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• er en moderne sporvogn med høj komfort og lavt støjniveau
• dækker over et bredt spekter fra de
traditionelle sporvogne til lette lokaltog
• samler de bedste egenskaber fra busser
og tog, hvor de enkelte letbanevogne ligner slanke busser, som kører på
skinner
• kan i forhold til tog både køre i sit helt
eget tracé, indpasses langs eksisterende veje i eget spor og køre i blandet
trafik
• kan indpasses meget fleksibelt til den
eksisterende infrastruktur ved både at
køre i vejnettet og på jernbanenettet
• kan anlægges i vejbanen og
derved i modsætning til tog
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komme meget tæt på rejsemålene i
byområderne
• kan indpasses i byrummet, for eksempel i forhold til belægningen, der
kan medvirke til en grøn profil med
ek-sempelvis et græsbelagt tracé
• kan køre op til 100 km/t i eget spor,
eksempelvis i det åbne land
• kan køre sammenkoblet og have plads
til ca. 250 rejsende pr. køretøj
• er den mest fleksible og økonomiske
form for kollektiv skinnetrafik – både
hvad angår vogne, sporanlæg, projektering, anlæg og drift
• kører på el, hvilket skåner lokalmiljøet.
Kommer strømmen fra en vedvarende
energikilde som vindkraft, er letbanen
CO2-neutral.

INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP
De seneste år er trængslen på vejnettet ind til og i Aarhus steget markant,
og i myldretiden er lange bilkøer på indfaldsvejene blevet et hverdagssyn.
De mange pendlere fra Favrskov Kommune og øvrige trafikanter i Aarhus
har derfor behov for et bedre kollektivt trafiksystem, der kan fungere som
et reelt alternativ til privatbilismen i både rejsetid og tilgængelighed.

Inden arbejdet med letbanen kan påbegyndes, skal der udarbejdes en
miljøvurdering af letbanen (en såkaldt VVM – Vurdering af Virkninger på
Miljøet), og der skal desuden ændres i kommuneplanerne og udarbejdes
lokalplaner. Processen indledes med en debatfase, hvor vi har brug for
dine idéer og input.

Både Favrskov og Aarhus kommuner har en vision om at være med til at
etablere et effektivt kollektivt trafiksystem i Østjylland, der sikrer gode
og direkte forbindelser til de største rejsemål for både den interne og
eksterne trafik i Aarhus. Etableringen af en letbane vil bidrage til opfyldelsen af denne vision.

Vi vil invitere alle til at deltage i debatten om letbanen mellem Lisbjerg og
Hinnerup, og 17. april afholder Favrskov Kommune et byværksted i Hinnerup. Alle interesserede er velkomne til at komme og høre mere om planerne for letbanen og Hinnerup midtby og bidrage med deres forslag, ideer
og meninger.

Letbanens Hinnerup-etape vil give et løft til Lisbjerg, Hinnerup og Søften
og gøre byerne endnu mere populære at bosætte sig i for både borgere og
virksomheder. Letbanen vil også bidrage til en videreudvikling af byernes
identitet som attraktive bosætningsbyer i kort afstand til Vestdanmarks
hovedstad Aarhus.

Nils Borring
Borgmester
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DET ØSTJYSKE SAMARBEJDE OMKRING LETBANER
Baggrunden for, at der planlægges etableret en letbane til Hinnerup, er det
østjyske letbanesamarbejde.

