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MTM-VVM-Letbane
Favrskov Provsti; Hinnerup Menighedsråd (8067)
VS: Letbane fra Lisbjerg til Hinnerup

Jeg fremsender hermed bemærkninger fra Hinnerup Menighedsråd vedrørende Letbane fra Lisbjerg til Hinnerup,
Favrskov og Aarhus Kommuner – Indkaldelse af idéer og forslag. Menighedsrådet foretrækker, at kommunen
arbejder videre med forslag nr. 3.
Stiftet afventer forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan, før stiftet udtaler sig i sagen.
Med venlig hilsen
Pernille Lystbæk
stiftsfuldmægtig

‐‐‐‐‐Oprindelig meddelelse‐‐‐‐‐
Fra: Favrskov Provsti
Sendt: 24. maj 2016 08:47
Til: Aarhus Stift
Emne: VS: Letbane fra Lisbjerg til Hinnerup
Nedenstående sendes ad tjenstlig vej.
Hilsen Favrskov provsti
____________________________________
Fra: Kjeld Nielsen [kbn@kirkenihinnerup.net]
Sendt: 24. maj 2016 07:44
Til: Favrskov Provsti
Emne: Fwd: Letbane fra Lisbjerg til Hinnerup
Til Favrskov provsti.
Hinnerup menighedsråd har behandlet oplægget til letbane på sit møde d. 17. maj. Positionen er, at
menighedsrådet hellere vil se en letbane i haven til sognegården end en trafikeret vej, og derfor foretrækker, at man
går videre med forslag 3 i oplægget.
/Kjeld

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Sognepræst
Kjeld B. Nielsen
Kirken i Hinnerup
Skolestien 2, Grundfør
8382 Hinnerup
Tlf. 6111 1235
Mail: kbn@kirkenihinnerup.net<mailto:kbn@kirkenihinnerup.net>
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Videresendte meddelelser ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fra: Hinnerup Menighedsråd (8067) <8067@sogn.dk<mailto:8067@sogn.dk>>
Dato: 28. april 2016 kl. 23.03
Emne: VS: Letbane fra Lisbjerg til Hinnerup
Til: "kbn@kirkenihinnerup.net" <kbn@kirkenihinnerup.net<mailto:kbn@kirkenihinnerup.net>>

________________________________________
Fra: Favrskov Provsti
Sendt: 21. april 2016 12:11
Til: Hinnerup Menighedsråd (8067); Søften Sogns Menighedsråd (8069)
Cc: lonetorp1@gmail.com<mailto:lonetorp1@gmail.com>; skip0202@icloud.com<mailto:skip0202@icloud.com>;
Ingeoggustav@mail.tele.dk<mailto:Ingeoggustav@mail.tele.dk>
Emne: Letbane fra Lisbjerg til Hinnerup
Til Hinnerup og Søften menighedsråd
(Jeg forsøger lige at sende igen i lav opløsning, da den kom retur p.g.a.for stor størrelse)
Hermed fremsendes Favrskov‐ og Aarhus Kommunes indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med ønsket om en
ny letbanestrækning fra Lisbjerg Skole til Hinnerup.
Der er frist for indsendelse af bemærkninger den 30. maj 2016. Eventuelle bemærkninger bedes derfor fremsendt
via provstiet senest den 23. maj 2016 kl. 12.00.
Med venlig hilsen
Favrskov Provsti
_______________________________________________________________________________________________
________________
Fra: Aarhus Stift
Sendt: 20. april 2016 08:42
Til: Århus Nordre Provsti <aarhusnordre.provsti@KM.DK<mailto:aarhusnordre.provsti@KM.DK>>; Favrskov Provsti
<favrskov.provsti@KM.DK<mailto:favrskov.provsti@KM.DK>>
Emne: Ideoplæg fra Aarhus kommune ‐ Letbane fra Lisbjerg til Hinnerup
Hermed fremsendes Hinnerup‐, Favrskov‐ og Aarhus Kommunes indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med
ønsket om en ny letbanestrækning fra Lisbjerg Skole til Hinnerup til orientering og evt. videre foranstaltning ved de
berørte menighedsråd.
Der er frist for indsendelse af bemærkninger den 30. maj 2016. Eventuelle bemærkninger bedes derfor fremsendt
via provstierne og modtaget af stiftet senest den 23. maj 2016.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Pernille Lystbæk
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stiftsfuldmægtig
Pernille Lystbæk
stiftsfuldmægtig
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16/017496_012
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:

