbrønde pr. ca. 50 meter på begge sider af TN 25 ledningen.
TN 25 ledningen består af to stk. ældre DN 500/710 Dürotan gliderørsledninger. På
grund af ledningens alder er det, i en anden forbindelse, tidligere vurderet, at ledningen ikke kan holde til at tages ud af drift. Grundet ledningens alder og tilstand,
vil det dermed ikke være muligt med en delvis omlægning i Edwin Rahrs Vej.
TN 25 ledningen ligger med en jorddækning på ca. 1,5 meter. Kravet fra Banenormen for langsgående ledninger er min. 1,3 meter lodret jorddækning fra nærmeste
spormidte og 3,5 meter ud i terræn. Det betyder, at TN 25 ledningen ligger dybt
nok i forhold til nærføring.
Imidlertid vurderes, at fra ventilbygværket ved Åby Ringvej og frem til gangbroen
over Edwin Rahrs Vej, en strækning på ca. 360 meter, er TN 25 ledningens afstand til Letbanens spormidte så stor, at Banenormen kan overholdes.
Men placeres Letbanen som planlagt, vil TN 25 ledningen ca. fra gangbroen, og
frem til varmecentralen ved Bentesvej, godt 300 meter, skulle omlægges på grund
af nærføring. Dette betyder i praksis, på grund af TN 25 ledningens alder, at hele
TN 25 ledningen på Edwin Rahrs Vej skal omlægges og myndighedsgodkendes på
ny.
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Trafikalt vil halvdelen af Edwin Rahrs Vej skulle spærres, når TN 25 skal omlægges.

4.10 Edwin Rahrs Vej til Brabrand station
Fra Edwin Rahrs Vej og frem til Brabrand station krydses og nærføres letbanetracéet flere steder af TN 10 ledninger.
TN 10 ledningerne skal omlægges jf. Banenormen. Der sker store forandringer i
Gellerup de kommende år, og omlægninger vil ske i forbindelse med ombygningen
af Gellerup. Det vurderes, at krydsninger og nærføring kan omlægges, uden der
skal søges dispensation fra Banenormen.
Trafikalt vil det på de pågældende steder, hvor der sker fjernvarmeomlægninger,
være nødvendigt med reduceret trafik. Dette vurderes dog her at have minimal indvirkning på trafikafviklingen.

4.11 Aarhus Ø
På Aarhus Ø er der tre eksisterende krydsninger af vejbanen, og dermed den kommende letbane. For nuværende ligger ledningerne i stålrør og med en jorddækning, der ikke er tilstrækkelig iht. Banenormen. Derudover etableres der en fjerde
krydsning, hvor havvandsindtaget til varmepumpen til Aarhus Ø krydser letbanetracéet. Denne krydsning projekteres i henhold til Banenormen.
Det er ikke muligt, at omlægge de to krydsninger nærmest Randersvej i et dybere
tracé. Det kan være en mulighed at etablere en betonoverstøbning af ledningerne.
Den sidste krydsning kan sandsynligvis omlægges til et dybere tracé.
Det vurderes, at krydsninger ikke kan udføres, uden der skal søges dispensation
fra Banenormen.
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Figur 10 viser krydset ved Randersvej og den første del af Sverigesgade/Pier 2,

hvor omlægningerne vil ske.

Figur 10 Krydsninger i forbindelse med Letbanen på Aarhus Ø

Trafikalt vil det på de pågældende steder, hvor der sker fjernvarmeomlægninger,
være nødvendigt med reduceret trafik, specielt vil krydsningen af bl.a. Inge Lehmans Gade kunne give væsentlige trafikgener.
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5

Følgevirkninger og alternativer

Etableringen af Letbanens etape 2, gennem Aarhus midtby, har store tekniske og
økonomiske følgevirkninger for AffaldVarmes fjernvarme- og transmissionsnet.
I rapporten belyses tre mulige scenarier. De tre scenarier sammenfatter hver især
de 11 strækninger, som er gennemgået i kapitel 4:
1

Der gives dispensation fra Banenormens forskrifter

2

Der omlægges ledninger i henhold til Banenormens forskrifter

3

Der etableres en boret tunnel, som alternativ til omlægning, og gives ikke dispensation fra Banenormen

Det er givet, at andre scenarier kan være realistiske, men berøres ikke her.
I kapitlerne 6 og 7 redegøres for henholdsvis trafikgener og økonomi for de tre scenarier.

5.1

Konsekvenser af omlægning, hvis der gives
dispensation fra Banenormen

Scenarie 1 opererer med, at der gives dispensation fra Banenormen, således fjernvarmeledningerne som udgangspunkt kan forblive i deres nuværende tracé. Dispensationer vil primært omhandle afvigelse fra afstandskrav.
Selvom der dispenseres fra Banenormen, vil der stadig være områder, hvor der
skal udføres ledningstilretninger og ledningsbeskyttelser, for at ledninger og anlæg
kan holde til Letbanens lastpåvirkning.
Det gælder især gennem midtbyen, herunder omkring Rådhuspladsen, på Vester
Allé, ved Christiansgade, på Thorvaldsensgade, i Cereskrydset og på Edwin Rahrs
Vej.
For eksempel skal der udføres ekstra forstærkning af anlæg ved Christiansgade
ventilanlæg samt tunnellen i Vester Allé. Der skal udføres ekstra beskyttelse af ledninger i Vester Allé, Thorvaldsensgade, Cereskrydset og størstedelen af Edwin
Rahrs vej. Det kan ikke undgås, at nogle ledninger skal sideflyttes, selvom der gives dispensation.
Ledningsbeskyttelse forventes at kunne udføres som overstøbninger af fjernvarmeledningerne, spunsvægge langs nærførte ledninger eller foringsrør som beskyttelse. Det er usikkert, om foringsrørene bevirker, at ledninger kan tages ud under
drift af Letbanen, men det vil være hensigten med etablering af ledninger i foringsrør på udvalgte steder.
Det skal undersøges, hvor der skal sættes spunsvægge, etableres foringsrør eller
overstøbninger, så fremtidige reparationer eller delvise udskiftninger muliggøres.
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Uanset dispensationerne skal der foretages levetidsforlængelse, kontrol og evt. reparationer af ledninger, inden etablering af Letbanen.
Alternativt til ovenstående kan Letbanen etableres, så den er selvbærende fra Vester Allé og frem til Cereskrydset. Den vil dermed ikke påvirke underliggende installationer.

Fordele ved en dispensation fra Banenormen:
›

I 2009 blev der investeret DKK 35-50 millioner i TN 25 ledningen (fra Cereskrydset til tunnellen i Vester Allé). Restværdien går ikke tabt, hvis ledningen
beholdes i det nuværende trace.

›

TN 25 ledningen er væsentlig for AffaldVarmes fjernvarmedrift i Aarhus, og tages ikke permanent ud af drift.

›

Flere fjernvarmeledninger kan holdes i drift under ombygningerne.

Følgevirkninger:
›

›

›

Teknik

›

Ekstrabeskyttelser vil flere steder, f.eks. på hele Thorvaldsensgade, være
teknisk meget svært at etablere.

›

Efter etableringen af Letbanen kan det blive meget udfordrende at tilgå
fjernvarmeledninger for service og reparation.

›

Fremtidige reparationer af TN 10 og TN 25 ledninger kan blive udsat på
grund af letbanedriften.

Økonomi

›

Ledningsomlægninger og ombygninger for antageligt over DKK 90 millioner.

›

Store investeringer i ekstrabeskyttelser.

Trafik

›

Store trafikgener ved ledningsarbejder.

›

Afspærring af trafikale knudepunkter i Aarhus midtby.

›

Forventet afbrydelse af letbanedrift i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder af ledninger.
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5.2

Konsekvenser af omlægning i henhold til
Banenormen

Scenarie 2 opererer med, at der ikke kan gives dispensation fra Banenormen. Det
betyder, at fjernvarmeledningerne må omlægges i henhold til normkrav.
Hvis der ikke dispenseres fra Banenormen, har det store følgevirkninger for især
TN 25 ledningen. Denne må flyttes fra det nuværende tracé mellem Christiansgade
og Vesterbrogade. Det kan blive en stor udfordring at finde et nyt tracé i andre gader. På strækningen Edwin Rahrs Vej skal TN 25 ledningen ligeledes udskiftes og
flyttes.
Der skal udføres ledningstilretninger og sideflytninger af alle nærførte og krydsende TN 10 ledninger i midtbyen herunder omkring Rådhuspladsen, Christiansgade, Thorvaldsensgade og i Cereskrydset. Hvor TN 10 ledninger krydser Letbanen, skal ledningerne sænkes og placeres i foringsrør for at kunne tilgå ledningen
fremadrettet.
Christiansgades ventilanlæg samt over tunnellen i Vester Allé skal omprojekteres.
I hele Vester Allé skal nærførte TN 10 ledninger sideflyttes og lægges med større
jorddækning. TN 25 ledningen i Vester Allé skal fjernes og omlægges til et nyt
tracé.
På Thorvaldsensgade skal den langsgående TN 10 ledning sideflyttes og sænkes.
Hvis den ikke kan sideflyttes og sænkes, skal dele af TN 10 ledningsnettet i Bissensgade, Jerichausgade og Skovgårdsgade omlægges som følge af nye forsyningsveje.
I Cereskrydset skal TN 10 ledningen omlægges og sænkes. Krydsningen med letbanetracéet skal omprojekteres. TN 25 ledningen skal helt flyttes og omlægges til
et nyt tracé. For begge ledninger TN 10 og TN 25 gælder, at der skal tages højde
for, at broen over Aarhus Å skal ombygges i forbindelse med etableringen af letbanen, idet ledningerne for nuværende er ført i brofaget.
Fra Cereskrydset og frem til Edwin Rahrs Vej skal der ligeledes udføres sænkning
og omlægning af TN 10 ledninger. Sænkningerne skal beskyttes med foringsrør jf.
Banenormen.
På Edwin Rahrs Vej skal TN 25 ledningen udskiftes og flyttes til et nyt langsgående
tracé.

Fordele, hvis der ikke gives dispensation fra Banenormen:
›

Ingen.
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Følgevirkninger:
›

›

›

Teknik

›

Det vil være nødvendigt med mange varmeaflukninger.

›

Mange udfordringer i forbindelse med omlægninger m.v.

›

Der skal findes nye tracéer gennem byen. Alternative tracéer for TN 25
ledningen er tidligere undersøgt og fundet ikke egnet på daværende tidspunkt.

Økonomi

›

Ledningsomlægninger for antageligt over DKK 170 millioner.

›

Investeringen i TN 25 ledningen fra 2009 afskrives.

›

Driftstab især ved lukning af TN 25 ledningen.

›

Værdiforringelse af eksisterende net.

Trafikgener

›

5.3

Afspærring af trafikale knudepunkter i Aarhus midtby.

Alternative muligheder

Hvis der ikke dispenseres fra Banenormen, kan der alternativt etableres en boret
tunnel, som scenarie 3 omfatter. Tunnellen kan etableres mellem Christiansgades
ventilanlæg og Langelandsgades veksleranlæg. En tunnel løser ikke alle ledningsomlægningerne, men vil begrænse en væsentlig del af omlægningerne i Vester
Allé, Thorvaldsensgade og dele af Cereskrydset.
Med etablering af en tunnel skal der stadig etableres forbindelsesledninger i og
omkring Janus La Cours Gade og Carl Blochs Gade. Samtidig skal den eksisterende tunnel i Vester Allé og Christiansgades ventilanlæg, som tidligere nævnt,
ekstra forstærkes jf. Banenormens krav.
En ny boret tunnel skal etableres med en skakt, der integreres med Christiansgades ventilanlæg og tilsvarende ved Langelandsgades veksleranlæg. Tunnellen kan
etableres frem til Langelandsgades veksleranlæg, med en skakt og et til to udtag
undervejs, f.eks. ved Carl Blochs Gade eller på Vesterbro Torv, afhængig af valgte
linjeføring. Der er to forslag til tunnelløsninger som vist på vedlagte bilag A.
Forslag 1: Boret tunnel mellem Christiansgades ventilanlæg til Langelandsgades
veksleranlæg, med en skakt ved Carl Blochs Gade, jf. skitse i Figur 11. Længde i alt
er ca. 1.000 meter. Denne løsning betyder, at der skal etableres en ledning fra Carl
Blochs Gade via Janus La Cours Gade frem til Vesterbro Torv og en forbindelse til
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Carl Blochs Gade. Ledningen er til forsyning af det øvrige ledningsnet, som for nuværende forsynes fra TN 10 ledningerne i Vester Allé og Thorvaldsensgade.
Forslag 2: Boret tunnel fra Christiansgades ventilanlæg direkte frem til Langelandsgades veksleranlæg, med skakt på Vestbro Torv. Længden er ca. 850 meter.
Denne løsning betyder, at der skal etableres en ledning fra Vesterbro Torv via Janus La Cours gade frem til Carl Blochs Gade til forsyning af det øvrige ledningsnet.
Anlægsprisen for en boret tunnel er afhængig af lokale forhold. Men tages der udgangspunkt i en boret tunnel idriftsat i København i 2009, fra Amagerværket til
Nørrebro, er den forventede anlægspris i 2015 priser ca. DKK 200.000 pr. løbende
meter, inkl. rør og anlæg. Dertil kommer lokale ledningsomlægninger.

Figur 11 Skitsemæssig placering af tunnel og skakte i forslag 1.

En ny boret tunnel er en stor økonomisk investering i varmeinfrastrukturen i midtbyen, men den vil betyde en væsentlig fremtidssikring for fjernvarmen i området.
Tunnellen kan etableres, så den kan udnyttes af flere forsyningsselskaber, herunder fjernvarme, vand, kommunikation, el, evt. køleledninger m.v.
Figur 12 viser et eksempel på en tunnel i HOFOR's forsyningsområde, der er indret-

tet til både fjernvarme- og kølerør.
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Figur 12 Skitsemæssigt projekt for en fjernvarme- og kølerørstunnel hos HOFOR.

Fordele ved en tunnelløsning:
›

Sikker og beskyttet fjernvarmeinstallation (ledninger, komponenter m.v.) mellem Langelandsgades veksleranlæg og Aarhusværket.

›

Lang levetid på installationen, forventelig op mod 100 år.

›

God sammenhæng mellem Christiansgades ventilanlæg, den eksisterende
tunnel fra Aarhusværket og Langelandsgades veksleranlæg.

›

Stor forsyningssikkerhed til midtbyen, Aarhusværket samt store dele af Ceres
grunden og senere Godsbanen.

›

Færre trafikale gener af den centrale del af Aarhus i forhold til ledningsomlægninger under etablering og fremadrettet.

›

Ingen eller kun kortvarig afbrydelse af varmeforsyningen idet de nuværende
TN 10 og TN 25 ledninger i midtbyen kan holdes i drift under anlægsarbejdet.
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Følgevirkninger:
›

›

›

Teknik

›

Låst tracé, afgreninger til TN 10 kan besværliggøres.

›

TN 10 ledningsomlægninger undgås ikke.

›

Løser kun ledningsomlægninger i midtbyen.

Økonomi

›

Høj investering.

›

Den nuværende TN 25 ledning fra 2009 mellem Christiansgade og
Cereskrydset tages efterfølgende ud af drift, tab af restværdi.

Trafik

›

Ingen eller minimale trafikale gener under udførelse.

›

Begrænsede trafikale gener fremadrettet ved vedligeholdelsesarbejder.

L:\Funktioner\Varme\Plan og Anlaeg\01. Afdelingen\Arbejdsmapper\Poul Madsen_azfk620\Letbane\Letbane etape 2\Rapport - Følgevirkninger for AVA ved etablering af letbanens etape 2.docx

Letbanens etape 2, Følgevirkninger ved omlægning af fjernvarmeledninger

6

29

Trafikgener ved omlægningsarbejder

Når Letbanen udvides med etape 2, er det uundgåeligt, at ledningsomlægninger vil
være til gene for trafikken i Aarhus.
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at angive den præcise størrelsesorden
og varighed af trafikgenerne, idet planer for afvikling af trafik først udarbejdes under projekteringen af ledningerne. Derudover vil de trafikale gener være afhængig
af scenariet, der er tale om herunder:
1

Ledningsomlægninger med dispensation fra Banenormen

2

Ledningsomlægninger uden dispensation fra Banenormen

3

Ledningsomlægninger og en boret tunnel, ingen dispensation for Banenormen

Vurderes det generelt for ledningsomlægningerne, kan der tages udgangspunkt i
trafikafspærringer og varighed, som var tilfældet under etableringen af TN 25 ledningen i 2009. Det står klart, at de trafikale gener vil være lignende disse, idet en
væsentlig del af ledningsarbejder, som beskrevet i denne rapport, vil foregå netop
med TN 25 ledningen. Herunder at omlægning og ekstraforstærkning vil være af
samme kompleksitet som under etableringen af ledningen i 2009.

6.1

Spærring af Vester Allé og dele af
Thorvaldsensgade

Ved ledningsarbejder i Vester Allé vil det være nødvendigt at spærre denne for trafik fra Park Allé til krydset ved Thorvaldsensgade. Der skal samtidig ske arbejder i
og omkring ventilanlægget ved Christiansgade og fjervarmetunnellen i Vester Allé.
Det vurderes dermed umiddelbart, at trafikken vil være spærret i begge retninger,
idet ledningsgraven, og nødvendigt areal til ledningsarbejder og byggeplads, vil udgøre den fulde bredde af vejen. I takt med at ledningsarbejder skrider frem, kan
dele af Vester Allé måske åbnes for trafik. Busdrift i krydset ved Park Allé og Hans
Hartvig Seedorffs Stræde vil evt. kunne opretholdes i perioden, hvor der er afspærret.
Ledningsomlægninger i Vester Allé vil også omfatte krydset ved Vester Allé, Thorvaldsensgade, hvorfor dette må spærres.
Ved ledningsarbejder i Thorvaldsensgade, fra krydset med Vester Allé til Vestergade, vurderes trafik at blive spærret i begge retninger grundet omfanget og kompleksiteten af de ledningsarbejder, der skal foregå her.
Omkørsel jf. ovenstående afspærringer er markeret i Figur 13, som de var tilfældet
under etableringen af TN 25 ledningen i 2009.
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Figur 13 Trafikafviklingsplan Thorvaldsensgade i forbindelse med etablering af TN 25 ledning,
2009 (ref. COWI sag. nr. 69600, tegn. nr. 0911.0.006, rev. A).

Som det fremgår af Figur 13, var Vester Allé spærret for gennemkørsel i tre måneder i forbindelse med etableringen af TN 25 ledningen i 2009. Der må forventes et
tidsrum på samme varighed for omlægning af ledningen.
Ligeledes må der forventes et tidsrum på minimum samme varighed, forventeligt
længere tid, ved ledningsarbejder i Thorvaldsensgade fra krydset ved Vester Allé til
Vestergade.
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6.2

31

Spærring af Thorvaldsensgade, fra
Vestergade til Cereskrydset

Afhængig af hvordan arbejdet planlægges, kan Thorvaldsensgade deles op i to
strækninger, som det var tilfældet ved etableringen af TN 25 ledningen i 2009.
Figur 14 illustrerer omkørsel i forbindelse med ledningsarbejder i Thorvaldsensgade,

fra Vestergade til Cereskrydset. Trafikken vil være spærret i begge retninger i perioden, hvor arbejderne foregår, jf. omfang og kompleksiteten af arbejderne.