Favrskov og Aarhus kommuner indgik i 2007 et samarbejde med seks andre
kommuner (Norddjurs, Syddjurs, Odder, Skanderborg, Silkeborg og Randers),
Region Midtjylland og Midttrafik om Letbaner i Østjylland.
Formålet med samarbejdet er at samle kræfterne om virkeliggørelse af
visionen om et letbanenet i Østjylland. Letbanen skal styrke udviklingsmulighederne i Østjylland ved at give den kollektive trafik et kvalitetsløft
både i relation til rejsetid og komfort, så den kan tiltrække flere passagerer
og dermed være med til at mindske trængselsproblemer på vejnettet og
medføre forbedringer af miljøet.
Første etape af Letbaner i Østjylland omfatter strækningerne Grenaa-Odder og en ny 12 km lang dobbeltsporet letbanestrækning fra Aarhus C til
Lisbjerg og videre til Lystrup Station. Denne 1. etape af letbaner i
Østjylland forventes at blive taget i brug i løbet af 2017.
Etape 2 består af to linjeføringer. I Aarhus Kommune planlægges en linjeføring fra Aarhus Ø til Brabrand, og i et
samarbejde mellem Aarhus og Favrskov kommuner planlægges der for en linjeføring fra Lisbjerg til Hinnerup.
De to linjeføringer planlægges udbygget samtidigt.
Dette debatoplæg handler om etapen fra
Lisbjerg til Hinnerup.
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HINNERUP-ETAPEN
Letbanen til Hinnerup bliver et attraktivt nyt kollektivt tilbud til de mange borgere i Favrskov, som
hver dag pendler til og fra Aarhus, og samtidig et
knudepunkt i forhold til passagerer, der kommer
nord eller vest fra med den jyske længdebane og
skal til Aarhus Nord.
En letbane kører i eget spor og dermed kan opnås
kortere rejsetider og større pålidelighed end med
busser. At letbanen kører i gadeniveau betyder
også, at den er nemmere tilgængelig end eksempelvis tog. Det vurderes især at være til gavn for
blinde, gangbesværede, rullestolsbrugere og passagerer med barnevogne.
Med en letbane i gadeplan kommer passagererne
tættere på deres rejsemål. Samtidig kan letbaner
bedre indpasses i den eksisterende infrastruktur
end jernbane og metro. Der er mange fordele ved
en letbane i forhold til andre former for kollektiv
transport.
Etapen omfatter nyanlæg af en letbane fra Lisbjerg
Skole til Hinnerup. Den passerer Aarhus Kommunes
nye byudviklingsområde i Lisbjerg samt erhvervsog byudviklingsområderne i Søften og Hinnerup.
Samtidig kobler etapen borgere fra Favrskov Kommune op på centrale hovedfærdselsårer i Aarhus,
erhvervsområdet i Skejby og Aarhus Universitet.

PARKER OG REJS-ANLÆG
Som regel en terminal med en
stor parkeringsplads. Her stiller
man bilen og skifter trafikform:
rejsen fortsætter med bus eller
tog. Herved opnås, at trængsels- og miljøproblemerne inde i
byområderne afhjælpes.
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Delstrækningen mellem Lisbjerg Skole og nyt standsningssted Lisbjerg Vest
indgår allerede i et kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for letbanens
etape 1. Der mangler således planlægning af strækningen fra Lisbjerg Vest til
kommunegrænsen mellem Favrskov og Aarhus kommuner.

Der planlægges 8-9 standsningssteder fra Lisbjerg til Hinnerup. 7 af disse
standsningssteder er beliggende i Favrskov Kommune. Ud over standsningsstedet ved Parker og Rejs-anlægget er der i dette debatoplæg særligt fokus
på standsningsstederne i Søften og ved Hinnerup station.

Ved Lisbjerg skal letbanens forløb tilpasses den videre udvikling og de fremtidige planer for byudviklingsområdet. Banens videre forløb mod motorvej E45
går direkte gennem det åbne land med etablering af et standsningssted ved
Høgemosevej. Strækningen i Aarhus Kommune er kort og forløber i et nyt
byudviklingsområde og i det åbne land. Antallet af direkte berørte borgere
er begrænset.