Emne:
Vedhæftede filer:

Jan Ole Zindorff Rasmussen <jzr@vd.dk>
27. maj 2016 11:51
trafikogveje@favrskov.dk; MTM-VVM-Letbane
Jesper Møller; Anne-Marie Østergaard Wehrs; Ole Svendsen; Erik Blaabjerg;
Lene Dalgaard Stenderup; Jens Kjærgaard; Ivar Sande; Maja Sig Vestergaard
(Favrskov Kommune) <majv@favrskov.dk> (majv@favrskov.dk); Søren Sloth Lave
DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP
debathaefte_letbanen_Lisbjerg_Hinnerup.pdf; 14-00180-8 Motorvejskryds Århus N.
letbanestation og parker - Rejs anlæg....pdf

Til
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Og
Aarhus kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet

Favrskov og Aarhus Kommuner har udsendt debatoplæg om letbanen til Hinnerup i offentlig høring med henblik på
at indhente ideer mv. til det kommende planlægningsarbejde og VVM‐redegørelse for projektet. Høringsfristen er
30. maj 2016.
Vejdirektoratet har tidligere haft en god og konstruktiv dialog med Favrskov Kommune om letbanestationen ved
motorvejskryds Aarhus N og herunder vejforbindelserne mellem motorvejsanlægget og letbanestationen.
Dialogen er opsummeret i vedhæftede kopi af brev af 22. marts 2014, hvortil der henvises.
Af brevets indhold skal særligt nævnes følgende:
Vejdirektoratet har foretaget en vejgeometrisk og trafiksikkerhedsmæssig vurdering af muligheden for at etablere
en direkte frakørsel fra Nordjyske Motorvej til parker – og rejs – anlægget.
Det er Vejdirektoratets vurdering, at det er muligt at etablere frakørselsrampen på en vejgeometrisk og
trafiksikkerhedsmæssigt acceptabel måde.
Rampelængderne skal dog undersøges nærmere, men det vurderes at det vil være fysisk muligt at tilpasse
længderne på decelerationsstrækninger, flettestrækninger, afstande til vejvisningstavler osv. til trafikanternes
reaktionsevne mv.
I forhold til Favrskov Kommunens oplæg fra 2014 ‐ og skitsen i den udsendte debatfolder ‐ skal ramperne udformes,
så trafikanternes ”valg” kommer i en anden rækkefølge. Udgangspunktet er, at trafikanten fra nord først vælger
forbindelsesrampen mod Djurslandmotorvejen, herfra får trafikanten mulighed for at vælge en rampe mod
Århusvej. De trafikanter der vælger rampen mod Århusvej vil herefter få mulighed for at vælge en rampe mod
letbanestationen/ P+R anlægget. Dette princip giver en enklere og lettere forståelig vejvisning.
Vejdirektoratet vurderer, at det er vigtigt at søge at etablere nogle gode betingelser for at trafikanterne kan vælge
en kombination af individuel/kollektiv transport.
Inden der tages endelig stilling til en direkte forbindelse fra Nordjyske Motorvej til letbanestationen og parker‐ og
rejsanlægget, har Vejdirektoratet dog alt andet lige behov for, at vejforbindelsen fra motorvejsanlægget til
letbanestationen undersøges bredere.
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Med en ‐ alt andet lige ‐ relativt lille forventet årsdøgntrafik med direkte ærinde til letbanestationen vurderes det
relevant at undersøge den samlede samfundsmæssige værdi af andre løsninger, inden der tages endelig stilling.
Derfor bør den kommende planlægning også indeholde en undersøgelse af en løsning, hvor trafikanterne fra nord
mod letbanestationen benytter frakørselsrampen og Århusvej mod parker – og rejs – anlægget og letbanestationen.
Løsningen med en direkte frakørselsrampe bør ligeledes undersøges i en variant hvor det alene er busser mod
letbanestationen og bilister mod parker‐ og rejs – anlægget, som benytter den direkte frakørselsrampe. De øvrige
trafikanter til anlæggene omkring letbanestationen henvises i denne variant til at benytte frakørselsrampen og
Århusvej.
Planlægningen af letbanestationen forudsættes at tage højde for planlagte udvidelser af motorvejskrydset.
Ved letbanetracéets krydsning af motorvejsanlægget skal der ligeledes tages højde for planlagte udvidelser og
ombygninger i motorvejskrydset, og de nødvendige frihøjder over eksisterende og planlagte kørespor/ramper skal
være til stede. Vejdirektoratet skal herunder henlede opmærksomheden på, at der er højdeforskelle mellem de
enkelte ramper og mellem ramperne og motorvejens gennemgående spor. Disse niveauforskelle bliver mindre jo
længere mod nord letbanekrydsningen placeres.
Vejdirektoratet skal endelig for god ordens skyld gøre opmærksom på, at udgifterne til etablering af en eventuel
direkte frakørselsrampe til parker‐ og rejs – anlægget er Vejdirektoratet uvedkommende.
Venlig hilsen
Jan Ole Zindorff Rasmussen