Figur 14 Trafikafviklingsplan Thorvaldsensgade i forbindelse med etablering af TN 25 ledning,
2009 (ref. COWI sag. nr. 69600, tegn. nr. 0911.0.002, rev. A).

Det estimeres, at ledningsarbejder på den viste strækning kan have en varighed på
ca. tre måneder.
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6.3

Spærring af Cereskrydset

Ledningsarbejder i Cereskrydset vil betyde en afspærring af dette med forslag til
omkørsel, som vist i Figur 15.
Cereskrydset er svært tilgængeligt grundet den store ledningstæthed i og omkring
krydset, herunder en stor vigtig regnvandsledning og TDC tunnellen. Store dele af
krydset vil blive udnyttet til ledningsgrav og nødvendig byggeplads.

Figur 15 Trafikafviklingsplan Cereskrydset i forbindelse med etablering af TN 25 ledning, 2009
(ref. COWI sag. nr. 69600, tegn. nr. 0911.0.001, rev. A).

Det estimeres, at ledningsarbejder på den viste strækning kan have en varighed på
minimum tre måneder.

6.4

Trafikgener ved omlægning med dispensation
fra Banenormen

Det estimeres, at dette scenarie giver anledning til store trafikale gener, der dog
ikke er ligeså omfattende som scenariet, hvor der ikke gives dispensation.
Med en dispensation fra Banenormen vil der, som tidligere nævnt, stadig skulle udføres ledningsarbejder.
Der skal udføres ekstra forstærkning på fjernvarmetunnellen og på Christiansgades ventilanlæg samt på TN 25 ledningen i Vester Allé, Thorvaldsensgade og i Ceres krydset.
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Alle krydsende TN 10 ledninger skal sænkes, typisk ved en overgravning.
Konkret vil anlægsarbejderne på ledninger betyde lokale trafikgener. De største
trafikgener vil være omkring midtbyen i Aarhus og vil minde meget om trafikafviklingen under etableringen af TN 25 ledningen, som beskrevet i afsnittene 6.1, 6.2 og
6.3. Mens der på Edwin Rahrs Vej ligeledes vil være lokale trafikomlægninger. Derudover kommer Aarhus Ø og tilstødende omlægninger på Viborgvej.

6.5

Trafikgener ved omlægning i henhold til
Banenormen

Hvis der ikke gives dispensation fra Banenormen betyder dette, at store dele af
midtbyen skal afspærres i en længere periode. Ud over de normale TN 10 overgravninger skal der også ske store anlægsarbejder ved tunnellen i Vester Allé,
Christiansgades ventilanlæg, TN 25 og TN 10 ledninger i Vester Allé, Thorvaldsensgade og Cereskrydset. Her skal der helt lukkes for trafik under anlægsarbejdet. Trafikalt vil det ligeledes minde meget om trafikafviklingen under etableringen
af TN 25 ledningen som beskrevet i afsnittene 6.1, 6.2 og 6.3.
Der skal udføres trafikomlægning for de nævnte strækninger i hele anlægsperioden. Der må forventes en anlægstid med trafikgener i midtbyen. For Edwin Rahrs
Vej skal der ligeledes omlægges trafik i anlægsperioden. Derudover kommer Aarhus Ø og tilstødende omlægninger på Viborgvej.

6.6

Trafikgener ved etablering af tunnel

Hvis der alternativt vælges at etablere en tunnel, vil dette kunne begrænse trafikgenerne gennem midtbyen væsentligt. Men i og omkring Vester Allé skal der etableres lokale trafikspærringer. Tunnellen etableres med skakte, der skal ske ekstra
forstærkninger af ledninger lokalt, og der må foretages omlægning af TN 10 ledninger.
Vester Allé skal spærres, når tunnellen og Christiansgades ventilanlæg skal ekstraforstærkes. Samtidig kunne skakten til tunnellen med fordel etableres. Skakten ved
f.eks. Carl Blochs Gade og Langelandsgade må vurderes til at have en mindre trafikal påvirkning.
På grund af generelle ledningsomlægninger vil der imidlertid under alle omstændigheder forekomme større og mindre trafikale omlægninger og spærringer.
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6.7

Trafikgener i forbindelse med vedligehold af
fjernvarmeledninger

Antages det, at omlægningerne vil ske som i scenarierne med eller uden dispensation fra Banenormen, vil reparation og vedligehold af ledningsanlæggene være
vanskeliggjort. Det medfører større trafikgener, end hvad der nu er tilfældet, idet
trafikken langs letbanen ved afspærringer ikke kan omlægges til andre kørebaner,
da letbanetracéet optager en del af det eksisterende vejareal.
Derudover er det ikke tænkeligt, at letbanedriften kan opretholdes i alle situationer,
hvor renoverings- og vedligeholdelsesarbejder foregår.
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Økonomiske konsekvenser

I det følgende er opstillet et estimat over omkostningerne for ledningsomlægninger
for tre forskellige scenarier.
1

Ledningsomlægninger med dispensation fra Banenormen

2

Ledningsomlægninger uden dispensation fra Banenormen

3

Ledningsomlægninger og en boret tunnel, ingen dispensation fra Banenormen

Ligesom med estimatet af de trafikale gener, er det vanskeligt at estimere de økonomiske omkostninger ved omlægning i de tre scenarier. I det følgende angives på
scenarieniveau en størrelsesorden af omkostningerne, som relaterer sig til de opgaver, det på nuværende tidspunkt er muligt at angive. Det betyder imidlertid, at
uforudsete omkostninger, forbundet med f.eks. større kompleksitet end antaget eller markant ændrede prisforudsætninger, ikke er budgetteret.
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7.1

Anlægsomkostninger ved
ledningsomlægninger, dispensation fra
Banenormen

Nedenfor er opstillet et estimeret budget for ledningsomlægninger, hvis der gives
dispensation fra Banenormen.
Det estimeres, at dette scenaries omkostninger er svarende til DKK 80 – 105 millioner.
Dispensation#) fra
Banenormen *)

Sammenfatning af udgifter for tre mulige løsninger,
ledningsomlægninger ved letbanens etape 2
Fra

Til

Banevænget Brabrand til
krydset Ringvejen/Edwin Rahrsvej TN 10

kr.

5.949.000,00

kr.

9.160.000,00

Rådhuspladsen, Park Allé,
Banegårdspladsen, Banegårdsgade, Sønder Allé TN 10

kr.

8.630.000,00

kr.

12.900.000,00

Krydset Ringvejen/
Edwin Rahrsvej til Ceres krydset TN 10

kr.

11.465.000,00

kr.

17.100.000,00

Ceres krydset til tunnelen/
bygværk i Vester Allé ved Christiansgade TN 10

kr.

15.770.000,00

kr.

22.420.000,00

Århus Ø

kr.

3.400.000,00

kr.

4.700.000,00

Forstærkninger af TN 25 Chr. Gade til Ceres kryds

kr.

27.600.000,00

kr.

31.000.000,00

Forstærkning af Chr Gade. + Tunnel Vester Allé ca. 100 m

kr.

7.100.000,00

kr.

8.100.000,00

kr.

79.914.000,00

kr.

105.380.000,00

kr.

80.000.000,00

kr.

105.000.000,00

Ceres krydset til tunnelen/bygværk i Vester Allé ved Christiansgade TN 25 / TN 10
Opdimensionering af området omkring Bissensgade TN 10

Omlægning af tranmissionsledningen på Edwin Rahrs Vej
Boret tunnel fra Chr. Gade til Langelandsgade forventet længde 1.000 m

Afrundet:
*) Banenormen BN1-13-2
#) Der dispenseres for omlægning af TN 25
gennem Vester Alle, Thorvaldsensgade i Ceres krydset og på
Edwin Rahrs vej. Der påregnes etableret ekstraforstærkninge på udvalgte punkter
over og omkring TN 25 ledningen på de nævnte strækninger

Figur 16 Anlægsomkostninger ved ledningsomlægninger, dispensation fra Banenormen.
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Anlægsomkostninger ved
ledningsomlægninger, ingen dispensation fra
Banenormen

Nedenfor er opstillet et estimeret budget for ledningsomlægninger, hvis der ikke gives dispensation fra Banenormen.
Det estimeres, at dette scenaries omkostninger er svarende til DKK 145 – 190 millioner.
Omlægning af
TN 10 og TN 25
ingen dispensation fra Banenormen *)

Sammenfatning af udgifter for tre mulige løsninger,
ledningsomlægninger ved letbanens etape 2

Fra

Til

Banevænget Brabrand til
krydset Ringvejen/Edwin Rahrsvej TN 10

kr.

5.949.000,00

kr.

9.160.000,00

Rådhuspladsen, Park Allé,
Banegårdspladsen, Banegårdsgade, Sønder Allé TN 10

kr.

8.630.000,00

kr.

12.900.000,00

Krydset Ringvejen/
Edwin Rahrsvej til Ceres krydset TN 10

kr.

11.465.000,00

kr.

17.100.000,00

Ceres krydset til tunnelen/
bygværk i Vester Allé ved Christiansgade TN 10

kr.

15.770.000,00

kr.

22.420.000,00

Århus Ø

kr.

3.400.000,00

kr.

4.700.000,00

Ceres krydset til tunnelen/bygværk i Vester Allé ved Christiansgade TN 25 / TN 10

kr.

63.200.000,00

kr.

81.170.000,00

Opdimensionering af området omkring Bissensgade TN 10

kr.

9.200.000,00

kr.

13.110.000,00

Forstærkning af Chr Gade. + Tunnel Vester Allé ca. 100 m

kr.

7.100.000,00

kr.

8.100.000,00

Omlægning af tranmissionsledningen på Edwin Rahrs Vej

kr.

19.339.000,00

kr.

21.539.000,00

kr.

144.053.000,00

kr.

190.199.000,00

kr.

145.000.000,00

kr.

190.000.000,00

Forstærkninger af TN 25 Chr. Gade til Ceres kryds

Boret tunnel fra Chr. Gade til Langelandsgade forventet længde 1.000 m

Afrundet:
*) Banenormen BN1-13-2
#) Der dispenseres for omlægning af TN 25
gennem Vester Alle, Thorvaldsensgade i Ceres krydset og på
Edwin Rahrs vej. Der påregnes etableret ekstraforstærkninge på udvalgte punkter
over og omkring TN 25 ledningen på de nævnte strækninger

Figur 17 Anlægsomkostninger ved ledningsomlægninger, ingen dispensation fra Banenormen.
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7.3

Omkostninger ved ledningsomlægninger og
etablering af en boret tunnel

Nedenfor er opstillet et estimeret budget for ledningsomlægninger og en boret tunnel, når der ikke gives dispensation fra Banenormen.
Det estimeres, at dette scenaries omkostninger er svarende til DKK 265 – 300 millioner.
Sammenfatning af udgifter for tre mulige løsninger,
ledningsomlægninger ved letbanens etape 2

Boret tunnel
ingen dispensation fra Banenormen *)
Fra

Til

Banevænget Brabrand til
krydset Ringvejen/Edwin Rahrsvej TN 10

kr.

5.949.000,00

kr.

9.160.000,00

Rådhuspladsen, Park Allé,
Banegårdspladsen, Banegårdsgade, Sønder Allé TN 10

kr.

8.630.000,00

kr.

12.900.000,00

Krydset Ringvejen/
Edwin Rahrsvej til Ceres krydset TN 10

kr.

11.465.000,00

kr.

17.100.000,00

kr.

3.400.000,00

kr.

4.700.000,00

kr.

1.000.000,00

kr.

1.425.000,00

Forstærkning af Chr Gade. + Tunnel Vester Allé ca. 100 m

kr.

7.100.000,00

kr.

8.100.000,00

Omlægning af tranmissionsledningen på Edwin Rahrs Vej

kr.

19.339.000,00

kr.

21.539.000,00

Boret tunnel fra Chr. Gade til Langelandsgade forventet længde 1.000 m

kr.

207.400.000,00

kr.

221.400.000,00

kr.

264.283.000,00

kr.

296.324.000,00

kr.

265.000.000,00

kr.

300.000.000,00

Ceres krydset til tunnelen/
bygværk i Vester Allé ved Christiansgade TN 10
Århus Ø
Ceres krydset til tunnelen/bygværk i Vester Allé ved Christiansgade TN 25 / TN 10
Opdimensionering af området omkring Bissensgade TN 10
Forstærkninger af TN 25 Chr. Gade til Ceres kryds

Afrundet:
*) Banenormen BN1-13-2
#) Der dispenseres for omlægning af TN 25
gennem Vester Alle, Thorvaldsensgade i Ceres krydset og på
Edwin Rahrs vej. Der påregnes etableret ekstraforstærkninge på udvalgte punkter
over og omkring TN 25 ledningen på de nævnte strækninger

Figur 18 Omkostninger ved ledningsomlægninger og etablering af en boret tunnel

Dette scenarie er forbundet med de største omkostninger af de tre scenarier. Det
er dog væsentlig at sammenholde de økonomiske omkostninger med de fordele,
som en fjernvarmetunnel har for fjernvarmeforsyningen i Aarhus fremadrettet. Det
forventes, at ledninger anlagt i en tunnel har en markant længere levetid end
jordforlagte ledninger. Derudover vil omkostninger til vedligeholdelsesarbejder
være reducerede, idet ledningerne er nemt tilgængelige i fjernvarmetunnellen.
Dette er også til gavn for de trafikale gener under vedligehold af ledninger.
Tunnellen kan desuden etableres, så den kan udnyttes af flere forsyningsselskaber, herunder fjernvarme, vand, kommunikation, el, evt. køleledninger m.v.
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Drifts- og vedligeholdelsesmæssige
forhold fremadrettet

I forbindelse med ledningsomlægninger vil der forekomme afbrydelser af hovedforsyningsledningerne, som vil give driftstab. Der bør dog også ses på det fremtidige
drifts- og vedligeholdelsestab. Herunder kan det være interessant at se på, om det
vil være muligt at afbryde TN 25 ledningen permanent.
Desuden beskriver dette kapitel forventede fremadrettede trafikale gener under
vedligeholdelsesarbejder.

8.1

Varmetransmissionsringens værdi

På strækningen mellem Aarhusværket og Langelandsgades veksleranlæg løber
TN 25 ledningen, der fulender AffaldVarmes varmetransmissionsring. Den samlede
varmetransmissionsring har stor værdi for forsyningssikkerheden og den billige
varme i Aarhus, og heri spiller strækningen mellem Aarhusværket og Langelandsgades veksleranlæg en stor rolle. Strækningen kaldes i daglig tale for Ringledningen.
Strækningen blev idriftsat i 2010, og den forventes at have en restlevetid på 45 år.
Dens fire primære funktioner er:

›

Reserve for midtbyen.

›

Primær reserve i sommerperioden.

›

Forsyningssikkerhed under ledningsrenovering eller havari på varmetransmissionsringen.

›

Hydraulisk værdi.

AffaldVarme har gennemgået de fire funktioners værdi og budgetteret denne til at
være DKK 925 millioner samlet for strækningens restlevetid. Dens værdi anses
dermed for markant højere end de tre scenarier, hvorfor det konstateres, at selv
med fejlmargin, er det ikke rentabelt at nedlægge den permanent.
Der henvises til notatet "Værdi af fjernvarmetransmissionsanlæggets Ringledning",
af Allan Peter Lundfald, 29. januar 2016, for opgørelsen af værdien. Notat kan rekvireres hos Poul Madsen, AffaldVarme Aarhus.

8.2

Værdi af vedligeholdelsesarbejder på
varmetransmissionsringen

Ved afbrydelse af TN 25 ledningen mellem Langelandsgade og Aarhusværket vil
det kun i begrænset omfang være muligt at levere varme fra grundlastenhederne
(Studstrupværket/Affaldsforbrændingsanlægget/biomasse kraftvarmeværket). I
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disse situationer må varmeforsyningen til midtbyen suppleres med varme produceret på de oliefyrede spids- og reservelast kedler på Aarhusværket. Dette betyder
en væsentlig fordyrelse af varmeproduktionen i perioder.
Der findes allerede mange eksempler på situationer, hvor strækningen har været til
stor fordel for varmeforsyningen i Aarhus, herunder rutinemæssige vedligeholdelsesarbejder på ældre dele af varmetransmissionsringen.
Derudover spillede strækningen en væsentlig rolle under etableringen af Aarhus
Syd Motorvejen, hvor det i en længere periode var nødvendigt at afbryde TN 25
ledningen i området for at sænke transmissionsledningen. Her kunne afskårne områder forsynes den anden vej fra, via strækningen i midtbyen. Det var dermed ikke
nødvendigt benytte de oliefyrede reservelastkedler i perioden.
Under forventede etablering af Marselistunnellen vil strækningen også få en væsentlig rolle i at opretholde de forsyningsmæssige forhold så tæt på normalen som
muligt. Det vil gennem strækningen være muligt at forsyne Aarhus med varme fra
henholdsvis biomasse overskudsvarme fra Studstrupværket, affaldsvarme fra forbrændingsanlægget i Lisbjerg og det nye halm kraftvarmeværk ligeledes i Lisbjerg.
Det betyder, at det eksisterende varmemix ikke vil blive generet af afbrydelse af
andre dele på varmetransmissionsringen.
En egentlig værdisætning af driftstab, som følge af vedligeholdelsesarbejder, er
vanskeligt at estimere, idet det vil variere af olieprisen, på det pågældende tidspunkt, og varigheden af perioden. Det er således ikke opgjort yderligere her.
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Bilag A

41

Alternativt TN 25 tracé, tunnel eller
jordforlagt

Herover ses tre løsningsforslag for alternativt til det nuværende TN 25 trace, hvis der ikke gives dispensation for Banenormen
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Bilag B

Afgreningsanlæg Christiansgade

Figuren viser ventilarrangement for anlægget ved Christiansgade. Specielt skal det bemærkes, at hvis
der på grund af Banenormens afstandskrav skal flyttes på ind- og udgange, vil det have meget stor teknisk og økonomisk betydning for hele anlæggets opbygning.

Her over Chr. Gades ventilanlæg under etableringen.

L:\Funktioner\Varme\Plan og Anlaeg\01. Afdelingen\Arbejdsmapper\Poul Madsen_azfk620\Letbane\Letbane etape 2\Rapport - Følgevirkninger for AVA ved etablering af letbanens etape 2.docx

Letbanens etape 2, Følgevirkninger ved omlægning af fjernvarmeledninger

Bilag C

43

Fastholdelsesarrangement,
Cereskrydset og krydset Vester
Allé og Thorvaldsensgade

Herover ses eksempel på fastholdelsesarrangement og beskyttelsesanlæg i Cereskrydset, set mod Aarhus Å.

