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Besvarelse på 10-dages forespørgsel vedr. Torsøvej Station 

 

Steffen Wich (A) og Jesper Kjeldsen (A) har stillet en 10-dages forespørgsel 

til Teknik og Miljø om Torsøvej Station.  

 
Spørgsmålene og Teknik og Miljøs svar fremgår nedenfor. 

 

Spørgsmål 1: 

Hvor er gangbroen ved Torsøvej i processen med at blive etableret? 

 

Svar: 
Teknik og Miljø er opmærksom på de konkrete, tilgængelighedsmæsige ud-

fordringer, der er omkring Torsøvej Station, hvor den eneste nuværende 

overgang er en trappe. Dette gør, at flere, der ikke kan bruge trappen, er 

nødsaget til at benytte en længere rute udenom stationen til den anden per-

ron. Tilsvarende gør det samme sig gældende for dem, der ønsker at krydse 

banen for at fortsætte deres rejse videre på den anden side af banen.  

 

Torsøvej Station ligger centralt placeret mellem to bydele under udvikling, og 

en bedre tilgængelig forbindelse vil være til gavn for mange, der bor og kom-

mer i området. Stationen vil på langt sigt kunne være et vigtigt mobilitetsknu-

depunkt – både i forhold til den kollektive trafik og som bindeled i en mere 

sammenhængende og attraktiv bydel.   

 

Torsøvej Station ejes dog af Banedanmark. Det betyder, at Aarhus Kom-

mune ikke selv kan ændre forhold på stationen. Teknik og Miljø er derfor i 

løbende dialog med Banedanmark om indretning af stationen og med Trafik-

styrelsen, der skal godkende ændringer eksempelvis ved etablering af en 

overgang i niveau. 

  

Spørgsmål 2:  

Vil Aarhus Kommune ansøge midler fra puljen ”Landets togstationer for 

alle”? 

 

Svar:  

Staten har i det seneste infrastrukturforlig afsat en pulje 650 mio. kr. til at for-

bedre tilgængeligheden på stationer for alle, uanset handicap og behov. Pul-

jen udmøntes i perioden 2022-2035. Heraf har Banedanmark nyligt gennem-

ført en idéfasehøring forud for udmøntning af en del af denne pulje (150 mio. 

kr.).  
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Aarhus Kommune har i samarbejde med Aarhus Letbane og de andre kom-

muner i Letbanesamarbejdet allerede indmeldt Torsøvej Station som den 

vigtigste udfordring på Letbanens strækning i forhold til tilgængelighed og 

fremkommelighed.  

 

Forhåbningen er, at Banedanmark med midler fra denne pulje kan bygge en 

overgang, der gør stationen mere tilgængelig og i stand til bedre at kunne 

benyttes som et bindeled. 

 

Spørgsmål 3: 

Hvad er anlægsøkonomien for gangbroen? 

 

Svar:  

Teknik og Miljø er ikke bekendt med anlægsøkonomien for en niveaufri over-

gang på Torsøvej Station. Projektet er endnu kun i idéfasen og mange for-

hold omkring en niveaufri overgang skal afklares i dialog med Banedanmark. 

 

Med venlig hilsen 

 

Steen Stavnsbo 

Rådmand  / 

   Henrik Seiding 

   Direktør 