Teglgårdsparken 102
5500 Middelfart
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2521
Mobil 2067 6083
jzr@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Att: Allan Therkelsen

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

22. marts 2014
Jan Ole Zindorff
Rasmussen
jzr@vd.dk
7244 2521
14/00180-8
1/8

Nordjyske Motorvej ved motorvejskryds Århus N. Planlægning af letbanestation og
parker & Rejs anlæg.
Favrskov Kommune har ved møde d. 29. november 2013 rejst spørgsmålet om adgangsbetjening af en planlagt letbanestation ved motorvejskryds Århus N.
Placeringen af letbanestationen ved motorvejskrydset betyder, at der kan skabes et attraktivt samspil mellem biltrafik og letbanetrafik til og fra Aarhus. Midttrafik og Favrskov Kommune arbejdes derfor med planlægning af et parker og rejs - anlæg ved letbanestationen.(se bilag 1)
Letbanestationen planlægges adgangsbetjent fra Århusvej umiddelbart nordvest for motorvejskrydset (vejnavne fremgår af bilag 3). For at styrke adgangsbetjeningen af letbanestationen fra motorvejsnettet ønsker Favrskov Kommune derudover undersøgt om det er
muligt:
• at planlægge en frakørselsrampe fra Nordjyske Motorvej direkte til parker og rejs –
anlægget, således at bilister og busser som kører ad Nordjyske Motorvej mod syd, kan
køre direkte til letbanestationen og parker og rejs anlægget.
• at skabe en mere dynamisk tilkørsel til Østjyske Motorvej fra letbanestationen,
• f.eks. ved at forlægge tilkørselsrampen og etablere et 4 benet signalreguleret kryds
på Århusvej ved letbanestationen, hvor tilkørselsrampen udgør det sydvendte ben i
krydset.(som illustreret på bilag 1)
• eller ved at etablere en shunt fra Århusvej mod tilkørselsrampen udenom selve rampekrydset.
På mødet d. 29. november 2013 udleverede Favrskov Kommune skitsen ”Adgang til Parker og Rejs, busholdeplads og tankstation” dateret 22. november 2013 som illustrerer problemstillingerne (Bilag 1).
Favrskov Kommune har derudover fremsendt publikationen: SAMSPIL 2025,Vision for en
sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland, Midttrafik, letbanesamarbejdet.