Ovenstående billeder viser etableringen af TN 25 fastholdelsesarrangement i Thorvaldsensgade, set
mod Cereskrydset.
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Letbanens etape 2, følgevirkninger ved omlægning af fjernvarmeledninger

Bilag D

Eksempel på tværsnit i
Thorvaldsensgade

Figuren viser tværsnit for Thorvaldsensgade, set mod øst, med Aarhus Å til venstre og bolig til højre.
Letbanens placering er kun skitseret, men feltet under letbanen vises i sand størrelse. Det ses, at fjernvarme TN 10 og TN 25 samt kloak skal flyttes jf. banenormen.
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input til letbanen etape 2 fra Aarhus Ø

Til Center for Byudvikling mm.
Min kommentar til etape 2 fra Aarhus Ø:
Jeg støtter klart, at der vælges den alternative linjeføring gennem midtbyen, så vi kan komme
direkte fra Aarhus Ø til Busgaden og Klostertorvet - altså ind i byens hjerte.
Som beboer i Aarhus Ø bruger jeg bus 33 fra Jette Tikjøbs Plads og ind til centrum, det er oftest til Klostertorvet eller Busgaden.
Jeg er en dame på 63, som ikke ejer en bil eller kører på cykel. Al min transport er med bussen.
Jeg synes bus 33 kører en meget praktisk rute.
Da vi ikke har nogle butikker herude på Aarhus Ø, skal jeg fragte alle mine dagligvarekøb med
i bussen inde fra midtbyen. Det er temmelig tungt.
Jeg synes, det vil alvorligt forringe min hverdag, hvis jeg skal med 2 transportmidler, for at komme
fra Aarhus Ø til Midtbyen. Altså først med Letbanen herfra og så skifte til en bus for at komme
ind i city. Med tilhørende ventetider ved skift. Og tunge indkøbsposer ind og ud af letbane og bus.
Der er simpelthen for langt at gå fra stoppestederne v. Banegården/ Dokk1/ Park Alle - og ned i centrum.
Hvad er ideen m Letbanen herfra Aarhus Ø, hvis ikke den kører en praktisk rute gennem city?
Jeg går udfra, at man ikke tænker at opretholde busdrift til city herude fra Aarhus Ø når Etape 2 af Letbanen åbner.
Ideen om, at bilerne skal minimeres her på Aarhus Ø er rigtig god. Det kræver blot, at alle os uden bil,
som har valgt at flytte herud på de betingelser, - ja vi må have adgang til kollektiv transport som er praktisk
og bekvem.
Det dur altså ikke, at vi skal med 2 transportmidler for at komme til city.
Så ligger Aarhus Ø pludselig ikke så tæt på midtbyen mere.
Med venlig hilsen
Birgit Horn
Helga Pedersens Gade 33, 4.mf
8000 Aarhus C
birgithorn22@gmail.com
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Hermed et indlæg vedr. LETBANE etape 2.
Deltog i borgermøde i Rådhushallen.
vh Troels Jepsen
(ejer i Nørre Allé 47, Aarhus C.)

[Side #]

2. etape af LETBANE Aarhus
Den perfekte Linjeføring af metrolinje 2 fra Aarhus Ø via midtbyen til
Brabrand:
Aarhus Ø – Bernh. Jensens Boulevard - Havnen – Navitas - Dokk1 –
Banegårdspladsen – Park Allé – ”Busgadeforløbet” – Telefontorvet KlosterTorv – Klosterport – Nørre Allé - Vesterbro Torv – Vesterbrogade
– Silkeborgvej – Tage Hansensgade – Viborgvej (efter Ringgaden) – Hasle
Torv – Gjellerupparken – Brabrand - Brabrand station.
Fordele ved denne linjeføring igennem midtbyen (fra Banegårdspladsen
til Viborgvej v. Ringgaden):
- Nye store boligområder forbindes i Letbanestystemet og binder by
og boligområder på Aarhus Ø sammen.
- Vigtige og centrale punkter i midtbyen bliver forbundet i
Letbanesystemet.
- Gode muligheder for store velindrettede stoppesteder (Hartvig
Seedorff Stræde - Busgade/Telefon Torvet og Klostertorvet) samt
Vesterbro Torv.
- Kort gå-afstand fra store centrale stoppesteder til strøget, gågader,
åen, stormagasiner, seværdigheder og skiftning til fjerntog / bus.
Samt til Letbane linje 1. (nord – syd forbindelser)
- Let adgang via Letbane til beboerområder – butikker (incl. Strøget)
og kontorejendomme.

- Strækningen fra Rådhuspladsen / Park Allé føres igennem busgade
korridoren, hvor der kun er adgang for kollektiv trafik.
- I Nørre Allé kan over 1000 busser dagligt erstattes af letbanetog. I
Nørre Allé vil Letbanen køre i gaden sammen med den øvrige trafik
(evt. kun bilkørsel i een retning!)
- Nem adgang til beboerområder (Nørre Allé, Ø-gadekvarteret og
omkring Vesterbro Torv) Derudover tæt på Ceres-parken v.
Silkeborgvej.
- Letbanens fortsættelse ud af Silkeborgvej til Tage Hansensgade –
(herfra køres mod Viborgvej) skaber forbindelse til et stort nyt
byområde (gammelt Amtssygehus) og bevarer en grøn profil på
Viborgvej (på strækningen ved Den gl. by) med vejtræer og buske.
- Busser erstattes af støjfrie miljøvenlige tog med stor passager
kapacitet.
Denne linjeføring er ”pladsmæssig” mulig, men kræver ombygninger af
vejkryds samt totalt omlægning af Vesterbro Torv. Et sidespor til
remiseområde kan anlægges fra Ceres-krydset via Thorvaldsensgade.
VIGTIGT at Letbanen går igennem CENTRALT byområde.
Aarhus C. februar 2016

Troels Jepsen. Nørre Allé 47. 8000 Aarhus C.
Troelsjepsen51@gmail.com / 29 86 89 60
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Plan & Projekt Postkasse
Høringssvar, Letbanen, etape 2 (Aarhus Ø - Brabrand)
Høringssvar Letbanen, etape 2, 29. feb. 2016.pdf

Til Center for Byudvikling og Mobilitet!
Hermed fremsendes høringssvar fra Aarhus Vand, se vedhæftede.
De bedes venligst bekræfte, at De har modtaget høringssvaret.

Med venlig hilsen
Claus Møller Pedersen

Aarhus Vand A/S
Bautavej 1
8210 Århus V.
Afdelingschef, Plan og Projekt
Dir. +45 8947 1120
E‐mail: cmp@aarhusvand.dk
Officielle mails sendes til: aarhusvand@aarhusvand.dk
Selvbetjening, når det passer dig: www.aarhusvand.dk
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Vi henvender os som borgere i Hasle. D. 26.1.16, deltog vi i et borgermøde, hvor vi blev opmærksomme på,
at der er forslag om en større ændring i og omkring Hasle Torv.
Hasle Torv er i sin nuværende form et meget trafikeret område, med tung trafik, busser, cyklister samt
almindelig biltrafik, idet Viborgvej er en hovedfærdselsåre til og fra Aarhus Centrum.
Ifølge idekataloget, fremgår det at der er "overvejelser om, hvordan letbaneprojektet kan bidrage til
udviklingen af området, En terminal, hvor der kan ske omstigning mellem busser og letbanen og hvor der
kan være muligheder for at parkere bilen og stå på letbanen"
Vi kan forstå, der er tænkt på, at der skal bygges større parkeringsfaciliteter omkring Hasle Torv,som er et
udpræget beboelsesområde. V kan forudse, at en tiltagende bilisme, vil skabe vanskeligheder for områdets
beboer og samlet set skabe store trafikale udfordringer. Et forslag kan være, at forlænge letbanen ad
Viborgvej til Den ydre Ringvej og der bygge parkeringsfacaliteter samt anlægge et stoppested.
Boligområdet omkring Hasle Torv - mere specifikt Bispehaven, har i forvejen udfordringer af mere social
karakter.
En terminal kan gå hen og blive et samlingssted for personer der kan være i en udsat position, hvilket kan
skabe utryghed blandt borgere der vil være brugere af terminalen.

Med venlig hilsen
Bjarne Vejrup og Inge Hansen
Holken 9
8210 Aahus V
Aarhus d. 29.2.16
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Letbane fra Aarhus Ø til Brabrand. Forslag til alternative linjer
Linje på godsbanearealet.pdf; Linje i rådhusparken.pdf

For at undgå at bygge den smukke rådhusplads om vil jeg gerne forslå to andre muligheder for linjeføring
af letbanen.
1. Fra Banegårdspladsen drejer linjen kort op ad Park Alle, hvorefter den ved springvandet drejer
forsænket under rådhusparken med udmunding mellem Musikhuset og Scandinavian Center, hvorfra den
kører ned gennem Skovgårdsgade, hvor der er god plads. Ved enden af Skovgårdsgade kan linjen køre hen
til Thorvaldsensgade eller hvis muligt gennem Ceresgrunden til Viborgvej. Strækningen kan delvis
overdækkes i rådhusparken. På strækningen mellem det lave niveau mellem musikhuset og Scandinavian
Center og Rådhusparken kan banen hensigtsmæssigt kombineres med en stiforbindelse, så cyklisterne ikke
længere kører gennem parkeringskælderen ved Scandinavian Center.
2. Fra Banegården bliver letbanen i banegraven, hvor den drejer på det tidligere spor rundt til den nordlige
del af banegraven og herfra tværs gennem Ceresbyen til de nye boligområder ved Amtssygehuset. Herved
kan nye områder betjenes og anlæg i banegraven vil være væsentlig billigere end i gadeniveau. Centrum
betjenes fint med Aarhus H.
Forslagene er vist på vedlagte kort
Med venlig hilsen
Anders Aagaard Poulsen
Eghovedvej 65
8340 Malling
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Målforhold: 1:10452
Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV
Support: miljoeportal@miljoeportal.dk

Dato: 29.02.2016

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Linjeføring i rådhusparken

Målforhold: 1:10452
Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV
Support: miljoeportal@miljoeportal.dk

Dato: 29.02.2016

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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Hermed høringssvar fra DI på idéfasehøring for letbane på strækningen Aarhus Ø – Brabrand.
Med venlig hilsen
Annette Christensen
Chefkonsulent
(+45) 3377 4838
(+45) 28298384 (Mobile)
anch@di.dk
di.dk
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1. marts 2016
ANCH
DI-2015-14143
Deres sagsnr.:

Teknik og Miljø
Center for Byudvikling og Mobilitet
Aarhus Kommune
vvmletbane@aarhus.dk

Idéfasehøring Letbane fra Aarhus Ø til Brabrand
DI vil indledningsvist gerne kvittere for muligheden for at svare på ovennævnte høring.
Det fremgår af høringsmaterialet, at høringen er et led i planlægningen af letbanen på
strækningen Aarhus Ø til Brabrand.
DI vil i relation til høringen gerne understrege, at det er afgørende, at der foreligger et
solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag forud for en beslutning om, hvorvidt der
skal etableres yderligere letbanestrækninger i Aarhus.
DI mener, at investeringer i trafikal infrastruktur skal prioriteres efter deres samfundsog erhvervsmæssige betydning. Som led i udarbejdelsen af et solidt og gennemarbejdet
beslutningsgrundlag skal der foretages vurderinger af både samfundsøkonomi og konsekvenser for erhvervslivet. I den forbindelse er det afgørende at få belyst, hvilke trafikale
gener en letbane på strækningen Aarhus Ø til Brabrand vil påføre vejtrafikken. Analyser
af andre letbaneprojekter har vist, at de trafikale gener for vejtrafikken ofte er betydelige, da letbaner indskrænker vejkapaciteten, og letbaner derfor har et meget lavt samfundsøkonomisk afkast og i visse tilfælde ligefrem et negativt afkast.
I forlængelse af ovenstående vil DI gerne opfordre til, at man følger Produktivitetskommissionens anbefaling om, at når politikerne får forelagt samfundsøkonomiske analyser
af projekter med et lavt samfundsøkonomisk afkast, også får anvist alternativer med højere afkast, som opfylder omtrent samme formål. I relation til letbane på strækningen
Aarhus Ø til Brabrand vil det således være relevant, at politikerne også får præsenteret
en analyse af en BRT løsning som alternativ.
Endelig har DI noteret, at det i høringsmaterialet er nævnt, at der kan være betydelige
udgifter for ledningsejere forbundet med at flytte eksisterende ledningsanlæg inden anlæg af letbanen. DI skal i den forbindelse understrege, at det er afgørende, at vurderingen af disse omkostninger indgår i beslutningsgrundlaget.

Med venlig hilsen

Annette Christensen
Chefkonsulent

*SAG*
*SAGDI-2014-08141*
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Hermed fremsendes Handicaprådets høringssvar vedr. letbanen ‐ Aarhus Ø ‐ Brabrand
Med venlig hilsen
Lone Appel Nørskov
konsulent
D +45 8940 2304 lar@aarhus.dk
HR
Borgmesterens Afdeling
Aarhus Kommune
Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C T +45 8940 2000
www.aarhus.dk
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Handicaprådets høringssvar vedr. Letbanen – Aarhus Ø - Brabrand

HANDICAPRÅDET
Aarhus Kommune

Handicaprådet har drøftet herværende høring på møde den 25. februar 2016
og har følgende bemærkninger:
Handicaprådet glæder sig over inddragelsen i processen, hvor flere i Handicaprådet deltager i advisery board for Letbanen.
Man forventer fra Handicaprådets side, at der er tilgængelighed til og i togene herunder både fysisk og kommunikativ tilgængelighed.
Handicaprådet foreslår, at man prioriterer, at man har mulighed for at
komme ud i naturen med Letbanen – altså et stoppested, som ikke ligger
langt fra ”grønne oplevelser”.

På vegne af Handicaprådet

Anette Poulsen
formand

Jørgen Bak
næstformand

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 23 04
E-mail:
handicapraadet@aarhus.dk
Direkte e-mail:
lar@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 16/007514-1
Sagsbehandler:
Lone Appel Nørskov
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Ole Sørensen
Vedr. opstart på VVM for letbaneetape fra Aarhus Ø til Brabrand

Til Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet
Aarhus Kommune har i forbindelse med opstarten på VVM-processen for letbanens etape 2 mellem
Aarhus Ø og Brabrand udarbejdet en debatfolder, som bl.a. beskriver mulige linjeføringer for etapen.
De forskellige linjeføringer for etapen vil have vidt forskellige konsekvenser for busdriften og
planlægningen heraf.
Midttrafik forventer derfor at blive inddraget i det videre arbejde med vurderingen af disse
linjeføringer, så det i en tidlig fase i planlægningen bliver vurderet, hvilke konsekvenser og muligheder
linjeføringerne har ift. busbetjeningen og den sammenhængende kollektive trafik i Aarhus.
Venlig hilsen
Anne Bach
Letbanesekretariatet
87 40 82 71 ▪ 21 17 92 93
aba@midttrafik.dk
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FORSLAG TIL PLANLÆGNING AF LETBANE FRA AARHUS Ø TIL BRABRAND
Forslag_letbanen_etape 2.pdf

Til rette vedkommende
Hermed fremsendes vedhæftet forslag til planlægning af letbane fra Aarhus Ø til Brabrand
Forslaget fremsendes idet vi mener det bør belyses i forbindelse de indledende miljøvurderinger
for den forslåede strækning.
/
JENS KINCH
ARCHITECT MDL
+45 3070 0844
JK@SLETH.DK

SLETH
AS
PLANNING
ARCHITECTURE
AARHUS OFFICE
JÆGERGÅRDSGADE 152, 03E
DK 8000 AARHUS C
+45 3211 1001
COPENHAGEN OFFICE
TRANGRAVSVEJ 6, 1.FL
DK 1436 KØBENHAVN K
WWW.SLETH.DK
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FORSLAG TIL PLANLÆGNING AF LETBANE FRA AARHUS Ø TIL BRABRAND
- En del af letbanens etape 2

NUVÆRENDE GRUNDLAG
I forbindelse med oplægget til letbanens etape 2, er der fremsat forslag om etablering af en terminal i Brabrand Terminalen skal klare omstigning mellem letbane, regionalbaner og busser, ligesom den skal rumme
parkeringsanlæg med mulighed for at stille bilen og benytte letbanen (et såkaldt parker-og-rejs anlæg).
En ny terminal og letbanens endestation(-er) bør derfor ses i sammenhæng med den regionale banetrafik
særligt den nye regionalbane til Silkeborg), pendlertrafikken ind og ud af byen, samt understøtning af lokalområderne omkring kommende letbanestop.

UDFORDRING VED TERMINAL I BRABRAND
Der er imidlertid åbenlyse udfordringer ved at placere en terminal i Brabrand. På strækket fra rundkørslen
ved Årslev (tilkørsel til motorvejskryds Aarhus Vest) og ind til den fremtidige terminal, vil man ikke kunne
afhjælpe trængselsproblemerne på Silkeborgvej. Man mister det helt centrale potentiale som etablering af
letbanen giver – Nemlig afhjælpning af trængsel og en lettere fremkommelighed i byen.
Letbanen skal afvikle pendlertrafik. God pendlertrafik er afhængig af omstigningsmuligheder mellem bil og
letbane, mellem regionaltog og letbane, men kun i mindre grad afhængig af omstigning mellem bil og regional- og intercitytog.
Derfor skal man tilsidesætte tanken om at etablere al omstigning mellem alle trafikformer på samme sted, og
arbejde mod en differentieret løsning. Man kan supplere en terminal for den kollektive trafik i Brabrand med
et parker-og-rejs anlæg tættere på motorvejskrydset. På den måde vil man undgå at pendlere i bil fra Herningmotorvejen og E45 kom ind i den trængselsramte del af byen.

