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Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om letbanen 
 
 
Enhedslisten har sendt nedenstående forespørgsel 
 
Forespørgsel 
Borgmesteren bedes oplyse byrådet om, hvorvidt bestyrelsen for Århus Let-
bane har holdt sig orienteret om tidsplan for letbaneanlægget, herunder 
også om sådanne forhold som rettidig indsendelse af ansøgninger til Trafik-
styrelsen om godkendelser og prøvekørsler m.v. Det ønskes oplyst, på 
hvilke tidspunkter forsinkelser er oplyst fra direktør til bestyrelsen/Århus 
kommune. Det ønskes endvidere oplyst om skinner og stationer er klar, hvis 
der gives tilladelse til kørsel. 
 
Besvarelse 
Borgmesterens Afdeling har bedt Aarhus Letbane I/S om at besvare spørgs-
målene om, hvordan bestyrelsen og Aarhus Kommune er blevet holdt orien-
teret om forsinkelser og forventninger til godkendelsesprocessen. Besvarel-
sen fra Aarhus Letbane I/S vedlægges. 
 
Aarhus Letbane I/S oplyser desuden, at der løbende været informeret om ar-
bejdet med Odderbanen på alle bestyrelsesmøder. Herunder på følgende 
datoer: 
 
23. marts 2017 
11. maj 2017 
29. juni 2017 
17. august 2017 
22. september 2017 
2. oktober 2017 
2. november 2017 
14. december 2017 
 
Endelig er der også blevet informeret om Odderbanen på det seneste besty-
relsesmøde den 15. januar 2018.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jacob Bundsgaard 
 
  / 
 
   Niels Højberg 
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Spørgsmål til Aarhus Letbanes strækning mellem Aarhus H og Odder 

Hermed Aarhus Letbanes svar på spørgsmål fra Keld Hvalsø af 1. januar 2018: 
 
TV2OJ’s dækning af proceduren vedrørende testkørsel på Odderbanen er ikke korrekt, 
idet Aarhus Letbane har udført alle test relateret til sikkerhed. Den uges test, som vi 
mangler, vedrører funktionstest og vil blive udført efter, at Styrelsen har givet accept 
til kørsel på strækningen. Når denne godkendelse foreligger, skal Aarhus Letbane ikke 
længere ansøge om test, da de ikke vurderes at være signifikante (farlige for sikkerhe-
den). De manglende tests udføres i stedet sideløbende med, at letbaneførernes stræk-
ningskendskab opnås – derved spares der tid.  
 
Alle tests relateret til sikkerhed var allerede færdige den 25. oktober 2017, og det er på 
baggrund af disse tests, at assessortemaet kan lukke deres observationer, således at 
de kan skrive sikkerhedsvurderingsrapporten, som er udgangspunktet for Styrelsens 
arbejde med godkendelser. Proceduren er således, at Aarhus Letbane ikke kan søge 
om tilladelser førend at sikkerhedsvurderingsrapporterne er færdige. Der skal søges 
godkendelse af tog, infrastruktur, tekniske regler samt operationelle regler.  Styrelsens 
efterfølgende sagsbehandlingstid varierer fra godkendelse til godkendelse.  
 
Ovenstående CSM-procedure (Common Safety Methods) er fastlagt af Styrelsen, idet 
Aarhus Letbane er underlagt Jernbaneloven. 
 
Når Styrelsen godkender Aarhus Letbanes system på Odderbanen (og mod Lisbjerg 
skole), vil anlægget være fuld funktionsdygtigt og klar til drift. Normal procedure vil 
være, at anlægsarbejderne gennemgås med entreprenør før aflevering. I forbindelse 
med denne afleveringsforretning vil der blive oprettet en mangelliste, som entreprenø-
ren får en periode til at udbedre.  
 
Aarhus Letbane har hver mandag i perioden 27. september 2017 til 18. december 2017 
orienteret interessenterne og bestyrelsen omkring godkendelsernes fremdrift, ikke 
alene på Odderbanen, men også på den indre strækning. 
 
Derudover har Aarhus Letbane på bestyrelsesmøder gennem det sidste trekvarte år 
orienteret om fremdriften for Odderbanen.  
 
Med venlig hilsen 
Aarhus Letbane I/S 
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