Teglgårdsparken 102
5500 Middelfart

Telefon 7244 2200
jzr@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Generelle betragtninger om samspillet mellem transportformerne og om frakørselsanlæg på motorvejene
Vejdirektoratet forudsætter at planlægningen af letbanen, letbanestationen og den fremtidige udformning af motorvejskrydset koordineres, således at der opnås det samfundsøkonomisk set bedst mulige samspil mellem transportformerne.
Et effektivt samspil mellem transportformerne kan opnås ved at omstigningspunkter placeres optimalt i forhold til knudepunkter i transportsystemet, ved at anlægge nogle enkle og
direkte forbindelsesveje og ved at etablere velindrettede parkeringsanlæg i tæt tilknytning
til omstigningspunktet.
En effektiv, trafiksikker og selvforklarende indretning af motorvejsanlæggene opnås bl.a.
ved at sikre en god afstand mellem frakørselsanlæggene og ved at fordelingen af trafikken
på mål i det sekundære vejnet sker efter at trafikanterne har forladt frakørselsanlæggene.
En direkte frakørsel fra Nordjyske Motorvej til parker- og rejs – anlægget kan være med til
at sikre en effektiv sammenkobling af transportformerne, men vil samtidigt komplicere trafiksituationen for motorvejstrafikanterne.
Anlæg af en eventuel ekstra motorvejsfrakørsel til lokalområdet med en letbanestation mv.
vil i givet fald skulle ske uden udgifter eller følgeudgifter for Vejdirektoratet som vejbestyrelse for motorvejen og dennes rampeanlæg.
Nye tilslutninger (og frakørsler) til motorvejene vil i givet fald skulle være trafikalt begrundede, og der skal være undersøgt alternative løsningsforslag, som ikke involverer motorvejen. Lokale vejplaner med tilslutninger til nye slutninger skal i givet fald godkendes på vilkår
af Vejdirektoratet iht. vejlovens bestemmelser
I den samfundsøkonomiske afvejning bør fordelene ved en direkte frakørsel mod parker –
og rejs - anlægget derfor afvejes i forhold til de ulemper som skabes for motorvejstrafikanterne.
Undersøgelse af trafikafviklingen i frakørsel 46 og motorvejskryds Århus N
Som et led i opfølgningen på trafikudviklingen og trafikafviklingen på motorvejsnettet
igangsatte Vejdirektoratet i 2013 en undersøgelse af trafikafviklingen i frakørsel 46 og motorvejskryds Århus N.
Formålet med undersøgelsen er at beskrive og analysere de trængselsproblemer, som kan
registreres i motorvejskrydset med dagens trafik, vurdere hvordan trængselsproblemerne i
motorvejskrydset kan forventes at udvikle sig, og udpege løsninger, som kan begrænse
trængslen.
Et af de trængselsproblemer, som kan registreres i motorvejskrydset, er en tendens til
kødannelse på Djurslandmotorvejen i retning mod motorvejskrydset i både morgenmyldre-
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tiden og eftermiddagsmyldretiden, særligt for de trafikanter, som skal videre af Østjyske
motorvej mod syd.
Den igangværende analyse forventes bl.a. pege på, at forbindelsesrampen fra Djurslandmotorvejen mod Østjyske motorvej i sydlig retning på sigt bør udvides til 2 spor og anlægges med en større kurveradius, således at kapaciteten øges og trafikafviklingen bliver mere dynamisk.
Det betyder, at der er brug for at reservere plads til en udvidelse af motorvejskrydset i den
nordvestlige kvadrant. På sigt er der behov for plads til at ombygge/flytte såvel frakørselsrampen fra Nordjyske motorvej mod Århusvej som forbindelsesrampen fra Nordjyske motorvej mod Djurslandmotorvejen og forbindelsesrampen mellem Djurslandmotorvejen og
Østjyske motorvej.
Det nordvestlige rampekryds er i dag udformet som en rundkørsel med tilbagetrukket cykelsti, hvor cyklisterne krydser de tilsluttede vejgrene i niveau. Særligt i morgenmyldretiden
er der kødannelse ved rampekrydset, hvor trafikken på Århusvej mod Århus til tider danner
en kø på nogle km’s længde.
Den igangværende analyse forventes at pege på, at den langsigtede løsning, som kan
løse trængselsproblemet i krydset, indebærer signalregulering af rampekrydset, eventuelt
med 2 ligeudspor på Århusvej i begge retninger. Med hensyn til cyklisterne forventes undersøgelsen at anbefale en løsning, hvor de enkeltrettede stier langs Århusvej nord for
rampekrydset via niveaufri stikrydsninger under Århusvej og frakørselstrampen, forbindes
med det dobbeltrettede stianlæg i nordsiden af Århusvej sydøst for rampekrydset.
Hvis denne løsning ikke er tilstrækkelig til at løse trængselsproblemet, kan det overvejes at
etablere en shunt, som fører trafikken fra Århusvej mod Østjyske motorvej i sydlig retning
udenom det signalregulerede kryds. En shunt vil dog komplicere den trafikale løsning og
betyde at vejbilledet bliver mindre ”selvforklarende”.