BEDRE TRANSPORTCENTER, STÆRKERE LOKALSAMFUND OG FREMKOMMELIG BY
Efter etableringen af motorvejskryds Aarhus Vest er trafikmængden på Silkeborgvej oppe på over 13.000
biler i døgnet i snit. Samtidig er årsdøgnstrafikken på Silkeborgvej vest for Årslev faldet til kun en fjerdedel
af dette.
Hvad nu hvis man forestillede sig en omstigning mellem bil og letbane på den ydre del af Silkeborgvej lige
ved motorvejskrydset? Som bilist kan man komme hertil via afkørsel til logistikparken. Områdets fremtidige
identitet som landets største transportcenter vil styrkes. Et letbanestop på dette sted, kan også understøtte en
fremtidig byudvikling (og vise versa) i de udlagte perspektivarealer umiddelbart vest for Årslev.
Letbanen kan lægges i Silkeborgvejens eksisterende tracé. Ved at føre letbanen her sikrer man et fremtidigt udviklingspotentiale mod vest. Letbanen kan udvides og nå de stærkt voksende oplandsbyer Harlev og
Skovby - Galten. Regionaltog og letbane kan så at sige overlappe hinanden. Regionaltoget fra Silkeborg vil
slippe for at gøre mange stop små på vejen til Brabrand, samtidig med at oplandsbyerne vil blive supporteret
af Letbanen.
Uanset med hvilket længere sigte man ønsker at udvikle letbanen mod vest, står en ting fast:
Ved at trække letbanens endestation for parker- og-rejs ud vest for Årslev, kan man servicere flere byboer. Og
samtidig undgå at trække pendlertrafikken ind i byen. Man kan få letbane til døren for flere og bilerne ud af
byen.
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FORSLAG TIL PLANLÆGNING AF LETBANE FRA AARHUS Ø TIL BRABRAND
- En del af letbanens etape 2
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Terminal for den kollektive trafik placeres i Brabrand. I Årslev
tæt ved motorvejskrydset placeres parker-og-rejs anlæg. Letbanen
udvides fremtidigt til at også at nå de voksende oplandsbyer Harlev,
Galten og Skovby. Letbane til døren for flere og bilerne ud af byen.
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Mogens Brandt <mogensbrandt.dk@gmail.com>
1. marts 2016 23:59
MTM-VVM-Letbane
Forslag til letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand

Det er positivt, hvis letbanen har et stop ved Banevænget i Brabrand, men hvis det bliver endested, vil det
betyde, at letbanen kun vil være til gavn for folk i den østlige del af Brabrand. Jeg vil foreslå, at der også
kommer et stop længere mod vest (ved Skovbakkevej eller Jernbanevej).
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Mogens Brandt
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Til Aarhus Kommune
Center for Byudvikling og Byggeri
Hermed bringer trafikgruppen Letbaner.dk sit input til høringen forud for VVM-redegørelsen for Aarhus
Letbane, etape Aarhus Ø - Brabrand.
Med venlig hilsen
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Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold
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Letbaner.DK
Østergade 16
8660 Skanderborg
Tlf.: 30 34 20 36
e-mail: hb@letbaner.dk
Aarhus Kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet
Planlægning og Byggeri
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Den 1. marts 2016

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø – Brabrand
Her følger Letbaner.DK´s bidrag til Debatoplæg om letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand.
Vi har set på oplægget og prøvet at forestille os, hvilket behov og forventninger en by som Aarhus bør
stille til en ny etape af letbanen.
Den 1. etape sikrer en opgradering af trafikken på nærbanen, hen over havnearealet samt betjening af
den tunge færdselsåre op ad Randersvej til Universitetshospital og udviklingsområder i nord. Denne
etape bærer i nogen grad præg af at have karakter af en nærbane. Dette på trods af de klare fordele på
havnen, hvor der fjernes en stor barriere.
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Ny letbane i midtbyen

Situation:
Letbanens 1. etape får ikke fat i byens mest populære del af centrum. Vi kalder det byen ”epicenter”. Vi
vurderer, at det er området omkring Clemens Bro/Magasin. Det er stedet, hvor folk samles, og de fleste
gerne vil hen, når de tager til byen.
Byens planlæggere har tidligere set dette, og formentligt på den baggrund anlagde de ”Busgaden”. En
kollektive korridor der skærer sig igennem byen uden at dele den. Busgaden samler de fleste buslinjer,
som netop er lagt på dette sted p.g.a. de mange passagerer, der søger imod byens epicenter.
Komplikation:
Men med letbanens etape 2 er linjeføringen i hovedforslaget anlagt via Thorvaldsensgade og dermed
uden om byens epicenter. Linjen tangentierer kun centrum på den indre vejring uden at have
standsningssteder nær epicenteret. Desuden belaster hovedforslagets arealbehov netop trafikken på den
indre vejring ved Ceres-krydset, Thorvaldsensgade og Vestergade.
Passagerer til Aarhus H vil have stor gavn af hovedforslaget, men de passager der vil ind til epicenteret,
får lang gangafstand fra Banegården. De vil næppe benytte letbanen, hvis der er en bus i nærheden, og
derved bliver bustrafikken ikke aflastet i samme grad på denne stærkt trafikerede buskorridor.
Den alternative løsning via Vesterbro Torv hjælper ikke meget på denne problemstilling, idet der kun
tilføjes et nyt standsningssted ved Vesterbro Torv. Dette endda kun i en retning. Forløbet er vurderet til
kun at give plads til et enkelt ensrettet spor. Den anden retning må stadig følge hovedforslaget via
Thorvaldsensgade.
Løsning:
Den alternative linjeføring via busgaden, Klostertorvet, Nørre Alle og Vesterbro Torv er et oplagt
valg for 2. etape. Letbanen kan betjene den mest brugte del af midtbyen, som giver det ønskede
passagergrundlag og derved underbygger transportmidlet socialt og økonomisk. I de fleste letbanebyer i
Europa ser man, at letbanen er trukket helt ind i centrum. Det er netop letbanens stærke side, at kunne
køre igennem snævre gader til det centrum, hvor folk vil hen og ofte har mål. Det giver grundlag for at
udnytte letbanens potentiale maksimalt og derved opnå mere succes, Se figur 1.
Til gengæld vil passagerer fra radialen få en forlænget rejsetid med letbanen til Banegården, men de vil
erfaringsmæssigt stadig kunne bruge den. Erfaringerne fra Bergen viser at passagererne ofte vælger
omvejen med letbanen frem for en kortere vej med bus. Dette fænomen kaldes også ”skinnefaktoren”.
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Derfor vurderer vi at tabet passagerer ved hovedforslaget (der ikke betjener epicenteret), er større, - end
tabet af passagerer ved alternativet, (der ikke ønsker at køre omvejen til Banegården).
Linjeføringen vil med radiallinjerne fra hhv. Brabrand og Aarhus Ø blive formet som en lige linje med et
”U” i midtbyen. Dette ”U” vil give letbanen funktion som en Cityring. Gangafstanden imellem toppene på
”U” (Klosterport-Nørreport) kun er 300 meter. Samtidig er det en radiallinje med et væsentligt
pendleropland fra omegnen. Se figur 4.
I figur 2 er oplistet en række trafikale fordele, der kan opnås:
Trafikale fordele, der kan opnås
Betjening af byens ”Epicenter”
Betjening af Nørre Alle kvarteret
Betjening af Vesterbro Torv
Ingen ensrettede strækninger
Sidelagt tracé op mod Den Gamle By
Bibeholder kapacitet på den indre vejring
Kort rejsetid fra vest til ”Epicenter”
Kort rejsetid fra vest til Banegården
Betjener både ”Epicenter” og Banegården
Cityring-effekt

Alternativ via
Klostertorvet
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Alternativ via
Vesterbro Torv
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

Hovedforslaget
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

Figur 2: Trafikale fordele, der kan opnås.
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Indre vejring

Situation:
I dag er der problemer med afvikling af trafikken på den indre vejring. Der er trængselsproblemer på Allé
gaderne og Dynkarken/Europaplads/Havnegade/Skolebakken (Kystvejen). Den indre vejring er samtidigt
en barriere for byens liv i forhold til udfoldelse på havnen. Dette har Aarhus Kommune allerede arbejdet
intensivt med, og dette emne behandles ikke i nærværende hørringssvar. På Nørre Allé danner en meget
intensiv trafik en barriere i forhold til Ø-gadekvarteret.
Miljømæssigt er der store udfordringer hele vejen rundt, men specielt er det udfordrende med meget
støjende og luftforurenende trafik i det tætte gaderum, hvor der kun er omkring mellem 12 og 16 meter
mellem bygningerne. På Sønder Allé og Vester Allé er der et mere åbent gaderum på største delen af
strækningen, og det er kun på en afgrænset strækning, at gaderummet er lukket og mindre end 15
meter i bredden. På Kystvejen er gaderummet delvist åbent hvilket mindsker støj og
luftforureningsgenerne.
Komplikation:
En letbane med et parallelt forløb på en delstrækning af Allé gaderne, vil betyde at trafikarealet
indsnævres. Letbanen skal dreje og krydse kørebanen ved Rådhuspladsen og igen ved Thorvaldsensgade.
Dette kan medføre yderligere trængsel og miljømæssige udfordringer i midtbyen - ikke mindst på
Rådhuspladsen.
Med hovedforslaget er der ikke taget stilling til en af hovedudfordringerne i den nuværende trafikafvikling
i Aarhus på Nørre Allé. Hovedforslaget vurderes samlet set ikke at bidrage til en bedre trafikafvikling i
Aarhus Midtby, idet anvendelsen af letbanen ikke gøres mest attraktiv, idet epicenter bl.a. ikke betjenes.
Det vil fortsat være mest attraktivt at anvende pladskrævende transportmidler til midtbyen, samtidigt
med at letbanen vil mindske kapaciteten på kritiske steder.
Løsning:
Løsningen for biltrafikken i Aarhus skal ses i kombination med den foreslående alternative linjeføring for
letbanen. Det er afgørende, at letbanen giver den mest optimale trafikbetjening af det sted, der kan
betagnes som byens epicenter, således at letbanen bliver det mest attraktive transportvalg. Den indre
vejring skal udvides fra de nuværende 3 km til omkring 3,5 km.
Den indre vejring i Aarhus er mindre end den indre vejring i f.eks. Aalborg, som er 4 km. I København er
den omkring 5,5 km. En meget snæver indre vejring vil som udgangspunkt give større trængsel og
mindre kapacitet end en stor indre vejring. Hovedgrebet i løsningsforslaget er at flytte den indre ring fra
Nørre Allé ud på Høegh Guldbergs Gade, Kasserneboulevarden og Langelandsgade. Se figur 3.
Det vil skabe en større kapacitet på vejringen og trafikken fjernes fra det lukkede byrum på Nørre Allé.
Nørre Allé skal således nedklassificeres til en lokalvej, der betjener midtbyen fra nord, men hvor det ikke
længere vil være muligt at komme igennem midtbyen ad denne vej. Det vil kræve en gentænkning af
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vejsystemet med ensretninger og lukninger, men det vurderes samlet set at være meget værdiskabende
for byen.

Figur 3: Høegh Guldbergs Gade tilsluttes Nørrebrogade igen. Kørebaner og stoppested på Nørrebrogades østlige side
kan sideskydes en vognbane mod øst, for etablering af en særskilt venstresvingsbane.

3

Parker og Rejs muligheder

Vesterbro Parkeringshus
Situation:
I dag ligger der på hjørnet af Vesterbro Torv og Hjortensgade et mindre Parkeringshus.
Parkeringspladserne er alle langtidsudlejet og parkeringspladserne er derfor ikke offentlig tilgængelige.
På Vesterbro Torv er der ca. 20 parkeringspladser foruden handicap parkering og taxiholdepladser.
Komplikation:
I helhedsplanen for letbanens etape 2 er det et ønske, at letbanen skal transportere folk til og fra de
centrale arbejdspladser, kunder til og fra butikkerne og turister og andre til og fra centrale institutioner
og attraktioner.
Målet er at reducere biltrafikken i city området inden for Nørregade, Nørre Allé og Vesterbrogade, det er
imidlertid ikke muligt, da der aktuelt kun er relativt få parkeringspladser i området langs etape 2 for
letbanen. Bilisterne må i deres søgen efter parkeringspladser søge til de centrale pladser inden for den
indre trafik ring.
Løsning:
Der etableret en nyt og større Vesterbro Parkeringshus på grunden, hvor der i dag er et mindre
parkeringshus. Vesterbro Parkeringshus skal strække sig bagsiden af bygningen, som i dag huser Kiwi og
op langs Hjortensgade. Beregninger må vise hvorvidt Hjortensgade 12-16 med baghuse skal indgå i
planen.
Parkering ved Amtssygehus (P+R)
Situation:
I dag er der ingen Parker og Rejs-muligheder for indfaldsvejen Viborgvej, der er en vigtig indfaldsvej til
centrum med en ÅDT på omkring 15.000. Parkering i bymidten er dyr og begrænset.
Komplikation:
Det er et ønske, at trafikken mod centrum skal ledes fra bilerne over i den kollektive trafik og på
Viborgvej over til Letbanen. I dag er der intet større parkeringsanlæg på strækningen og bilisterne må
vælge villaveje eller Amtssygehusets arealer.
Løsning:
Der etableres et større Parkeringshus P+R (Park and Ride) på Aarhus Amtssygehusets område ud mod
Viborgvej, hvor bygningerne langs Viborgvej i dag rummer teknisk afdeling, kapel og andre funktioner,
som formodes at forsvinde med udflytningen. Parkeringsafgift bør, mod samtidig køb af periodekort til
Midttrafik (letbanen), gøres favorabel.
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Parker og Rejs ved Herningmotorvejen (P+R)
Den almindelige anbefaling er at Parker og Rejs-anlæg placeres så langt uden for byen som muligt, og
ikke først i et P-hus helt inde ved byen. Set i betragtning af Aarhus størrelse burde der være grundlag for
et sådant parkeringsanlæg.
Set i forhold til de kvarterer letbanen gennemkører, vurderer vi at et sådant anlæg kunne placeres ved
afslutningen af Herningmotorvejen i Årslev.
I Årslev, der ligger umiddelbart vest for Brabrand, kan der etableres et Park & Ride-parkeringsanlæg,
som kan servicere de pendlere, som kommer fra Herning, Silkeborg og Galten.
Såfremt letbanen forlænges ca. 2000 meter til en passende placering, vil bilisterne kunne tilbydes en
attraktiv parkering til bilen og transport til byen, i stedet for de ofte vanskelige parkeringsmuligheder i
centrum. Billig eller gratis parkering til pendlere med periodekort bør være en option. Se figur 4.

Figur 4: Mulige placeringer af Parker og Rejs anlæg ved letbanen. P&R på Amtssygehusets grund og ved Vesterbro
Torv. P&R ved Herningmotorvejen kræver en forlængelse af letbanen.

Med venlig hilsen
Letbaner.DK
Poul Smidt
Allan Therkelsen
Niels Wellendorf
Helge Bay
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16/002838-58

Debatindlæg Letbanens etape 2 til Brabrand
Det er nu at de store beslutninger vedr. letbanes etape 2 skal tages og et forslag til linjeføring har været i
offentlig høring gennem den seneste måned. Linjeføringen bliver af stor betydning for letbanens succes, da
den som det eneste kollektive trafiktiltag, skal løfte den hårdt pressede infrastruktur i det vestlige Aarhus.
Med letbanens etape 2 skal vi have fundet en god og fremtidssikret løsning på den stærkt stigende biltrafik,
der både belaster klimaet og giver alt for meget trafikstøj i boligområderne langs indfaldsvejene i vest.
I høringsmaterialet vises et forslag til linjeføring, som kører både til Brabrand, Gellerup, Hasle og
Bispehaven og hertil et par yderligere forslag til ekstra krøller på turen, der mere minder om en sightseeing
tur, end et forslag til et effektivt alternativ til bilen. Skal vi da ikke også lige se den Gamle By på vejen?
Men ud fra den meget sparsomme information om etapens rejsetider fremlagt i høringsfasen, får man
desværre ikke noget egentligt indblik i, hvad denne noget kringlede køretur så efterfølgende betyder for
Letbanens rejsetid. Af materialet fremgår det nemlig kun, at rejsetiden fra Gellerup til Centrum i letbanen
vurderes at tage omkring 16 minutter, den samme afstand som i dag tager 11 minutter med den hurtigste
bus. De i rapporten angivne rejsetider er derudover meget optimistiske, da de oprindeligt 12 stoppesteder i
mellemtiden er blevet til 21 og de mange lyskryds i den tætte morgentrafik, med sikkerhed vil forsinke
letbanen yderligere. Så mon ikke de 16 minutter snarere er mindst 20? Letbanetoget står der i materialet,
kan køre med en hastighed på mellem 80 og 50 km/t. på indfaldsvejene, men på den nye etape, skal
letbanen altså tøffe afsted med en hastighed på mellem 15 og 20 km. I timen og tage passagerer op for
hver 500 meter.
Fra den kommende Brabrand Station oplyses ingen estimeret rejsetid, men med de mange ekstra stop på
turen, må den vurderes at ligge på mindst 25 minutter, mod de 15 minutter det tager i dag at køre
strækningen med bus 113. Prisen for dette store teknologiske fremskridt beløber sig til langt over en
milliard kroner og vil for de næste mange årtier, blive eneste store forbedring af den offentlige transport i
vestbyen.
Årsagen til at rejsetiden øges så betydeligt skal findes i, at man i stedet for, en gang for alle, at skabe en
hurtig og attraktiv forbindelse til centrum, har valgt at letbanen på samme tid skal være løftestang for de
vestlige socialt belastede områder Gellerup og Bispehaven. Hovedformålet er altså ikke at løse det trafikale
kaos, men at give to byområder der næsten ligge i gåafstand til midtbyen en endnu bedre offentlig
forbindelse så de kan blive endnu mere attraktive. Tanken er prisværdig, men når resultatet bliver en
langsom og småtøffende letbaneforbindelse, er det måske værd at tænke sig om en ekstra gang.
En rejsetid fra Brabrand station på op mod en halv time vil nemlig næppe blive et tilbud der virker attraktivt
på de mange bilglade beboere i området. Og skal man ydermere i bil fra Harlev eller andre oplandsbyer,
bruge tid på at finde parkeringsplads og omstige til toget, ja så bliver det nok nærmere en hel time der skal
bruges på denne nye fornøjelse.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at spørge byrådet, hvorfor en længe ventet og meget nødvendig letbane
både skal dække de to store indfaldsveje og agere social løftestang i to belastede boligområder, når
resultatet ender med at blive en løsning, som ingen alligevel rigtig kan bruge til noget. Med den fremlagte

rute løser man jo ikke den stigende trafik fra vest, da man fra Viborgvej ingen steder vil kunne sætte bilen
og fra Silkeborgvej med den lange rejsetid, kan få selv de tålmodigste sjæle til at give op på forhånd.
Ville det ikke være en bedre løsning at alene satse på at betjene en af indfaldsvejene eks. Viborgvej og så
lave en hurtig og direkte forbindelse ind ad Viborgvej så den rent faktisk blev brugt og gjorde en forskel.
Brabrandområdet kunne så blive til et eller to stop på Regionalbanen fra Silkeborg, hvor rejsetiden så stadig
ville kunne holdes på under ti minutter. Alternativt burde man føre letbanen fra Brabrand og direkte ind ad
Silkeborgvej og gerne føre Brabrandstationen helt ud til motorvejsafkørslen, hvor parkeringspladser i
massevis kan etableres til gratis afbenyttelse.
Men alt i mens at byrådet tænker over letbanens etape 2 og vi glæder os til at den trods alt er på vej, vil jeg
glæde mig over, at jeg på min gamle rustne cykel er i stand til, at tilbagelægge den selvsamme strækning på
ca. 25 minutter, altså lige så ”hurtigt” som fremtidens højteknologiske letbaneløsning kan præstere.