Både i Hinnerup og Søften bliver letbanen et vigtigt element i helhedsplanerne for byernes udvikling.
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PARKER OG REJS-ANLÆG
Letbaneetapen starter ved Lisbjerg Vest. Herefter fortsætter den mod
Favrskov Kommune, hvor der planlægges et Parker og Rejs-anlæg ved
motorvej E45 og Djurslandmotorvejen i Søften.

Hvordan gør vi det attraktivt at parkere sin bil og tage letbanen
ind til Aarhus?
Hvilke faciliteter skal der være ved anlægget?

Parker og Rejs-anlægget bliver et af de største i landet og det første,
som får direkte adgang til motorvej E45. Her bliver plads til 1.000 biler,
langtidsparkering for lastbiler, cykelparkering, en busterminal, et tankanlæg og direkte adgang til letbanen mod Aarhus og Hinnerup.
Parkeringsanlægget vil fungere som en port til Aarhus Nord. Letbanen til
Hinnerup bliver dermed mere end blot en lokal bane, der skal transportere borgere mellem Hinnerup og Aarhus.
Letbanen til Hinnerup har til hovedformål at lette trængslen på vejene til
og fra Aarhus ved at gøre det hurtigere og langt mere bekvemt at benytte kollektiv transport. Bilisterne vil i fremtiden
kunne parkere deres biler ved motorvejen uden
for det centrale Aarhus og tage letbanen til deres
bestemmelsessteder. På samme måde bliver Hinnerup station et omstigningssted, hvor man kan
skifte mellem letbane, jernbane, bus, bil og cykel.

Parker og Rejs-anlæg
set fra oven

Parker og Rejs-anlæg
set fra oven ved aftentid
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SØFTEN
Hver dag pendler mere end 700
borgere fra Søften til Aarhus
Kommune, svarende til 55 % af
den beskæftigede del af befolkningen i Søften. Knap 500
borgere fra Aarhus Kommune pendler omvendt til Søften.
Letbanen vil være et nyt attraktivt tilbud til de mange pendlere
om at bruge kollektiv transport
i deres dagligdag.

Hvordan får man bilisterne til at bruge letbanen?
Hvordan skal standsningsstederne indrettes?

Letbanen kommer til at forløbe
langs Århusvej i Søften. En del
af Trigevej flyttes således, at
den møder Århusvej i det signalregulerede kryds over for
Skolevej.
I Søften vil gående og cyklende
kunne komme til letbanestoppet via en stibro eller stitunnel.
En helhedsplan for centerområdet i Søften vil være med til at
regulere, at udviklingen sker på
en sammenhængende og hensigtsmæssigt måde i overensstemmelse med de muligheder,
som letbanen giver.

Århusvej
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HINNERUP STATION
1.700 borgere svarende til 50 % af de beskæftigede i Hinnerup pendler
hver dag til Aarhus Kommune. På nuværende tidspunkt er det både muligt at tage buslinje 200 og toget til Aarhus. Med letbanen opnås en ny
attraktiv form for kollektiv transport, som nemt og bekvemt fører den
rejsende ind til Aarhus Nord med stop ved vigtige rejsemål som eksempelvis Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Det er en stor opgave at føre en letbane fra Aarhus frem til Hinnerup
station. Der skal fastlægges et tracé til letbanen, og det vil kræve ændringer i den nuværende midtby.
Der skal være mulighed for senere at forlænge letbanen fra Hinnerup
station via Ledvogtervej til Hadsten og videre til Randers. Der skal etableres et letbanestop tæt på Hinnerup station, så der sikres en kort gangafstand ved skift mellem letbane og fjerntog.

1 - Letbanestop og biltrafik i Jernbanegade
Forslaget tager udgangspunkt i, at letbane og biltrafik deler tracé på
Ådalsvej fra Lilleåen til Storegade. Det delte tracé medfører, at bil-, letbane- og let trafik skal afvikles på samme areal gennem et snævert vejforløb.
Dette forudsætter etablering af en kompleks signalregulering.
Herefter adskilles biltrafik og letbane på Jernbanegade, hvor der er letbanestop langs den sydlige side af Jernbanegade.
For at skabe den nødvendige plads til letbanestop og adskilt biltrafik og
letbane er det en forudsætning at erhverve seks ejendomme.