Vejteknisk og trafiksikkerhedsmæssig vurdering af muligheden for en frakørselsrampe med direkte forbindelse til parker og rejs - anlægget mv.
Vurderingen af om en frakørselsrampe til letbanestationen vil kunne godkendes består
dels af en vejgeometrisk vurdering, som beskrevet i dette afsnit og dels af en trafikal vurdering af, om den vejstruktur som etableres er hensigtsmæssig i relation til motorvejsanlæggets funktion mv. Sidstnævnte del af vurderingen er omtalt i de følgende afsnit.
En frakørselsrampe til parker og rejs - anlægget vil stille yderligere krav til trafikanternes
valg/fravalg af kørselsretninger i forbindelse med frakørsel fra Nordjyske Motorvej mod
enten Djurslandmotorvejen, Århusvej eller Parker og rejs – anlægget. Det stiller krav til
længder på decelerationsstrækninger, flettestrækninger afstande til vejvisningstavler osv.
Vejdirektoratet har foretaget en vejgeometrisk og trafiksikkerhedsmæssig vurdering af
muligheden for at etablere en frakørsel til parker – og rejs – anlægget.
Det er Vejdirektoratets vurdering, at det kan være muligt at etablere frakørselsrampen på
en rent vejgeometrisk og trafiksikkerhedsmæssigt acceptabel måde.

3

Rampelængderne skal dog forøges i forhold til det viste på bilag 1, men det vurderes at det
vil være fysisk muligt at tilpasse længderne på decelerationsstrækninger, flettestrækninger,
afstande til vejvisningstavler osv. til trafikanternes reaktionsevne mv.
I forhold til Favrskov Kommunens oplæg (bilag 1) vil ramperne herudover skulle ændres,
så der kun er en frakørsel fra E45 i sydgående retning. Denne rampe skal fortsætte til
Djurslandmotorvejen, og på rampen skal der så være en rampefrakørsel, som giver adgang til hhv. P+R anlægget og Århusvej. Dette princip giver en enklere og lettere forståelig
vejvisning.
Behovsanalyse
Favrskov Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet en vurdering af trafik til og fra
parker og rejs - anlægget ved motorvejskryds Århus N.
For så vidt angår en eventuel frakørselsrampe til parker og rejs – anlægget vurderes det at
ca. 350 biler og 40 busser vil benytte frakørselsrampen mod henholdsvis letbanestationen
og parker og rejs - anlægget. Derudover vil ca. 800 biler benytte frakørselsrampen til andre
mål ved letbanestationen. (bilag 2).
Vejdirektoratets vurdering af forslagene fra Favrskov Kommune
Direkte forbindelsesrampe til parker- og rejs - anlægget
En direkte frakørselsrampe til parker- og rejs- anlægget bør ikke udelukkes på nuværende
tidspunkt.
Vejdirektoratet har dog behov for at adgangsforholdene fra Nordjyske Motorvej til letbanestationen og herunder parker – og rejs - anlægget undersøges bredere, inden der tages
stilling til om en direkte frakørselsrampe til parker – og rejs – anlægget vil kunne godkendes.
Med en forventet årsdøgntrafik på ca. 400 biler/busser med direkte ærinde til letbanestationen vurderes det relevant at undersøge den samlede samfundsmæssige værdi af andre
løsninger inden der tages stilling til løsningen.
Derfor bør den kommende planlægning også indeholde en undersøgelse af en løsning
hvor trafikanterne fra nord mod letbanestationen benytter frakørselsrampen og Århusvej
mod parker – og rejs – anlægget og letbanestationen.
Løsningen med en direkte frakørselsrampe bør ligeledes undersøges i en variant hvor det
alene er busser mod letbanestationen og bilister mod parker- og rejs – anlægget, som
benytter den direkte frakørselsrampe. De øvrige trafikanter til anlæggene omkring letbanestationen henvises i denne variant til at benytte frakørselsrampen og Århusvej.
Vejdirektoratet skal for god ordens skyld gøre opmærksom på at udgifterne til etablering af
en eventuel direkte frakørselsrampe til parker- og rejs – anlægget er Vejdirektoratet uvedkommende.

4

Rampetilkørsel i krydset ved indkørslen til letbanestationen.
På sigt vil der ske en byudvikling i det nordlige Aarhus som vil øge den trafikmængde, som
svinger til venstre mod tilkørselsrampen i det nordvestlige rampekryds. Derfor vurderer
Vejdirektoratet, at det vil være uhensigtsmæssigt at flytte frakørselsrampen længere mod
nordvest end det fysisk er nødvendigt
Direkte shunt fra Århusvej mod tilkørselsrampen
Det er Vejdirektoratets vurdering at en signalregulering af det nordvestlige rampekryds vil
sikre en god fremkommelighed bl.a. for de trafikanter som kommer fra letbanestationen og
har retning mod tilkørselsrampen mod Østjyske Motorvej mod syd.
Derfor vil Vejdirektoratet anbefale, at der tages udgangspunkt i en enkel løsning hvor alle
trafikanterne mod tilkørselsrampen passerer et signalreguleret rampekryds.
Hvis det senere viser sig at kapaciteten i krydset er utilstrækkelig, kan det overvejes at
etablere en shunt, som fører trafikken fra Århusvej mod Østjyske Motorvej i sydlig retning
udenom det signalregulerede kryds.