Marie Kirstine Pilegaard
Hans Broges Vej 9e
8220 Brabrand

16/002838-59

16/002838-60

fam.hoest@gmail.com
17. marts 2016 14:16
MTM-ByudviklingogMobilitet
Fwd: SV: Letbane etape 2 lineføring

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Til rette vedkommende
Jeg videresender hermed, på baggrund af opfordring fra Letbanen, Jens Welling i
Kommunikationsafdelingen, mit forslag til kommende linjeføring i etape 2 - dog måske lidt sent i forhold til
indledende høringsrunde. Det er dog mit håb I vil læse og tage det ad notam. Måske nogle ideer kan bruges
trods den sene indmelding?
Læs venligst nedenstående tråd. Mange tak.
De bedste hilsner
Lars Høst

-------- Videresendt meddelelse -------Subject:SV: Letbane etape 2 lineføring
Date:Thu, 17 Mar 2016 13:00:19 +0000
From:Fællespostkasse Aarhusletbane
To:fam.hoest@gmail.com
CC:Jørgen Hansen
Kære Lars
Tak for dit forslag om at føre letbanens etape 2 frem til Tilst.
Det er Aarhus Kommune, der træffer den endelige beslutning om etape 2's linjeføring som anlægsselskab er det vores opgave at udføre arbejdet, når beslutningen foreligger.
Letbanens etape 2 har netop været gennem en høringsfase, der sluttede med udgangen af
februar.
Jeg synes dog, at dit forslag er så godt, at jeg vil foreslå dig at sende det direkte
til Aarhus Kommunes Center for Byudvikling og Mobilitet. Adressen er:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
Venlig hilsen
Jens Velling
Kommunikation
Aarhus Letbane I/S
m:
e:
w:

+45 40 22 79 44
jve@aarhusletbane.dk
letbanen.dk

-----Oprindelig meddelelse----[Side #]

Fra: fam.hoest@gmail.com [mailto:fam.hoest@gmail.com]
Sendt: 17. marts 2016 07:11
Til: Fællespostkasse Aarhusletbane
Cc: Jørgen Hansen
Emne: Letbane etape 2 lineføring
Kære begge
Jeg har i noget tid været forundret over at der ikke har været debat om linjeføring
til Tilst (altså for at binde denne større bydel sammen med centrum og DNU, idet
rigtig mange og et stigende antal ansatte bor i Tilst). Godt nok er Tilst rimelig tæt
på DNU og centrum - dog lige så langt væk som Lisby og sydbyen hvor der kommer
linjeføring.
En linjeføring fra Tilst ville i en storby der vokser være helt på sin plads - kig
blot på København hvordan metro, s-tog og xpresbusser på fineste vis binder alt sammen
i et tætmasket næt.
Vil har i Tilst fået forringet bustrafikken med ændret linjeføring og færre afgange.
Så vi har faktisk et meget dårligt offentligt tilbud.
Dette kunne blive meget bedre med en letban og etape 2 kunne tænkes med en nordgående
sløjfe fra Gellerup til Tilst (eller logistikparken hvis det bliver den tænkte
endestation).
Alternativt en yderringføring fra nord mod syd den connecter linje 1s endestationer i
en vestligt gående bue der kunne ramme Tilst og Gellerup (for forbindelse her) og så
støde på syd endestation eller et sted på linjeføringen i hvert fald syd for
Aarhus....
Det tænker jeg ville være innovativt og fremtidssikrende og respektfuldt for den meget
ringe infrastruktur i Tilstområdet (vi har fået mange store butikker og restauranter KFC, MacD, Bones, Bilka, Anelystparken etc. - men vejnettet magter ikke trafikken og
det er livsfarligt som cyklist flere steder). Mange mennesker bor i Tilst og langt fra
alle vil tage cyklen til centrum pga. den kuperede rute og distancen - så der er behov
for kollektiv trafik med mindre man vil arbejde for mere privat bilisme?
Et indspark jeg håber I kan nå at bruge!
De bedste hilsner
Lars Høst
Blomstervænget 44
8381 Tilst
--Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

Denne e-mail blev send fra en virusfri computer beskyttet af Avast.
www.avast.com
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Aarhus Kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Brabrand d. 18. marts 2016

Høringssvar vedr. Letbanens etape 2 mod Brabrand.
Som opfølgning på Brabrand Erhvervsforenings Erhvervskonference torsdag d. 10. marts 2016
fremsendes hermed et officielt høringssvar fra Brabrand Erhvervsforening til Aarhus Kommune vedr.
planerne om den kommende Letbane – etape 2 mod Brabrand.
Baggrunden for at svaret først fremkommer efter høringsfristens udløb d. 1. marts 2016, skyldes, at
konferencen først skulle afvikles, således at der kunne laves en opsamling på de inputs og
kommentarer, der måtte komme.
Som det fremgik på konferencen er der et udtalt ønske blandt erhvervslivet i Brabrand om at
videreføre den kommende letbanestrækning længere mod vest. Dette er der flere saglige
argumenter for:


En videreførelse af letbanestrækningen længere mod vest vil åbne op for nye
udviklingsmuligheder af Brabrand. Der er store udviklingsmuligheder af såvel boliger som
erhverv. Der er stadig store uudnyttede erhvervsarealer i Aarslev, som vil blive langt mere
attraktive, såfremt en letbane placeres i området. Dertil kommer strækningen langs
Silkeborgvej og Hovedgaden, som ligeledes vil blive langt mere attraktive for
byudviklingsprojekter, såfremt letbanestrækningen videreføres længere mod vest.
Endelig vil en videreførelse af letbanen længere mod vest være en gevinst for de store
arealer, som er langt ud til boligbyggeri, herunder den tidligere Tulipgrund, Helenelyst samt
ikke mindst områderne omkring Aarslev Mark.



En placering af en ny station på den gamle stationsstrækning vil hverken gavne erhvervsliv
eller beboerne i området. Der er i forvejen en meget tæt trafik på J.P. Larsens Vej,
Hovedgaden og Silkeborgvej i specielt morgentimerne. En placering af en station vil blot
forværre denne trafik og det vil blive svært fremkommeligt.



En placering af en ny station på arealerne ved Logistikparken – og gerne i forbindelse med
et Park and Ride anlæg samt en kobling til såvel Letbane som Regionalbane vil give en
fantastisk mulighed for at skabe en helt ny stor-station, hvor pendlere og rejsende fra
oplandet kan lade bilerne stå uden for byen og tage den kollektive trafik videre.



En ny stor-station ved Logistikparken vil være et plus for rekrutteringen af medarbejdere til
de i forvejen store virksomheder i området, men vil også være attraktivt for potentielt nye
virksomheder i rekrutteringsøjemed, men også for kunder, leverandører og andre med
forretningsmæssig interesse i områdets virksomheder.



Der bør fortsat tænkes i placering af flere ”strategisk korrekte” stoppesteder og trinbræt på
Letbanestrækningen fra Helhedsplanen i Gellerup til en ny stor-station ved Logistikparken,
således at såvel borgere, virksomheder og detailhandel tilgodeses.

Brabrand Erhvervsforening er generelt meget positivt indstillet over for en kommende Letbanestrækning mod Brabrand, idet der synes at være store udviklingsmuligheder for byen langs
letbanen.
Det er Brabrand Erhvervsforenings forhåbning at skabe en attraktiv bydel, som åbner sig mod vest,
således at Brabrand ikke alene er en bydel, man kører igennem for at komme ud af Aarhus – men
derimod et spændende område, man kommer igennem på vej ind mod centrum.
Med nærværende skrivelse ønsker Brabrand Erhvervsforening at argumentere for en videreførelse
af letbanestrækningen længere mod vest til Logistikparken. Brabrand Erhvervsforening ser
endvidere en fordel i at anlægge et Park and Ride anlæg i tilknytning til endestationen samt en
kobling til den kommende regionalbane mod Silkeborg.
Brabrand Erhvervsforening glæder sig over, at kommunen allerede finder argumentationen
hensigtsmæssig.
Brabrand Erhvervsforening stiller sig gerne til rådighed for yderligere drøftelse og ser frem til at
blive indviet i planerne for den endelige placering af den kommende Letbane.
På vegne af Brabrand Erhvervsforening

Med venlig hilsen
Susanne Lee Jørgensen
Formand for Brabrand Erhvervsforening
Tlf. 4018 5244, mail: slj@helge-michael.dk

16/002838-64
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Prioritet:

Brabrand Fællesråd <info@brabrandfaellesraad.dk>
12. april 2016 16:35
MTM-VVM-Letbane
Pernille Sølvhøj Roelsgaard; Svend Madsen; Kirsten Holmgaard; Jytte M Lausen; Claus
Thygesen; Kirstine Hager
Ideer og forslag fra Brabrand Fællesråd angående Letbanen i Brabrand
Svar fra Brabrand Fællesråd.pdf; ATT00001.htm; bilag 1.jpeg; ATT00002.htm; bilag
2.jpeg; ATT00003.htm; bilag 3.jpeg; ATT00004.htm; bilag 4.JPG; ATT00005.htm; bilag
5.JPG; ATT00006.htm; bilag 6.JPG; ATT00007.htm; bilag 7.JPG; ATT00008.htm; bilag
8.JPG; ATT00009.htm; bilag 9.JPG; ATT00010.htm; bilag 10.JPG; ATT00011.htm; bilag
11.JPG; ATT00012.htm; bilag 12 rod gruppe Borgermode om Letbanen i Brabrand
tirsdag d.docx; ATT00013.htm; bilag 13 fælles opsamling (1).JPG; ATT00014.htm; bilag
14 fælles opsamling (2).JPG; ATT00015.htm
Høj

Til
Aarhus Letbane
Teknik og Miljø
Hermed ideer og forslag til placering af letbane og station i Brabrand-Årslev, indsamlet af Brabrand
Fællesråd.
Det er aftalt med rådmand Kristian Würtz, at Fællesrådet i Brabrand godt kan afleverer ideer og forslag
senere end den planlagte dato d.1. marts 2016.
D. 15. marts 2016 afholder Brabrand Fællesråd et borgermøde, hvor rådmand Kristian Würtz er inviteret
med til at fortælle om Aarhus kommunes vision med letbanen med fokus på anden etape. De mange borgere
der er mødt frem er afstedkommet en masse gode forslag og ideer, ja en masse tanker og visioner omkring
den letbane, der engang kommer til Brabrand og Årslev.
Mængden af materiale mødet afstedkom, er et klart udtryk for et stort engagement og lyst til at få
indflydelse. Det er alt sammen opsamlet i "Svar fra Brabrand Fællesråd.pdf” (se noter taget ved
borgermødet, vedhæftet foto).
Vi ser frem til fortsat at være i dialog med Aarhus kommune om udvikling i vores nærområde BrabrandÅrslev.

Med venlig hilsen

Holger L. Strøm

Formand for Brabrand fællesråd
E-post: info@brabrandfaellesraad.dk
Facebook: Brabrand Fællesråd
Hjemmeside: www.brabrandfaellesraad.dk
Tel. 2617 9388
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Svar fra Brabrand Fællesråd foranlediget af
kommunens indkaldelse af ”Idéer og forslag til
planlægningen af letbanen fra Aarhus Ø til Brabrand”.
Nedenstående er resultatet af et borgermøde, som Fællesrådet afholdt den 15. marts. På
mødet blev deltagerne delt op i grupper og bedt om at forholde sig til følgende spørgsmål:
1. Hvordan ser I gerne, at Brabrand udvikler sig i de kommende år? (vision/forestilling
for Brabrand)
a. Hvordan forestiller I Jer, at torvet, skolen, butikkerne ser ud i 2025?
b. Hvad er de store problemer i Brabrand nu, og hvad er de store muligheder?
c. Hvad gør Brabrand til et eftertragtet sted at bo?
d. Hvem bor i Brabrand i 2025?
e. Hvem kommer og besøger Brabrand, og hvad trækker turister til?
2. Hvad mener I at en station i Brabrand skal bidrage til i forhold til den ønskede
udvikling?
a. Hvordan kan en station skabe liv og vækst i Brabrand?
i. ift børn, voksne, ældre, turister, pendlere m.v.
b. Hvad kan en station bruges til ud over pendler-sted med
parkeringskælder/hus/plads?
c. Hvordan sikrer vi os, at stationen bliver et aktiv for Brabrand?
3. Hvor I Brabrand synes I, at stationen skal placeres?
a. Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige placeringer?
b. Hvordan glider trafikken nu – og i 2025.
i. Hvilke udfordringer har vi?
Hvordan kan vi løse dem?
Mødet havde ca. 70 deltagere. Lysten til at debattere og stille forslag var stor.

Sammenfatning
Nedenstående er en sammenfatning af de mange forslag, som kom frem på mødet.
Sammen med sammenfatningen vedlægger vi som bilag notaterne dels fra de workshop,
der blev afholdt på borgermødet, og dels fra den afsluttende fælles opsamling.

Mobilitet og letbanens placering
Der er generel tilfredshed med, at letbanen kommer til Brabrand. Det gør området til et
bedre og mere attraktivt sted at bo.
De forskellige holdninger går på, hvorvidt Brabrand skal have en terminal som sådan eller
en form for udvidet trinbræt. Den overvejende holdning til terminalens placering er, at den
skal flyttes så langt mod vest som muligt for at kunne samle de mange pendlere op: et
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park&ride anlæg. Derimod er der ønske om et udvidet trinbræt i Brabrand, som foreslås
placeret flere steder (Brabrand Hus, Tulip-grunden, m.fl.), men det helt afgørende er, at
dette trinbræt fungerer som et trafikalt knudepunkt for beboerne i området:
-

Mulighed for omstigning til regionaltog
Kombination med busruter
Nem adgang til og fra centrum af Brabrand
P-muligheder.

Derfor er kommunens oplæg til terminal placering nær Rema ved Stenbækvej ikke
visionær nok. Terminalen skal længere ud mod motorvejen. Herved får Brabrand også en
hårdt tiltrængt trafikal aflastning, og der er markant bedre og billigere muligheder for at
etablere tilstrækkeligt med parkeringspladser.
Et trinbræt i Brabrand, hvor både letbane og regionaltog stopper, vil gøre det muligt for
Brabrandborgere at komme hurtigt og let og bekvemt ind til centrum. Mange vil fravælge at
køre ind i egen bil og på den måde være med til at mindske forurening og forhindre
overfyldte veje.
Brabrand Fællesråd spørger i den forbindelse: Arriva vil gerne stoppe ved et trinbræt
allerede nu. Hvad holder den mulighed tilbage?

Byudvikling via letbanen
Brabrand blev i sin tid skåret midt over af den nuværende placering af Silkeborgvej. Denne
misere kan et udvidet trinbræt være med til at råde bod på, og alle er enige om, at
trinbrættet vil kunne bidrage positivt til en udvikling af byen. Målet er igen at få skabt
naturlig forbindelse mellem nord og syd samt at skabe et sted for udvikling og muligheder
for aktiviteter:
-

-

Et udvidet trinbræt med en bygning, der kan rumme en kombination af erhverv og
bolig med fx kontorfællesskaber (fx for små erhvervsdrivende, iværksættere),
restauranter, cafeer, lægehus, borgerservice-tilbud a lá biblioteksområder, hvor
man kan mødes for at snakke og læse avis, apotek, kiosk o.l. Der bliver bl.a.
foreslået, at man etablerer en bygning – gerne af glas – der indeholder en rummelig
og lys gangbro over Silkeborgvej. Denne ramme vil være tiltrækkende at handle i
og at opholde sig i. Mange daglige brugere giver grobund for en sådan bygning.
Et udvidet trinbræt der er bundet sammen med Hovedgaden. Hovedgaden bevares
men tænkes erhvervsudviklingsmæssigt sammen med det udvidede trinbræt/bytorv.
Naturområderne omkring Brabrand bliver en turistattraktion. Via det udvidede
trinbræt får turisterne let adgang til og tilbud om naturoplevelser i området. Der er
naturguide og kulturguide, cykeludlejning, evt. sejlads på Brabrandsøen, m.v.
Engdalsskolen har vokseværk. Der er forslag om, at skolen flyttes til Tulip-grunden,
og at de planlagte boliger på Tulip-grunden flyttes til skolens nuværende placering.
Dette vil også give mere sikker trafikvej.

2

Infrastruktur ud over letbanen
På borgermødet var det uundgåeligt, at andre centrale og problematiske dele af områdets
infrastruktur blev inddraget:
-

”Ringvej 3” er et kæmpe tilbagevendende problem, og den belaster Brabrand
meget. Der er kraftig opfordring til at forbinde Byleddet direkte med Helenelyst og
Laskedalen.
Silkeborgvej. Der er opfordring til at tænke alternativt om denne meget trafikerede
og støjende vej. Fx grave den ned ligesom motorvejen i Silkeborg.
Cykel- og gå-muligheder. Opfordring til at udvikle mulighederne ikke mindst af
hensyn til sikker skolevej.
Fællesrådet har gentagne gange presset på for at få løst de kaotiske trafikforhold i
krydset Hovedgaden/ Truevej ved Guldbageren. Der er kraftig opfordring til, at der
arbejdes på at løse disse problemer.

Den 12. april 2016

Venlig hilsen

Holger Lyngklip Strøm
Formand for Brabrand Fællesråd
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Borgermøde om Letbanen i Brabrand tirsdag d. 15/3-2016 – Rød gruppe
1)












Positiv udvikling
Bedre infrastruktur
Ønske om spændende butikker/levende Hovedgade
Stadeplads/Markedsdag
Samlingspunkt for beboere/turister
Restauranter
Opbakning fra kommunen til ”små erhvervsdrivende”
Sejlads på Brabrandsøen – en Damper
Naturoplevelser ved søer og skove
Turister/Parkering/Letbane – tænk klogt!
Tulipgrunden = øget befolkningstilvækst
Bekymring for højdebyggeri
Banen må ikke blive et incitament for en fortætning i byggeriet
Seniorboliger – så folk kan blive i Brabrand som seniorer
Flyt skolen – evt. ny station hvor Engdalskolen er i dag og byg en ny
stations/skole/pensionistboliger = børn og gamle sammen

2)










Hurtig transport med bane og afledt effekt – mindre trafik på vejene
Stor station = endnu mere butiksdød på Hovedgaden
Ønske om både station og trinbræt
Station skal forbinde nord/syd
Kan Brabrand overhovedet bære en station
Centerpunkt omkring station – helt ny bystruktur m. butikker, lægehus, tog, restauranter.
Et godt stede at bo for alle aldersgrupper i samspil med byen.
Omlægning af tung trafik fra Silkeborgven/Støjværn
Tænk alternativt for Silkeborgvej – grav den ned!
Ordentlige løsninger for cyklister/fodgængere i stedet for fattigmandsløsninger i slutningen af
budgetåret!

3)






Placering af station på Tulipgrunden længst mod vest
Benyt skoles nuværende bygninger til station
Station v. Rema
Park’n’ ride ved Transportcentret OG trinbrædt ved Rema eller længere vestpå, før Netto.
Placering af station v. Hovedgaden

MODTAGET EFTER HØRINGSFRISTEN
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Søren Sloth Lave
26. maj 2016 10:48
Tom Kristensen
Løsning på pladsproblemer med dobbeltsporet letbane i midtbyen

Fra: Info [mailto:Info@aarhusletbane.dk]
Sendt: 26. maj 2016 08:53
Til: MTM‐VVM‐Letbane <vvmletbane@aarhus.dk>
Emne: VS: Løsning på pladsproblemer med dobbeltsporet letbane i midtbyen
Kære Aarhus Kommune,
Vi får ind i mellem henvendelser omkring planlægningen af de næste letbaneetaper, og jeg tillader mig at sende
videre til denne postkasse, selv om foroffentlighedsfasen omkring Brabrand er afsluttet.
Venlig hilsen
Malene Folke Sørensen
Kommunikation
Aarhus Letbane I/S
m: +45 20 40 60 21
e: maso@aarhusletbane.dk
w: letbanen.dk

Fra: Niels Jørgen S. Mikkelsen [mailto:njs.mikkelsen@gmail.com]
Sendt: 25. maj 2016 21:27
Til: Info <Info@aarhusletbane.dk>
Emne: Løsning på pladsproblemer med dobbeltsporet letbane i midtbyen

Hej Aarhus Letbane
Pladsen er trang i midtbyen, og en yderligere kompromittering af bus- og biltrafikkens fremkommelighed
ved etablering af dobbeltsporet etape 2 letbane vil uvægerligt give store trafikale problemer og mange sure
borgere.
En simpelt og billig løsning kunne være følgende:
Split dobbeltlinjeføringen op de steder hvor pladsen er trang.
Feks. lad "mod Brabrand" køre af Park Alle- og "mod Aarhus Ø" køre ad Frederiks Alle forbi Musikhuset.
De kan så evt. mødes igen på Banegårdsplads -eller den ene retning kan aflaste pladsen ved at køre gennem
Jægergårdsgade.
I alle tilfælde skal den splittede linjeførring vel ligge rimeligt tæt på hinanden (kort gå-afstand).