Byrådet fremlægger fem alternative forslag til letbanens linjeføring. For
hver af de fem skitser beskrives forslag til linjeføring og konsekvenser
for eksisterende bebyggelse, trafikafvikling, busholdeplads og parkering.

Hvordan skal letbanen føres ind i midtbyen?
Hvordan gør vi det attraktivt at benytte letbanen?
Hvor og hvordan skal biler og cykler parkeres?
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2 - Letbanestop i Jernbanegade og forlagt biltrafik

3 - Letbanestop i Adeline Geneevej

Forslaget tager udgangspunkt i, at biltrafikken på Ådalsvej flyttes til Adeline Geneevej.

I dette forslag føres letbanen fra Lilleåen på tværs af Ådalsvej og videre på
en dæmning til Adeline Geneevej. Herfra forlænges tracéet frem til Banegårdspladsen. Letbanestoppet placeres mellem Søndergade og Banegårdspladsen.

Herved skabes mulighed for, at letbanen kan anlægges i Ådalsvejs eksisterende tracé med letbanestop og transitplads i tæt tilknytning til Storegade.
Den gennemkørende biltrafik og de gennemkørende lette trafikanter er i
dette forslag adskilt fra letbanetrafikken.

For at skabe den nødvendige plads til letbanestop i Jernbanegade og biltrafik ad Adeline Geneevej er det en forudsætning at erhverve fem ejendomme.

Stor
eg

Stor
eg

ade

ade

For at skabe den nødvendige plads til letbanestop i Jernbanegade og biltrafik ad Adeline Geneevej er det en forudsætning at erhverve otte ejendomme.

Forslaget sikrer god fremkommelighed, da letbanetrafik og biltrafik er adskilt.
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4 - Letbanestop frem til jernbanen

5 - Letbanestop og biltrafik i Jernbanegade

I dette forslag føres letbanen videre i et delt tracé på Ådalsvej og frem mod
Jernbanegade, hvor letbanestoppet flyttes helt frem til jernbanen. Biltrafikken ledes nord om letbanestoppet.

I dette forslag føres letbanen i sit eget tracé langs den nordlige side af
Ådalsvej. Letbanen føres frem til Jernbanegade og stopper langs gadens
nordlige side.

Det delte tracé medfører, at bil-, letbane- og let trafik skal afvikles på
samme areal gennem et snævert vejforløb. Dette forudsætter etablering
af en kompleks signalregulering. Løsningen giver kun mulighed for, at letbanen kan forlænges mod Hadsten, hvis vejstrukturen bygges om.

For at skabe den nødvendige plads til letbanestop og adskilt biltrafik og
letbane er det en forudsætning at erhverve ni ejendomme.

Stor
eg

ade

Stor
eg

ade

For at skabe den nødvendige plads til letbanestop og adskilt biltrafik og
letbane er det en forudsætning at erhverve tre ejendomme.
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VVM-PROCESSEN
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Et anlægsprojekt som eksempelvis en letbane, der antages at kunne påvirke
miljøet væsentligt, kan kun realiseres efter udarbejdelsen af en såkaldt
VVM-redegørelse.
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag
for både offentlig debat og for den endelige beslutning om, hvordan
projektet skal udformes, hvis det skal gennemføres.
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes der med dette
debatoplæg ideer og forslag. Det kan for eksempel være ideer til, hvilke
miljøpåvirkninger der skal tillægges særlig vægt samt forslag til alternative linjeføringer.

VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, herunder vurderes anlæggets direkte og indirekte virkninger på:
•
•
•
•

mennesker, dyr og planter
jordbund, vand, luft, klima og landskab
materielle goder og kulturarv, og
samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den
endelige beslutning om projektets gennemførelse.
Er der forhold, som vi skal være særlige opmærksomme på
i forhold til letbanens miljømæssige påvirkninger?