Samspil mellem planlægningen af letbanestationen og udbygning af motorvejskryds Århus
N.
I det hidtidige planlægningsarbejde omkring letbaneprojektet og motorvejskrydset har der
været god kontakt og en god dialog mellem Vejdirektoratet og Favrskov Kommune.
Vejdirektoratet forudsætter, at det i den videre planlægning sikres at letbaneprojektet og
planlægningen vedr. motorvejskrydset koordineres, således at det sikres, at det teknisk og
arealmæssigt er muligt at tilgodese en mulig udvidelse af motorvejskrydset mod nordvest
som beskrevet ovenfor, og at det ligeledes sikres at planlægningen af udbygningen af
motorvejskrydset sikrer at muligheden for en direkte frakørselsrampe til letbaneområdet
fastholdes.

Venlig hilsen

Jan Ole Zindorff Rasmussen
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Bilag 1
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Bilag 2
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Center For Byudvikling og Mobilitet
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Forslag til letbanens udformning til brug i forhold til
VVM-redegørelsen
Hermed fremsendes oplysninger om ændring af adgangsvej til Påskehøjgaard, Hvidbjergvej
21, Ølsted, 8280 Trige, hvor planlægningen og anlæggelsen af vejen forventes gennemført
sideløbende med den igangværende VVM-undersøgelse for letbanens 2. etape og udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplaner. Den nye adgangsvej vil skulle krydse letbanens
trace.
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet har i en årrække drevet dyreeksperimentel
forskning på et højt avanceret plan på forsøgsgården Påskehøjgaard. Dyreeksperimentel
forskning er et felt, der i dag også rummer øget fokus på dyrevelfærd og lovgivningsmæssige
forhold.
Desværre er den nuværende tilkørselsvej til Påskehøjgaard, gennem den lille landsby Ølsted
og videre ad en kilometer snoet grusvej, ikke egnet til skånsom transport af nyligt opererede
forsøgsdyr fra Aarhus Universitetshospital i Skejby og på Nørrebrogade. Dyreforsøgstilsynet
har flere gange påpeget dette bl.a. ved inspektioner i 2013 og 2014 samt ved skrivelse fra
Rådsformand Christian Lundblad, hvori Aarhus Universitet henstilles til at forbedre tilkørselsforholdene. Det er således særdeles uhensigtsmæssigt, at opererede/bedøvede dyr stresses
unødigt i opvågningsfasen på vej fra Skejby eller Aarhus. Det antages, at det påvirker forskningen negativt, da risikoen for tilstødende infektioner stiger ved stress og det kan medføre en
bias af forskningsresultater og i grelle tilfælde medvirker transporten til, at dyrene mister livet.
Transporten gennem Ølsted af dyr, foder, strøelse osv. udgør desuden en voksende gene for
beboerne i landsbyen og har betydning for deres syn på forsøgsgården. En vej uden om
landsbyen vil være at foretrække og givet blive meget positivt modtaget af landsbyens borgere.
Derfor planlægger Aarhus Universitet, at der etableres en ny asfalteret sydlig tilkørselsvej fra
Påskehøjgaards matrikel og via et markstykke direkte til Høgemosevej. Denne løsning vil
være den mest optimale, fordi den giver en mere skånsom transport af dyrene og forkorter
transportvejen. Samtidig vil trafikken blive ledt udenom Ølsted.
Det ønskede vejforløb kunne enten forløbe parallelt med banen nord for den fremtidige letbane, eller krydse under den kommende lavbro, der skal lede letbanen over motorvej E45.
Aarhus Universitet vil sammen med Bygningsstyrelsen, som er ejer af Påskehøjgaard, arbejde
på, at anlægget af en ny asfalteret vej til forsøgsgården kan igangsættes i starten af 2017,
hvilket fordrer kendskab til placeringen af letbanens linjeføring i landskabet.
Med venlig hilsen
Jannie Rydahl Magnussen
Tlf.: 41 70 12 16
Email: jarym@bygst.dk
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30. maj 2016
Kunderådgivning
jarym