Tanken kan forsættes - "mod Brabrand" kan fra Park alle køre mod Østergade -Åboulevarden ud af
Thorvaldsengade Ja kig på kortet og mulighederne åbnes - der må være mange spændende muligheder. Et enkelt spor må
være meget lettere at tilpasse en dobbelt -og et enkelt spor kan meget bedre køre sammen med andre busser, biler og cykler.
På den måde kan man faktisk i et hug også lave en lille "Cityringlinje" i etape 2 - og med opfindsomhed
undgå, at de snævre gade belastes for meget..
Samles så igen i dobbeltspor ved Viborgvej og Dokk1.
Ideen er dog ikke min - men er set i andre byer med sporvogne i snævre gader
Vh Niels Mikkelsen
Højbjerg
VH

16/002838-69
______________________________________________________________________________
Aarhus, 19. oktober 2016
Aarhus Letbane planlægger en Fase 2 med udvidelse fra Centrum til Brabrand. Gennem Rutebilstationen via
Banegårdspladsen, Park Allé, Vester Allé, Thorvaldsensgade, Viborgvej til Hasle, Gjellerup og Brabrand, hvor
Letbanen alle steder kræver 6‐8 meter af vejen!
Vi har oplevet, hvordan nedlægning af spor, rejsning af master til køreledninger har betydet trafikkaos mange steder
i Aarhus. Dette bliver endnu værre, hvis man skal via midtbyen til Brabrand. Det vil betyde store gener for trafikken i
Aarhus som nu ved etablering og drift på strækningen DOKK1, Rutebilstationen, Banegårdsplads, Park Allé, Vester
Allé, Viborgvej o.s.v. til Hasle og Brabrand. Vi har nu oplevet enorme gener ved anlægsarbejdet af Letbanen Fase
1. Hvis fase 2 bliver med sporvogne med skinner, master og køreledninger som fase 1, bliver der endnu mere kaos i
Centrum. Dette kan undgås med batteridrevne busser til Fase 2.
Det er over 40 år siden, at Aarhus Byråd nedlagde sporvognene i Aarhus, da de er meget lidt fleksible i trafikken. Nu
har Byrådet taget en beslutning som sætter Aarhus mere end 40 år tilbage. Det er jo ikke visionært! Og det er
bestemt ikke fleksibelt. Aarhus kan nå at sadle om til fase 2 ved at satse på batteridrevne buser
Flere byer i Europa benytter batteridrevne busser i Centrum . Bare spørg Siemens. Disse busser kan klare mere end
350 km på en opladning. Hvilket vel er nok til en hel dags drift. Og dette forhold bliver sikkert endnu bedre i de
kommende år. Desuden kan busserne lade op ved endestationerne.
Anvendelse af batteridrevne busser er også mere fleksibel ved ændring og udvidelse af ruter. Desuden kan Aarhus
spare millioner i anlægsinvesteringer, og undgå de nuværende store gener for trafikanterne i Aarhus.
Eldrevne bybusser

1. Kører mere end 350 km på en opladning. Dette bliver endnu bedre med nyere teknologi.
2. giver mindre gener ved etablering af ruter. Vi har allerede oplevet store gener ved anlæggelse af

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Letbanen, idet Letbanen kræver 6‐8 meter af vejene. Desuden kræver det nedlæggelse af skinner,
etablering af master med køreledninger. Det bliver værre, hvis anlægsarbejderne kommer til de
store trafikkryds og skal via Vester Allé, Thorvaldensgade, Viborgvej, Hasle til Brabrand.
kræver mindre ændringer af vejnettet. Busserne falder sammen med den øvrige trafik, og får
egne spor, hvor det er hensigtsmæssigt
betyder væsentlig mindre anlægsinvesteringer
medfører større fleksibilitet ved ændring af ruter, idet disse ændringer kan gennemføres som i
dag med normale buslinjer – bare spørg Midttrafik.
Bedre driftsøkonomi.
Lettere at omlægge ruter, når nogle unge mennesker i Gjellerup og Hasle bombarderer Letbanen
med sten og/eller maling. Her ser vi i dag, hvor let Midttrafik ændrer ruter i Hasle, Gjellerup og
andre steder, hvor det er påkrævet.. Dette kan Letbanen ikke med vogne på skinner og med
køreledninger.
Desuden vil master og køreledninger være meget grimme i bymiljøet. Dette undgår vi med
batteridrevne busser.

Få nu lidt visioner ind i fremtidens kollektive trafik, og lad fase 2 af Letbanen blive baseret på batteridrevne busser.
Det giver den fleksibilitet, som politikerne talte om for mere end 40 år siden.

Med venlig hilsen
Kurt Pedersen
Holme Parkvej 13
8270 Højbjerg
Tlf. 2425 8713
pedersen‐kurt@webspeed.dk
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Lars Ljungqvist <lars.ljungqvist@mail.dk>
21. december 2016 20:16
MTM-VVM-Letbane
Forslag til 2. etape

Hej Center for byudvikling
Er det for sent at sende forslag til letbanens 2. etape?
Forslag:




Det nuværende forslag fører letbanen ned af Vestergade og langs Aarhus Å, men langt fra Midtbyen (med
sort i illustrationen nedenfor)
Der har været et alternativ om at få letbanen ned af Busgaden, forbi Klostertorv og ned af Nørregade (med
rød i illustrationen)
Jeg foreslår en linjeføring langs busgaden til Klostertorv, men hvor letbanen så drejer ned af Klostergade og
igennem en boligblok frem til Vesterport Torv (med grøn i illustrationen). Ulempen er boligblokken, fordelen
er, at den er det forslag, der generer biltrafikken mindst muligt, og kan gavne flere passagerer. A‐busserne til
Vest Aarhus tager i forvejen omvejen af busvejen. Klostergade er en stille men forholdsvis bred gade med
begrænset biltrafik. Der er mange cykler, men de vil ikke blive generet af letbanen. I forhold til boligblokken
kan man måske lave en løsning med delvis nedgravning og overdækning, så den generer beboerne mindst
muligt

Venlig hilsen
Lars Ljungqvist
Tlf.: 22 54 18 32 | Mail: lars.ljungqvist@mail.dk

16/002838-71

Forslag til trace for Letbane etape 2.
For knap et år siden blev de første ideer til trace for Letbane etape 2 offentligt gjort i form af et debatoplæg. Ved den høringsfase, der knyttede sig til
debatoplægget, gav Aarhus Vand og AffaldVarme/Fjernvarmen høringssvar.
Forsyningerne skønnede ud fra de foreslåede tracéer meget høje beløb til
omlægning af ledninger. Omkostninger i størrelsesordenen 50% af Letbane
etape 2 samlede anlægsomkostning.
Der blev givet mange andre høringssvar og senest har vi fra Hans Tausen
modtaget nye forslag. Vedlagt som bilag: ”Aarhus Ø – Brabrand Beskrivelse
af alternative linjeføringer”
Fælles for Aarhus Vand og Fjernvarmens ledninger/anlæg er, at de fylder
meget og koster meget at omlægge. Vi vil gerne bidrage til, at der i planlægning af Letbane etape 2 tages det helhedssyn også at medtage omkostninger til omlægninger af anlæg og ledninger ved vurdering af alternative Letbanetraceér.
Her resultat af vurdering af de modtagne forslag Alternativ 1-8 og præsentation af variant til forslag 5 og 7.
Vurdering foretaget af Aarhus Vand og Fjernvarmens af alternative tracéer
Alternativ 1-8:
Scala for vurdering:
- 3) kan ikke lade sig gøre eller omkostning som anført i tidligere høringssvar.
- 2) kan lade sig gøre men høj omkostning og svære tekniske løsninger
- 1) kan lade sig gøre og mindst omkostning i forhold til 2) og 3)
Resultat ud fra disse kriterier er at de 8 alternativer vurderes således:
1. Alternativ via Klosterport – karakter 3)
2. Alternativ via Vester Allé og Vesterbrogade – karakter 3)
3. Alternativ via Silkeborgvej – karakter 3)
4. Alternativ via Musikhuset – karakter 3)
5. Alternativ via J.M Mørks Gade – karakter 2)
6. Alternativ via Frederiksgade – karakter 2)
7. Alternativ via Sonnesgade – karakter 2) – måske en 1) hvis der gives dispensationer for langsgående ledninger og større anlæg
8. Alternativ via Rymarken – karakter 2)
Ud over vurdering af de givne 8 alternativer foreslår Aarhus Vand og Fjernvarmen variant til alternativ 5 og 7.
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Variant til 5. alternativ via J.M. Mørks Gade er alternativ 5A. I stedet for at
fortsætte fra Museumsgade via Thorvaldsensgade føres Letbanen via Lundbyesgade, krydser Åen og forsætter via Ceres Alle og Dollerup til byudviklingsområdet Tage Hansens Gade. – Kortbilag 5A.
Variant til alternativ til 7. Alternativ via Sonnesgade er alternativ 7A, hvor
Letbanen krydser byudviklingsområde Godsbanen, forsætter ad Carl Blocks
Gade til Skovgårdsgade. Herfra krydser åen, fortsætter mod Ceres Alle og
Dollerupvej til byudviklingsområdet Tage Hansens Gade – Kortbilag 7A.

Bilag:
-

”Aarhus Ø – Brabrand Beskrivelse af alternative linjeføringer”
Nyt forslag 5A
Nyt forslag 7A
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AARHUS Ø - BRABRAND
BESKRIVELSE AF ALTERNATIVE LINJEFØRINGER

SIGNATUR
Standsningssted
Linjeføring
Alternativer
Etape 1

1.

Alternativ via Klosterport.

2.

Alternativ via Vester Allé og Vesterbrogade.

3.

Alternativ via Silkeborgvej.

4

Alternativ via Musikhuset.

5.

Alternativ via J. M. Mørks Gade.

6.

Alternativ via Frederiksgade.

7.

Alternativ via Sonnesgade.

8.

Alternativ via Rymarken.

1. ALTERNATIV VIA KLOSTERPORT
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FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen er ca. 1.000 m længere end hovedalternativet.
■■ Standsningsstederne ”Åboulevarden” og ”Cereskrydset” kan ikke etableres med
den alternative linjeføring. Der foreslås etableret 5 nye standsningssteder .
■■ Betjeningen af midtbyen og området omkring Vesterbro Torv forbedres, mens
betjeningen af området omkring Godsbanearealet forringes ift. hovedalternativet.
■■ Linjeføringen vil give omvejskørsel for passagerer mellem Brabrand og Banegårdspladsen ift. hovedalternativet.
■■ Alternativ adgang til depot- og værkstedsområdet er nødvendig.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at blive øget med 5-7 minutter.
■■ Anlægs- og driftsomkostninger vil blive øget ift. hovedalternativet.
INDPASNING I GADERUM
■■ En dobbeltsporet letbane må køre i delt tracé med øvrig kørende trafik på hele
strækningen mellem Rådhuspladsen og Cereskrydset pga. de snævre gaderum.
Det skønnes muligt at etablere særskilt cyklistareal på Nørre Allé og Vester
brogade.
■■ Det skønnes muligt at etablere fælles standsningssteder for letbane og busser ved
Busgaden og Klostertorvet. Ved et eventuelt standsningssted på Nørre Allé må
cykelarealet afbrydes, eller alternativt skal udstigning fra letbanen ske på cykelarealet. Et standsningssted på Vesterbro Torv bør indtænkes i ombygningen af torvet.
■■ Det vil være nødvendigt at fjerne eller reducere biltrafikken fra Hans Hartvig
Seedorfs Stræde, Klosterport, Nørre Allé og Vesterbrogade for at sikre en god
fremkommelighed for letbanen. Den indre ring må flyttes fra Nørre Allé.
■■ Cereskrydset skal omdisponeres væsentligt, og krydsets kapacitet for den øvrige
trafik nedsættes i forhold til hovedalternativet. Der er i lighed med hovedalternativet
risiko for en arealmæssig konflikt med Den Gamle By. Der bør etableres et standsningssted på Vesterbrogade nærmest Cereskrydset. Denne placering kan medføre
reducerede adgangsforhold til og fra Mønsgade i forhold til i dag.

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) Det skal sikres, at de ønskede letbanetog kan passere busgade-gennembruddet, hvor pladsforholdene er snævre. Dette gælder
især ved busgadegennembruddets udmunding mod Åboulevarden
2) Hjørnebygningen i krydset Nørre Allé / Klosterport må nedrives for at
sikre plads til en dobbeltsporet letbane.
3) Vesterbro Torv må ombygges for at sikre plads til en letbane og et
standsningssted. Prioritering af letbanen kan have konsekvenser for
biltrafikken på de tilstødende veje.

2. ALTERNATIV VIA VESTER ALLÉ OG VESTERBROGADE
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FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen er ca. 200 m længere end hovedalternativet.
■■ Standsningsstederne ”Åboulevarden” og ”Cereskrydset” kan ikke etableres med den
alternative linjeføring. Der foreslås etableret 2 nye standsningssteder.
■■ Betjeningen af området øst for Mølleparken forbedres, mens betjeningen af området
omkring Godsbanearealet forringes lidt ift. hovedalternativet.
■■ Alternativ adgang til depot- og værkstedsområdet er nødvendig.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at blive øget med 1-2 minutter.
■■ Anlægs- og driftsomkostninger vil blive øget lidt ift. hovedalternativet.
INDPASNING I GADERUM
■■ En dobbeltsporet letbane må køre i delt tracé med øvrig kørende trafik på Vester
Allé og Vesterbrogade. Det skønnes muligt at etablere særskilt cyklistareal i begge
gader.
■■ Det skønnes muligt at etablere fælles standsningssteder for letbane og busser ved
Mølleparken på Vester Allé.
■■ Det vil være nødvendigt at fjerne eller reducere biltrafikken fra Vester Allé og Vesterbrogade for at sikre en god fremkommelighed for letbanen. Den indre ring må flyttes
fra Vester Allé.
■■ Cereskrydset skal omdisponeres væsentligt, og krydsets kapacitet for den øvrige
trafik nedsættes i forhold til hovedalternativet. Der er i lighed med hovedalternativet
risiko for en arealmæssig konflikt med Den Gamle By. Der bør etableres et standsningssted på Vesterbrogade nærmest Cereskrydset. Denne placering kan medføre
reducerede adgangsforhold til og fra Mønsgade i forhold til i dag.

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) Ved indpasningen af en letbane i krydset Vester Allé / Vesterbrogade må en del af stueetagen i hjørneejendommen fjernes for at sikre
plads til et fortov, når letbanens geometri skal overholde projekteringsforudsætningerne for etape 1. Dette bør dog kunne undgås
ved mindre modifikationer af letbanens geometri. Indpasningen af
en letbane i dette kryds bør indtænkes i en fremtidig ombygning af
Vesterbro Torv. Prioritering af letbanen kan have konsekvenser for
biltrafikken på de tilstødende veje.

TAGE HANSENS GADE

3. ALTERNATIV VIA SILKEBORGVEJ
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INDPASNING I GADERUM
■■ Det vurderes muligt at etablere en dobbeltsporet letbane i særskilt tracé på Silkeborgvej ved at reducere til to kørespor til biltrafik på strækningen, hvilket vil reducere kapaciteten for biltrafikken i forhold
til i dag.
■■ En dobbeltsporet letbane må køre i delt tracé med øvrig kørende trafik på strækningen Regenburgs
Plads - Regenburgsgade - Tage Hansens Gade. Det anbefales at foretage en generel omlægning af
lokaltrafikken mellem Silkeborgvej og Viborgvej samt ændre parkeringsforholdene for beboere i dette
område. Alternativt kan en mere central linjeføring gennem Amtssygehusgrunden overvejes.
■■ Placering af standsningssteder skal overvejes ift. gradienten på Tage Hansens Gade.
■■ Det vil være nødvendigt at signalregulere krydset Viborgvej / Tage Hansens Gade for at afvikle letbanetog mellem disse to veje, hvilket kan kan have konsekvenser for biltrafikkens fremkommelighed på
Viborgvej og i Ringgadekrydset.
SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) Det vurderes, at det vil kræve et væsentligt arealindgreb i Ceresgrunden for at sikre plads til en
letbane mellem Thorvaldsensgade og Silkeborgvej. Dette er dog ikke undersøgt nærmere.
2+3) Etablering af en dobbeltsporet letbane på strækningen Regenburgs Plads - Regenburgsgade - Tage
Hansens Gade kan ske uden bygningsindgreb, men vil kræve nogle mindre arealmæssige indgreb.
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FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen er ca. 400 m længere end hovedalternativet.
■■ Standsningsstedet ”Amtssygehuset” kan ikke etableres med den alternative linjeføring. Der foreslås
etableret 2 nye standsningssteder.
■■ Betjeningen af området mellem Silkeborgvej og Søren Frichs Vej forbedres ift. hovedalternativet,
mens området ved Ceresgrunden, Amtssygehuset, Prismet og Den Gamle By stadig betjenes.
■■ Linjeføringen vil give omvejskørsel for passagerer mellem Brabrand og midtbyen ift. hovedalternativet.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at blive øget med 2-3 minutter ift. hovedalternativet.
■■ Anlægs- og driftsomkostninger vil blive øget ift. hovedalternativet.
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4. ALTERNATIV VIA MUSIKHUSET
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FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen har en sammenlignelig længde med hovedalternativet.
■■ Standsningsstederne ”Rådhuset” og ”Åboulevarden” kan ikke etableres med den alternative linjeføring.
Der foreslås etableret 1-2 nye standsningssteder.
■■ Betjeningen af bymidten forringes ift. hovedalternativet, mens betjeningen af Godsbanarealet forbedres.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at være sammenlignelig med hovedalternativet.
■■ Anlægsomkostninger vil blive øget ift. hovedalternativet som følge af tunnelen under Rådhusparken.
INDPASNING I GADERUM
■■ Det vurderes muligt at etablere en dobbeltsporet letbane i et midterlagt eller sidelagt tracé i Skovgårdsgade, hvis den eksisterende lokalvej med kantstensparkering nedlægges. En dobbeltsporet letbane må
køre i delt tracé med biltrafik i Carl Blochs Gade. Det skønnes muligt at opretholde cykelstier i begge gader.
■■ Det er muligt at placere et standsningssted i Skovgårdsgade, hvis der ikke skal være særskilte kørespor
til biltrafik. Det kan overvejes at etablere et standsningssted under Musikhusparken.
■■ Det vil være nødvendigt at etablere et nyt signalreguleret kryds ved Johannes Bjergs Gade, hvor letbanen forlader Park Allé. Antallet af sidevejstilslutninger og adgange til parkeringspladser bør reduceres
i Skovgårdsgade. Det vil være nødvendigt at reducere biltrafikken fra Carl Blochs Gade for at sikre en
god fremkommelighed for letbanen. Kapaciteten for biltrafikken i krydsene Carl Blochs Gade / Skovgårdsgade og Thorvaldsensgade / Carl Blochs Gade nedsættes som følge af letbanen.
SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) Det udarbejdede længdeprofil for letbanen i en tunnel under Rådhusparken overholder krav til vertikalradius og gradient, og samtidig kan den fornødne lodrette afstand mellem letbanens skinneoverkant
og terræn ved passage af Frederiks Allé sikres.
2) Umiddelbart vest for Musikhuset er en kort strækning med et snævert gaderum, hvor letbanen må
køre i delt tracé med varekøretøjer til og fra Musikhuset. På strækningen mellem varegården og
Sonnesgade er der et længdefald på knap 8 meter.
3) Ved krydset Carl Blochs Gade / Skovgårdsgade skal Skovgårdsgade udvides mod syd for at komme
fri af hjørnebygningen nordøst for krydset. Etablering af en sporforbindelse mellem depot- og værkstedsarealerne ved sporgruppe 100 og Skovgårdsgade kræver en væsentlig udvidelse af krydset.
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5. ALTERNATIV VIA J. M. MØRKS GADE
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FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen er ca. 200 m længere end hovedalternativet.
■■ Standsningsstedet ”Åboulevarden” kan ikke etableres med den alternative linjeføring.
Der foreslås etableret 2 nye standsningssteder.
■■ Betjeningen af midtbyen og området omkring Mølleparken forbedres, mens betjeningen af området omkring Godsbanearealet forringes lidt ift. hovedalternativet.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at blive øget med 2-3 minutter ift. hovedalternativet.
■■ Anlægs- og driftsomkostninger vil blive øget ift. hovedalternativet.
INDPASNING I GADERUM
■■ En dobbeltsporet letbane må køre i delt tracé med øvrig kørende trafik i Hans Hartvig
Seedorfs Stræde, J. M. Mørks Gade og Museumsgade. Det skønnes ikke muligt at
opretholde cykelsti i den nordlige side af J. M. Mørks Gade. Kantstensparkering i J. M.
Mørks Gade og Museumsgade må ligeledes nedlægges.
■■ Det skønnes muligt at etablere et standsningssted for letbanen i J. M. Mørks Gade,
såfremt ind- og udstigning kan ske direkte på fortovsareal.
■■ Letbanens forløb og etablering af et standsningssted ved Mølleparken bør indtænkes i
den fremtidige udformning af pladsen.
■■ Det vil være nødvendigt at fjerne eller reducere biltrafikken fra Hans Hartvig Seedorfs
Stræde, J. M. Mørks Gade og Museumsgade for at sikre en god fremkommelighed for
letbanen.
■■ Det vil være nødvendigt at signalregulere krydsene ved J. M. Mørks Gade / Åboulevarden og Vester Allé / Museumsgade. Udkørsel fra Bødker Balles Gård bør ligeledes
signalreguleres.
■■ Det kan overvejes at placere letbanen på den nordøstlige side af Thorvaldsensgade
frem til Carl Blochs Gade og herefter i den sydvestlige side af vejen frem til Cereskrydset for at minimere behovet for at flytte ledninger i Thorvaldsensgade. Det vil medføre
en væsentlig nedsættelse af kapaciteten for biltrafikken i krydset Thorvaldsensgade /
Carl Blochs Gade i forhold til hovedalternativet.