Planproces
Arbejdet med en VVM redegørelse for letbanen til Hinnerup er tilrettelagt som vist på figuren herunder
Forår 2016
Aktiviteter og input
Handel, foreninger,
boligejere og brugere

8 ugers offentlig
høring af vvm-redegørelse
og planforslag

8 ugers debatfase
inkl. borgermøde

Bearbejdning
Favrskov Kommune,
Aarhus Kommune,
Aarhus Letbane m.fl.
Godkendelse
Byrådet

Beslutning om
igangsættelse
af vvm- og planproces

Fastlæggelse af
indhold i vvm

Vedtagelse af
planer og
beslutning om
tilladelse til
letbaneprojekt

Offentliggørelse
af planer og
vvm-tilladelse
(4 ugers klagefrist)

Vvm-redegørelse
og planforslag
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KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLANER
I kommuneplanerne for Aarhus og Favrskov fra 2013 er der indarbejdet
arealreservationer til letbanen. Da der nu arbejdes med et lidt ændret
forløb i forhold til, hvad der er angivet i planerne, skal der udarbejdes
nye kommuneplantillæg, som også indgår i høringen.
Når der ændres i en kommuneplan, skal der udarbejdes en miljøvurdering af konsekvenserne. VVM-redegørelsen vedrørende letbanen bliver
derfor et samlet dokument med miljøvurdering af både projektet for
letbanen og kommuneplantillæggene.
Den detaljerede planlægning, som har retsvirkning for borgerne, vil
foregå via lokalplaner, der udarbejdes sideløbende med kommuneplantillæggene. De kommer i høring sammen med kommuneplantillæg og
VVM-redegørelse, så det bliver muligt at vurdere det samlede projekt.
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Vidste du, at…
• du vil kunne spare tid med
letbanen i forhold til bybusserne?
• du kan benytte letbanen fra
omkring klokken fem om
morgenen til midnatstid?
• der vil være en letbaneafgang fra
Hinnerup til Aarhus hvert 20. minut
i dagtimerne?
• du kan benytte Rejsekortet
og periodekort på din tur med
letbanen?
• der normalt er 90 siddepladser i
et letbanevognsæt bestående af
én vogn? Derudover er der 140
ståpladser.
• med etableringen af en letbane
følger miljøgevinster, der
kan omfatte reduktioner af
både energiforbrug, støj og
luftforurening?
• en af letbanens store fordele er,
at materiellet ikke støjer så meget
som busser og tog?
• en letbane kan køre op til 100 km/t
i eget spor?
I byen styres hastigheden på
letbanen af, hvorvidt letbanen er
adskilt fra den øvrige trafik.
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HAR DU IDÉER OG FORSLAG
Favrskov og Aarhus kommuner
opfordrer alle til at indsende idéer
og forslag til udformningen af letbanen til brug i forhold til VVM-redegørelsen.

I Favrskov Kommune kan idéer og
forslag indsendes senest 30. maj
2016 til:

I Aarhus Kommune kan idéer og
forslag indsendes senest 30. maj
2016 til:

e-mail: trafikogveje@favrskov.dk

e-mail: vvmletbane@aarhus.dk

Debatoplægget kan ses på
kommunernes hjemmesider:

eller

eller

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Center For Byudvikling og
Mobilitet
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C

www.favrskov.dk eller på
www.favrskov.dk/letbanen
www.aarhus.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Trafik og Veje, trafikplanlægger
Maja Sig Vestergaard på
tlf: 89 64 53 18 eller pr. mail til
majv@favrskov.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Center for Byudvikling og
Mobilitet, Søren Sloth Lave på
tlf: 41 85 98 41 eller pr. mail til
slav@aarhus.dk.