Bilag 1

30. maj 2016

Ny adgangsvej til Påskehøjgaard - mulig placering

Kunderådgivning
jarym

Kortet angiver, hvor den eksisterende adgangsvej til Påskehøjgaard er anlagt samt en mulig
placering af ny adgangsvej, som forventes at krydse under en kommende letbanebro. Letbanens tracé er ikke vist.
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Anne Bach <aba@Midttrafik.dk>
30. maj 2016 10:09
MTM-VVM-Letbane; 'trafikogveje@favrskov.dk'
Ole Sørensen
Vedr. opstart på VVM for letbaneetape mellem Lisbjerg Vest og Hinnerup

Til
Favrskov Kommune
Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet

Favrskov Kommune og Aarhus Kommune har i forbindelse med opstarten på VVM‐processen for letbanens etape 2
mellem Lisbjerg Vest og Hinnerup udarbejdet en debatfolder, som bl.a. beskriver mulige linjeføringer for etapen.
Uanset valg af linjeføring vil det have 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 Aarhusområdet.

Venlig hilsen
Anne Bach
Rådgivning og mobilitet
87 40 82 71 ▪ 21 17 92 93
aba@midttrafik.dk
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Randers – Favrskov – Djursland

Aarhus den 6. juni 2016

Ideer og forslag fra Østjyllands Brandvæsen og Beredskab og Sikkerhed til debatoplæg
forud for Letbanen etape 2: Lisbjerg-Hinnerup
De kommunale beredskaber har med stor interesse læst debatoplægget omkring etape 2 af
Letbanen fra Lisbjerg i Aarhus Kommune til Hinnerup i Favrskov Kommune.
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.
Bemærkningerne til etape 2 vedrører både anlægsfasen samt den efterfølgende driftsfase.
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
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Dan Troelsen <bondemanden@mail.tele.dk>
8. juni 2016 21:47
MTM-VVM-Letbane
Letbane til Hinnerup

Jeg tillader mig hermed at henvende mig til Århus kommune vedrørende sagen omkring letbaneudvidelsen til
Hinnerup med reference til dokumentnr. A0411602‐121 version 2.0. ”Letbaner i Favrskov, udarbejdet af COWI.
Med reference til Århus kommunes politik om at bevare de lokale landsbymiljøer mener jeg, at det ikke er
hensigtsmæssigt at placere letbanetracé fra Lisbjerg skole til parkér‐ og rejseanlæg ved E45, som angivet iht.
Dokumentnr. A041602‐121 version 2.0.
Ved anlægning af letbanetracé er det ønskværdigt, at der udvises stor hensyntagen til følgende punkter :
1. Miljøbelastning set i forhold til kort føringsrute af letbanetracé. Dette skal ses ud fra synspunkterne om et så
lavt energiforbrug som muligt samt en stor hensyntagen til den støjmæssige belastning. Her tænkes specielt
på skinne‐ og bremsestøj. Det foreslås, at der i samarbejde med lodsejerne at lægge banen så langt mod den
sydlige del af Djurslandmotorvejen som muligt, hvor den eksterne miljømæssige støjbelastning er
betragtelig høj. Ligeledes tænkes det, at der tages hensyn til placering af banelegemet i eksisterende
markskel.
2. Som nævnt i ovenstående at tilsikre og fremtidssikre Århus kommunes gode planer med at bevare de
naturlige landsbyzoner og miljøer. En placering længere mod nord strider direkte imod disse gode planer.
3. For at opretholde en drift med minimum 75 km/h på denne del af strækningen foreslås det, at der anlægges
kurver med tilsvarende overhøjde. Dog er en hastighedsnedsættelse til evt. 60 km/h på en forholdsvis kort
strækning mellem Lisbjerg skole og Parkér‐ og rejseanlægget også en mulighed, da det kun vil forlænge
rejsen på dette stykke med få sekunder. Rejsetiden på dette stykke vil fortrinsvis være påvirket af
accelerations‐ og decelerationstiden.
4. Endelig bør der tages højde for logistikken vedrørende dyrkningen af markarealerne for de respektive
lodsejere i området.

Ser frem til at høre fra jer og ser frem til svar på min skrivelse.
Venlig hilsen
Dan Troelsen
Hvidbjergvej 9, Ølsted
8380 Trige
Mobilnummer 40291414
NB.: Jeg stiller mig gerne til rådighed for en dialog om føringsvejen for den fremtidige letbane
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