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) Hjørnebygningen i krydset Hans Hartvig Seedorfs Stræde / J. M.
Mørks Gade må nedrives for at sikre plads til en dobbeltsporet
letbane.
2) Letbanen skal krydse Aarhus å på en ny bro ved enden af J.
M. Mørks Gade. Broen kan eventuelt udformes som den nye
letbanebro i beton over Aarhus å ved Mindet.
3) Letbanen skal krydse Aarhus å ved den eksisterende bro for
enden af Museumsgade. Denne bro er opført i 1884 og p.t.
spærret for biltrafik, og det vur-deres meget usandsynligt, at der
kan afvikles letbanetog på broen. Broen skal derfor udskiftes
eller suppleres med en ny bro ved siden af den eksisterende.

6. ALTERNATIV VIA FREDERIKSGADE
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FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen er ca. 500 m længere end hovedalternativet.
■■ Standsningsstedet ”Åboulevarden” kan ikke etableres med den alternative linjeføring.
Der foreslås etableret 2 nye standsningssteder.
■■ Betjeningen af midtbyen forbedres væsentligt, mens betjeningen af området omkring
Godsbanearealet forringes lidt ift. hovedalternativet.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at blive øget med 3-5 minutter ift. hovedalternativet.
■■ Anlægs- og driftsomkostninger vil blive øget ift. hovedalternativet.
INDPASNING I GADERUM
■■ En dobbeltsporet letbane må køre i delt tracé med øvrig trafik i Hans Hartvig Seedorfs
Stræde, Busgaden, Frederiksgade, Åboulevarden og Museumsgade. Det skønnes
ikke muligt at opretholde cykelstier på Åboulevarden, og kantstensparkering i Museumsgade må nedlægges.
■■ Det vurderes ikke muligt at etablere et standsningssted i Frederiksgade. Det skønnes
muligt at etablere et fælles standsningssted for letbane og busser i Busgaden.
■■ Letbanens forløb og etablering af et standsningssted ved Mølleparken bør indtænkes i
den fremtidige udformning af pladsen.
■■ Det vil være nødvendigt at fjerne eller reducere biltrafikken fra Hans Hartvig Seedorfs
Stræde, Busgaden, Åboulevarden og Museumsgade for at sikre en god fremkommelighed for letbanen. Letbanen kommer til at forløbe sammen med fodgængere og evt.
varekøretøjer i Frederiksgade.
■■ Det vil være nødvendigt at signalregulere krydsene ved Busgaden / Frederiksgade,
Åboulevarden / J. M. Mørks Gade og Vester Allé / Museumsgade. Der skal desuden etableres samordede signalanlæg ved letbanens krydsning af Busgaden og Åboulevarden.
■■ Det kan overvejes at placere letbanen på den nordøstlige side af Thorvaldsensgade
frem til Carl Blochs Gade og herefter i den sydvestlige side af vejen frem til Cereskrydset for at minimere behovet for at flytte ledninger i Thorvaldsensgade. Det vil medføre
en væsentlig nedsættelse af kapaciteten for biltrafikken i krydset Thorvaldsensgade /
Carl Blochs Gade i forhold til hovedalternativet.

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) Hjørnebygningen i kurven mellem Frederiksgade og Åboulevarden må nedrives for at sikre plads til en dobbeltsporet letbane. Et
indgreb i bygningen kan umiddelbart undgås med et enkeltsporet
letbanetracé.
2) Letbanen skal krydse Aarhus å på en ny bro ved enden af J.
M. Mørks Gade. Broen kan eventuelt udformes som den nye
letbanebro i beton over Aarhus å ved Mindet.
3) Letbanen skal krydse Aarhus å ved den eksisterende bro for
enden af Museumsgade. Denne bro er opført i 1884 og p.t.
spærret for biltrafik, og det vur-deres meget usandsynligt, at der
kan afvikles letbanetog på broen. Broen skal derfor udskiftes
eller suppleres med en ny bro ved siden af den eksisterende.

7. ALTERNATIV VIA SONNESGADE
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FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen er ca. 600 m længere end hovedalternativet.
■■ Standsningsstederne ”Rutebilstationen”, ”Banegårdspladsen”, ”Rådhuset” og
”Åboulevarden” kan ikke etableres med den alternative linjeføring. Der foreslås
etableret 2 nye standsningssteder. Herudover foreslås det, at letbanen standser
ved Aarhus H.
■■ Betjeningen af midtbyen forringes væsentligt, mens betjeningen af området
omkring Godsbanearealet forbedres ift. hovedalternativet.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at blive øget med 2-3 minutter ift. hovedalternativet.
■■ Anlægsomkostninger vil blive reduceret, mens driftsudgifterne øges ift. hovedalternativet.
INDPASNING I GADERUM
■■ En dobbeltsporet letbane føres i særskilt tracé på strækningen mellem Banegraven og Sonnesgade, mens en dobbeltsporet letbane må køre i delt tracé med
øvrig trafik i Sonnesgade. Adgangsvejen til DSB’s værkstedsarealer anbefales
lukket helt for biltrafik.
■■ Det vurderes muligt at etablere en dobbeltsporet letbane i et midterlagt eller
sidelagt tracé i Skovgårdsgade, hvis den eksisterende lokalvej med kantstensparkering nedlægges. En dobbeltsporet letbane må køre i delt tracé med biltrafik i
Carl Blochs Gade. Det skønnes muligt at opretholde cykelstier i begge gader.
■■ Det foreslås at placere et standsningssted i Sonnesgade ved Scandinavian
Center og Godsbanearealet. Her må øvrige trafikanter må holde sig bagved
letbanetoget, når det standser.
■■ Det vil være nødvendigt at signalregulere krydset Skovgårdsgade / Sonnesgade
/ Marstrandsgade samt adgange til parkeringsanlæg i Sonnesgade.
■■ Antallet af sidevejstilslutninger og adgange til parkeringspladser bør reduceres i
Skovgårdsgade. Det vil være nødvendigt at reducere biltrafikken fra Carl Blochs
Gade for at sikre en god fremkommelighed for letbanen. Kapaciteten for biltrafikken i krydsene Skovgårdsgade / Sonnesgade / Marstrandsgade, Carl Blochs
Gade / Skovgårdsgade og Thorvaldsensgade / Carl Blochs Gade nedsættes som
følge af letbanen.

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) For at få plads til en Ø-perron ved et fælles standsningssted med
etape 1 i Banegraven vurderes det nødvendigt at foretage et indgreb i
skråningen op mod Morten Børups Gade. Der skal sikres adgangsmulighed for passagerer til og fra perronen.
2) Etablering af en dobbeltsporet letbane på strækningen mellem
Banegraven og Sonnesgade kræver et mindre indgreb i p-pladsen
ved DBS’s værkstedsarealer, grunden nordøst for letbanetracéet samt
evt. støttemuren sydvest for letbanetracéet, mens de eksisterende
bygninger ikke berøres.
3) Ved krydset Carl Blochs Gade / Skovgårdsgade skal Skovgårdsgade
udvides mod syd for at komme fri af hjørnebygningen nordøst for krydset. Etablering af en sporforbindelse mellem depot- og værkstedsarealerne ved sporgruppe 100 og Skovgårdsgade kræver en væsentlig
udvidelse af krydset.

8. ALTERNATIV VIA RYMARKEN
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EDWIN RAHRS VEJ

RINGVEJEN

FACTS OM DEN ALTERNATIVE LINJEFØRING
■■ Linjeføringen er ca. 300 m længere end hovedalternativet.
■■ Standsningsstedet ”Bispehaven” kan ikke etableres med den alternative linjeføring.
Det foreslås at slå standsningsstederne ”Ringvejen” og ”Edwin Rahrs Vej” sammen til
et standsningssted. Der foreslås etableret 2 nye standsningssteder.
■■ Betjeningen af området omkring Rymarken og Hasle Centervej forbedres, mens betjeningen af området ved Ryhavevej forringes lidt ift. hovedalternativet.
■■ Letbanens rejsetid skønnes at blive øget med 2-3 minutter ift. hovedalternativet.
■■ Anlægs- og driftsomkostninger vil blive øget ift. hovedalternativet.
INDPASNING I GADERUM
■■ Det vurderes muligt at etablere en dobbeltsporet letbane i et særskilt tracé på hele
strækningen mellem Ryhavevej og Edwin Rahrs Vej.
■■ Det anbefales at placere letbanen i et midterlagt tracé på Rymarken, Hasle Centervej
og Rytoften. Det vurderes nødvendigt at udvide Hasle Centervej mod nord og Rytoften
mod syd. Det skønnes muligt at etablere et standsningssted på Hasle Centervej.
■■ Der vil være behov for at ændre understøtningen af den eksisterende stibro på Rymarken, og det skal undersøges, om der er tilstrækkelig frihøjde ved passage af denne
bro samt stibroen på Hasle Centervej.
■■ Det vurderes muligt at etablere et dobbeltsporet letbanetracé på den nordvestlige side
af Åby Ringvej uden at komme i konflikt med eksisterende bebyggelse. Det forventes
nødvendigt at foretage indgreb i det eksisterende parkeringsanlæg for at sikre plads
til et standsningssted ved Bautavej. Standsningsstedet bør udformes, så der kan ske
udveksling mellem passagerer på letbanen og passagerer på linje 6A.
■■ I forhold til hovedalternativet vil det ikke være nødvendigt at etablere en ny adgang
til Nettos parkeringsplads på Rymarken. Det vil være nødvendigt at signalregulere
krydset Rymarken / Hasle Centervej. Ind- og udkørslen ved Scandic Hotel, tankstationen mv. bør signalreguleres. Kapaciteten for biltrafikken i krydset Åby Ringvej /
Rytoften nedsættes som følge af letbanen. Kapacieten for biltrafikken kan også blive
forringet i krydsene Ryhavevej / Rymarken og Rymarken / Hasle Centervej i forhold til
hovedalternativet.

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
1) Skitseringen af et dobbeltsporet letbanetracé i kurven mellem
Rymarken og Hasle Centervej viser, at der er tilstrækkelig plads
til at etablere letbanen på de to veje. Ønskes det eksisterende
venstresvingspor for biltrafik på Rymarken opretholdt, kan der
være behov for en lokal vejudvidelse ved krydset.
2) Der bør foretages en skitsering af letbanen gennem krydset Åby
Ringvej / Rytoften og letbanens standsningssted ved Bautavej for
nærmere at kunne vurdere de fysiske og geometriske konsekvenser i dette kryds.
3) Det vurderes muligt at føre letbanen ud på Edwin Rahrs Vej i
et af krydsene Åby Ringvej / Edwin Rahrs Vej elle Edwin Rahrs
Vej / Gudrunsvej./ Lenesvej. Der bør foretages en skitsering af
de to muligheder for nærmere at kunne vurdere de fysiske og
geometriske konsekvenser.

Alternativ 5A

Alternativ 7A

16/002838-72

Aarhus den 10. januar 2017

Ideer og forslag fra Østjyllands Brandvæsen vedr. Letbanens etape fra Aarhus Ø til
Brabrand
Aarhus Brandvæsens bidrag og bemærkninger til etape 1 forudsættes inddraget, idet der siden
udarbejdelse af kommuneplantillægget til Kommuneplan 2009 vedrørende første etape af
Letbanen er afholdt en del møder og flere risikoforhold er i den forbindelse beskrevet og løsninger
drøftet. Tilsvarende kan Østjyllands Brandvæsens bemærkninger til Hinnerup etapen inddrages.
Anlægsfasen:






Reduceret fremkommelighed for brandvæsnets store køretøjer og deraf afledt forsinkelse af
akut indsats. Midlertidig etablering af smallere vejbaner eller uheld på vejene vil påvirke
brandvæsnets fremkommelighed.
Elektriske stød til redningspersonalet
Kollision med anlæg fx master
Masterne bør ikke kunne anvendes til at nå køreledningerne for uvedkommende

Driftsfasen:













Kollision med køreledninger ved overkørsler eller i kryds.
Nedfalden køreledning pga fx vejrlig eller påkørsel af master
Stigerejsning i områder med strømførende luftledninger.
Konsekvenser ved oversvømmelse af letbanens anlæg
Elektriske stød til redningspersonalet og til skadekomne.
Ved uheld i letbanens umiddelbare nærhed skal drift og strømførende ledninger kunne
reguleres umiddelbart
Kollision med andre tog, biler, cykler og fodgængere
Afsporing
Redningsforhold ved uheld med eller omkring letbanen herunder reguleringen af togenes
drift.
Masterne bør ikke kunne anvendes til at nå køreledningerne for uvedkommende
Redningsindsats og brandslukning i forbindelse med eventuelle tunneler eller højbaner.
Fremkommelighed af redningskøretøjer og evakuering af personer.
Uddannelse af brand- og redningspersonel til at håndtere personredning fra tog og anlæg,
håndtering af uheld med køreledninger og brandbekæmpelse i tog og omgivelser i alle
typer af områder, som banen passerer

Da store dele af etapen løber gennem Midtbyen vil Østjyllands Brandvæsen gerne særligt
fremhæve fokus på fremkommeligheden i både anlægs- og driftsperioden.

16/002838-82
Aarhus, den 01.juni 2017
Kære Kristian Würtz.
Tak dit – som sædvanligt - meget venlige svar til os. Vi værdsætte meget, at vi kan bevare kontakten på denne positive måde, idet den kun kan fremme den gensidige forståelse for hinandens
synspunkter.
Vi er meget tilfredse med, at du opfordrer os til at blande os i den generelle debat om letbanen,
og det gør vi naturligvis meget gerne, selv om det er et meget stort arbejde for os, idet vi kun har
vores fritid at gøre godt med. Vi mener dog, at byens trafikale problemer er så store – og i fremtiden vil blive endnu større – at vi ikke kan sidde overhørig, at man tilsyneladende er ved at beslutte noget, som efter vores opfattelse er forkert og derfor bør genovervejes, inden der er for sent.
Problemerne er komplekse, og det er nemt at fordybe sig i detaljer, som ikke har væsentlig betydning, og det er nemt at skøjte hen over problemerne uden at være konkret.
Vi har derfor valgt at lave en hjemmeside og en facebookside, som alene omhandler letbanen.
Her beskriver vi forholdene på grundlag af de facts, som gælder for de aktuelle letbanetogsæt, en
matematisk behandling af problemerne og en klar logisk tænkning. Vi tilstræber i videst muligt
omfang at skabe forståelse og respekt, samt at være saglige og konkrete. Vi håber, at de mennesker, vi ikke er enige med, også vil benytte den samme indfaldsvinkel over for os. Herved håber vi at kunne nå de mål, som både Byrådet og byens borgere også ønsker.
Under mødet på dit kontor den 6. april fortalte du åbent om, at I havde problemer med afvikling af
trafikken ved havneområdet mellem Østbanen og Dok 1. Vi har naturligvis tænkt meget over sagen for at finde en god og effektiv løsning og må nok konkludere, at problemet er skabt af jer
selv. Det skyldes, at I arbejder med en plan, som I selv kalder for en fingerplan, som består i, at
banestrækningerne (og de dertil svarende fortætninger) har et centralt samlingspunkt, som ligger
på den pågældende banestrækning. Her skal alle tog passere, og når I udbygger ”fingerplanen”
bliver det blot endnu værre. Løsningen ligger i det, som man inden for elektronik kalder for ”potentialeudligning”. Man konstruerer sit system således, at de nødvendige signaler selv søger ind
mod ”hot spot”, mens de unødvendige signaler ledes uden om ad lettere tilgængelige strækninger. Det samme vil ske helt automatisk med en ringbane. Det er kun de passagerer, som har
ærinde på eller omkring Hovedbanegården, som vil søge hertil. Næsten alle andre passagerer vil
benytte ringbanen, uden om byen, fordi den er langt hurtigere end letbanen gennem byen.
Da du står som den mest centrale person i sagen, og da du har behandlet os med venlighed og
opfordrende hjælpsomhed, bør du have mulighed for at se siderne og komme med eventuelle
kommentarer, inden vi gør offentligheden opmærksom på hjemmesiden. Giv os derfor venligst
besked, om du ønsker at se hjemmesiden, før den bliver offentliggjort.
Herværende skrivelse indeholder en kopi af
1. hjemmesidens velkomstside.
2. et beregningseksempel fra hjemmesiden.

I dit svar til os skriver du, Citat:
”Jeg er dog overbevist om, at letbanen vil være et stort plus for Hasle og bidrage til en positiv udvikling, uden at det går ud over nogle af de mange kvaliteter, der allerede i dag findes i området.
Citat slut.”
Det er muligt, at du har ret; men vi kan ikke få øje på, hvad det ”store plus” skulle være, og hvad
der skulle være for en positiv udvikling, som letbanen kan bibringe os.
Mange steder tiltrækker byudviklingen letbanen, men på Hasle Torv bliver det letbanen,
der kommer til at fungere som katalysator for
byfortætning med skabelse af stationsnære
boliger og arbejdspladser.
Hasle Torv er et eksempel på, hvordan letbanen kan være med til at sikre, at Aarhus kan
fortsætte sin store vækst, uden at den vokser
tilsvarende i udbredelse. Det sker ved at fortætte byen omkring letbanestationer med tæt,
højt byggeri, der sikrer nem og miljørigtig
transport for flere mennesker.
Aarhus Kommune forventer, at et letbanestop
på Hasle Torv vil tiltrække op til 1.500 nye beboere, 1.000 nye arbejdspladser og byggeri af
200.000 etagemeter.

Citat: fra: http://www.letbanen.dk/nyeetaper/brabrand-etapen/

Denne tegning viser firmaet Boyeskammelsens oplæg til, hvor voldsomt Hasle skal fortættes, når Kommunens forventninger skal
opfyldes.

Lige nu kæmper vi for at få reduceret højden på det påtænkte byggeri på Haslehus-grunden ned
langs Klokkerbakken i parcelhusområdet. På et møde desangående fortalte en af dine embedsmænd, at det planlagte byggeri var begrundet i, at letbanen kommer til at køre på Ryhavevej.
Det er vel de færreste steder i Aarhus, hvor man er så vel forsynet med indkøbsmuligheder, som
vi har i Hasle. Vi har ikke brug for mere. Der er problemer med nogle ganske få unge mennesker,
og pressen skriver om den deraf følgende utryghed i Hasle. I parcelhusområderne kender vi ikke
til denne form for utryghed. Og vi forventer ikke en fortætning som f.eks. Vesterbro i København
vil give os en større tryghed. Lang størsteparten af Hasle består af velfungerende parcelhusområder, og vi er fuldstændig uforstående over for, hvad du mener med en positiv udvikling. Jo, vi
trænger til bedre trafikale forhold. Men hvordan skal en letbane op gennem Viborgvej med et
sving på Hasle Torv ud ad Ryhavevej kunne forbedre de trafikale forhold? Det vil blive endnu
vanskeligere for den øvrige trafik at passere Hasle Torv, og vi kan derfor forvente en endnu større trafik i lokalområderne.
Vi frygter, at vores gode ”liveability” bliver ødelagt med Kommunens tiltag, og vi ser derfor frem til
at du kommer med konkrete realiserbare eksempler på, hvad du forstår ved den positive udvikling, som letbanen vil give Hasle, og som er til gavn for borgerne i Hasle.
Vores utryghed er ikke begrundet i nogle få utilpassede unge mennesker. Vores utryghed er begrundet i, at I ikke kan lade os leve med den ”liveability”, vi har og den udvikling, som vi selv ønsker.
På Haslegruppens vegne
med venlig hilsen
Poul Dahl og Freddy Wisler

Yderområdernes beboere har størst behov
Ret beset er det ikke mennesker i midtbyen, der
har det største behov for en hurtig transport til
andre dele af midtbyen. Gennemsnitshastigheden her bestemmes i høj grad af diverse trafikreguleringer og kun i mindre grad af køretøjets
tophastighed. Det er mennesker i byens yderområder, der har behov for en hurtig transport til såvel midtbyen som til andre dele af yderområderne. Set fra et miljø- og forureningsmæssigt synspunkt, er det også herfra den største forurening
fra bilerne finder sted, og derfor fås den største
miljøgevinst ved at flytte yderområdernes beboere fra transport i biler til den højklassede transport.
Nedenstående lille eksempel viser, hvor stor
betydning hastigheden har, og hvilken betydning det har at køre rundt om bykernen i forhold
til at køre gennem bykernen. Uden for bykerne
kan hastigheden være 60 km/time og i bykernen 20 km/time.
Eksempel:

A

C

B

2 km
8 km
Figuren viser en strækning på 8 km mellem
punkterne A og B. Mellem disse punkter ligger bykernen C med en diameter på 2 km.

Svar 1:

𝑡𝑡 =
𝑡𝑡 =

𝑠𝑠
6 × 60
=
= 6 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣
60

𝜋𝜋 × 𝑟𝑟 𝜋𝜋 × 1 × 60
=
= 3,14 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣
60

I alt: ca. 9,14 minutter
Svar 2:

𝑡𝑡 =

𝑡𝑡 =

𝑠𝑠
6 × 60
=
= 6 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣
60
𝑠𝑠
2 × 60
=
= 6 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣
20

I alt ca. 12 minutter

Eksemplet viser, at det er fornuftigt at lade et
højklasse transportsystem køre rundt om bykernen med høj hastighed frem for at køre gennem
bykernen med en lav hastighed. Hertil kommer
den psykologiske faktor, hvor de rejsende vil føle
det dræbende at gennemføre en rejse på 8 km,
hvoraf de 2 km i byen tager stort set lige så lang
tid at gennemføre, som de øvrige 6 km.
Forholdene er endnu mere udpræget, hvis du
kommer fra Odder eller Grenå, hvor hastigheden
er oppe på henholdsvis 80 og 100 km/time.
Og helt galt går det hvis punkterne A og B ikke
ligger på hver sin side af bykernen; men på
samme side, som vist i nedenstående figur.

A

Beregn hvor lang tid rejsen varer fra A til B,
hvis rejsen gennemføres med en hastighed
på 60 km/time,
1. når den kører uden om byen ad den cirkelformede bane.

B

2. når den kører tværs gennem byen med
en hastighed på 20 km/time.

C
Der skal virkelig stor overvindelse til for at
benytte et højklasset transportsystem for at
komme fra A til B. Det er sikkert
hurtigere at benytte sin cykel.
(A kunne være Skejby Sygehus og B kunne
være Bispehaven. Den ”højklassede” transport vil tage ca. 1 time, og der er stor sandsynlighed for, at du skal stå op hele vejen).

Billigere, Hurtigere, Udviklende, Skåner Byens Miljø

Hjem

Nyheder

Links

Debat

Kontakt

Tilslut dig ”Letbaneringens venner”

Letbanens etape 2 bør være en ringbane, fordi:
√ Kommunen sparer 650 millioner kroner
√ Den skåner byens miljø,
√ Den skaber udvikling i yderområderne og nabokommunerne,
√ Den er væsentlig hurtigere end Kommunens letbaneplan,
√ Den får langt flere kunder,
√ Den kan senere udbygges til en ringbane om hele byen.
Har du kun kort tid til at sætte dig ind i, hvorfor en ringbane bør foretrækkes frem for
Kommunens egen letbaneplan? Så klik HER og læs mere.
Kommunens letbaneplan (fingerplanen)

giver uønsket fortætning
og grimme gader.
Klik HER og læs mere.

Højklassede transportsystemer

Er det samme som
brugervenlig transport
Er uafhængig af transportmetoden.
Består primært af:
√ Høj rejsehastighed,
√ Høj regularitet,
√ Mange afgange
Klik HER og læs mere

Letbanen

Her kan du se letbanetogets egenskaber.
F.eks. afgiven støj og
maks. hastighed.
Det egner sig bedst til
at køre mellem fortættede områder i byernes yderkant.
Klik HER og læs mere

Ringbanen

giver hurtig transport
for især yderområderne.
Den inkluderer nye fortætninger, skaber mulighed for højteknologiske
arbejdspladser og
giver vækst i yderområderne og i nabokommuerne.
Klik HER og læs mere

BRT-busser

Er brugervenlige hurtige busser, som ofte
er et billigere alternativ til letbaner. Det er
ikke tilfældet i Aarhus pga.de bestående baner til Odder og
Grenå.
Klik HER og læs mere

Nye transportmidler i byen.

Når etape 2 er færdig,
findes højteknologiske
transportformer, som
vil udkonkurrere letbanen i midtbyen.
Der finder en hastig
udvikling sted.
Nogle findes allerede.
Klik HER og læs mere

16/002838-95

Fra: Freddy Wisler [mailto:f.wisler@stofanet.dk]
Sendt: 5. august 2017 15:32
Til: MTM-RadmandTeknikogMiljo <raadmand@mtm.aarhus.dk>
Emne: Den kommende letbane, Etape 2.

Rådmand Kristian Würtz
Vedr. Den kommende letbane, Etape 2.
Du modtager denne mail, fordi vi vil gøre dig opmærksom på, at der findes
en alternativ og langt billigere, bedre og hurtigere strækning mellem
Hovedbanegården og Gellerupparken/Bispehaven.
Planen respekterer Kommunens fingerplan, hvor der ønskes fortætning
langs byens indfaldsveje. Men letbanen bør føres ad Søren Frichs Vej
frem for ad Viborgvej. Det skyldes, at fortætningen langs Søren Frichs Vej
sammen med den kommende bebyggelse på Godsbanearealet er/bliver
langt større, end der er mulighed for på Viborgvej.
Den foreslåede letbane tager sit udgangspunkt i Banegraven, kører tværs
over godsbanearealet og ender ved Bispehavens vestlige side, hvor der er
en viadukt under Ringvejen.
Kort fortalt:
1. Denne strækning er væsentligt billigere end Kommunens plan ad
Viborgvej.
2. Desuden spares der 655 mio. kroner til diverse ledningsarbejder i
byen.
3. Den ødelægger ikke vores smukke by.
4. Transporttiden for de rejsende er meget kortere end ad Viborgvej
og gennem byen.
5. Den får et langt større passagergrundlag.
Udbygning til en ringbane
6. Den omtalte strækning kan senere udbygges til Skejby Sygehus,
hvor den får fat i den nu etablerede banestrækning til
Hovedbanegården. Herved er der dannet en hurtig ringbane, som
omslutter en stor del af byen. (Beregninger viser, at den samlede
pris for denne ringbane er den samme som for Kommunens eget
forslag til etape 2 – endda uden de 655 mio. kroner).
7. Afhængig af behovet og de politiske forhold kan ringbanen senere
udbygges til en ringbane omkring hele byen.
8. Den hurtige strækning mellem Hovedbanegården og City Vest, vil i
dette tilfælde også kunne benyttes i den påtænkte
letbanestrækning til Silkeborg
9. Alle udefra kommende passagerer skal ikke nødvendigvis ind

omkring banegården for at rejse videre i byen.
10. Der er fortsat god plads til parkeringshuse, hvor de store
indfaldsveje krydser ringbanen.
Den grundlæggende forskel på Kommunens forslag til etape 2 og
ringbanen er følgende:
A. Kommunen tilstræber at koble Gellerupparken og Bispehaven
sammen med midtbyen, hvor et tog med kraftige muskler skal tøffe
afsted med lav hastighed i byens veje, gader og pladser på den
øvrige trafiks præmisser. Det giver uønskede lange rejsetider og
færre rejsende. For at få flere rejsende agter Kommunen
tilsyneladende at etablere flere kostbare letbaneruter (fingerplanen)
og foretage fortætning langs ruterne.
B. Ringbanen tilstræber primært at koble kommunens yderområder
sammen indbyrdes, med bykernen og med store dele af resten af
byen. Her kan toget benytte sine kraftige muskler, for det kører ikke
inde i byens gader. Det giver attraktive korte rejsetider, mange
rejsende og mindre forurening fra væsentlig færre biler. I de nye
bydele umiddelbart uden for ringvejen, kan bebyggelsen og
ringbanen tilpasse sig hinanden, og beboerne kommer tæt til
naturen.
I den vedhæftede fil har vi kort beskrevet nogle af
1. ulemperne ved kommunens fingerplan
2. fordelene ved at fortsætte banen fra Bispehaven til Skejby Sygehus, så
der dannes en ringbane.
Desuden kan vi henvise til vores hjemmeside: http://aarhus-letbanering.dk/
Vi er ligeledes på Facebook.
Vi ser meget gerne, at ovenstående kommer til at indgå i VVMundersøgelsen.
Eventuelle kommentarer er meget velkomne.
På vegne af Letbaneringens Venner
Poul Dahl og Freddy Wisler

Billigere, Hurtigere, Udviklende, Skåner Byens Miljø

Vi har forstået, at Kommunen arbejder med en plan, hvor letbanen går over Banegårdspladsen, gennem Park Allé, Rådhuspladsen, Vester Allé, Thorvaldsensgade, Viborgvej osv.
 Tiden er løbet fra planen, for den tager slet ikke hensyn til den kraftige byudvikling omkring Godsbanen og Søren Frichs Vej.


Planen er voldsomt dyr, fordi der skal ændres en masse tekniske installationer.



Store vigtige centrale områder vil ligge hen i etableringsfasen.



Når letbanen står færdig har den ændret noget af det smukkeste i byen til noget, som de
fleste bestemt ikke vil være tilfredse med.



Køretiderne fra Kommunens yderområder vil være så langsomme, at de færreste vil lade
bilen stå og benytte letbanen.



I ”Forslag Mobilitetsplan Aarhus Midtby” (2017) oplyser Kommunen, at 60 % af passager
transporten foregår i bil på tværs af Ringgaden. De udgør en væsentlig del af de 35 %,
som iflg. samme kilde foregår i bil inden for Ringgaden. Forureningen fra bilerne kan derfor kun reduceres væsentligt, hvis man flytter yderområdernes bilister over i letbanen –
ikke ved at gøre det attraktivt for midtbyens borgere at benytte letbanen.



Der vil blive endnu større pres på såvel trafikken som på boligmarkedet i midtbyen.



Men det værste er nok, at den ikke løfter den indbyrdes forbindelse mellem yderområderne, hvor der er plads til byens ønskede fortætning.

Det grundlæggende problem: Kommunens plan er
som fingre på en hånd,
hvor det hele samles i
midtbyen. Man tilstræber
at skaffe flere kunder til
den højklassede transport
ved at fortætte langs de
radiale akser.

Modellen viser, at alle bydele får lange transporttider
indbyrdes, fordi der er lange transportveje, og fordi
hastigheden er lav gennem
den centrale bymidte, C.
Der er ingen indbyrdes forbindelse mellem yderområderne, og i bymidten bliver
trafikken alt for kraftig pga.
den gennemkørende trafik.

Eksempel: En sygeplejerske
bor i Gellerupparken og arbejder på Skejby Sygehus.
Hun skal bruge ca. en time i
letbanen for at komme på
arbejde. Da toget har 132
ståpladser og kun 84 siddepladser, er der stor risiko for,
at hun skal stå op hele vejen.
Hun vil sikkert foretrække at
bruge sin bil og køre direkte.

Vi foreslår i stedet, at der etableres en ringbane, der
har sit udgangspunkt i banegraven, (altså ikke på
Banegårdspladsen). Den fører over godsbaneterrænnet og videre ad Sørens Frichs Vej helt ud til
Ringvejen, som den passerer og fortsætter op gennem Gellerupparken, forbi Bispehaven og helt ud til
Skejby Sygehus, hvor den får forbindelse til den
etablerede letbane til Hovedbanegården. Herved er
der dannet en lukket ring om en meget stor del af
Aarhus. (Se venligst kortet på vores hjemmeside).
√ Kommunen sparer 650 millioner kroner.
√ Den skåner byens miljø.
√ Den skaber udvikling i yderområderne og nabokommunerne.
√ Den er væsentlig hurtigere end Kommunens letbaneplan,
√ Den får langt flere kunder.
√ Overalt er der mulighed for at skifte fra bil til letbane.
√ Den er miljørigtig, fordi den er særlig attraktiv for de bilister, der forurener mest.
√ Den skaber en naturlig og hurtig forbindelse til den kommende letbane til Silkeborg.
√ Den kan senere kobles sammen med Odderbanen og Grenåbanen, så den udbygges til en
ringbane om hele byen.
Ved at benytte de beregningsmetoder, som Aarhus Letbane selv benytter, kan du komme
1. fra City Vest til Aarhus Hovedbanegård på 8½ minut. (Kommunens plan kræver ca. 20 minutter),
2. fra Skejby Sygehus til Gellerupparken på 11 minutter (Kommunens plan kræver ca. 1 time),
3. Fra Skejby Sygehus til Hovedbanegården på ca. 20 minutter.
De korte transporttider betyder større fortjeneste til Midttrafik, større tilfredshed hos de rejsende og mere plads i vognene (husk på, at der er 132 ståpladser og kun 84 siddepladser).
Kunsten er ikke at skabe hurtige forbindelser for midtbyens borgere, som blot skal transporteres inde i midtbyen. (Aarhus er heldigvis stadig så lille, at man kan gå fra Hasle Torv til Dokk1
på ca. 40 minutter, og på cykel tager det kun et kvarter).
Kunsten er at holde uvedkommende trafik ude af midtbyen og at sikre hurtige indbyrdes forbindelser mellem yderområderne, nabokommunerne og midtbyen.
Du kan få meget mere kendskab til ringbanen ved at klikke på dette link:
http://aarhus-letbanering.dk
Med venlig hilsen
På vegne af ”Letbaneringens Venner”
Poul Dahl og Freddy Wisler
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Kære Byudvikling og Mobilitet
Kultur og Borgerservice har allerede fremsendt vedlagte svar på høringen, men har følgende tilføjelse til det
fremsendte svar:
Kultur og Borgerservice foreslår, at der ved planlægningen af letbanens etape 2 overvejes og indarbejdes
muligheder for udnyttelse af åbne eller delvist åben pladser til kulturaktiviteter. Det kan være både være blivende
aktiviteter i form af ”street‐sport” men også enkeltarrangementer af kort varighed.
Det kan eksempelvis være omkring Banegårdspladsen, Rådhuspladsen, ved Bispehaven (Ryhavevej), helhedsplanen i
Gellerup – men også på Aarhus Ø, hvor linjeføringen kan få en effekt, der deler området i to. På Aarhus Ø vil det
være hensigtsmæssigt at skabe gode og mange muligheder for passage over letbanen, så området bliver
sammenhængende med de gode kulturelle muligheder, der er, og kommer i form af lystbådehavnen, havnebadet og
rekreative pladser i bebyggelsen.
Med venlig hilsen
Carl Brockdorff
Aarhus Kommune ‐ Kultur og Borgerservice
Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2, niveau 2.3 Forvaltningen
DK‐8000 Aarhus C
Mobil +45 2920 8354 ‐ www.aakb.dk
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