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Forslag til lov om Aarhus Letbane behandles i Folketinget (SIDE 2)
Når Folketingets medlemmer inden længe skal førstebehandle forslaget til lov om
Aarhus Letbane, skal de tage stilling til en kombineret anlægs- og selskabslov. Det
betyder, at loven, når den er endeligt vedtaget, både giver hjemmel til at anlægge
Aarhus Letbane og til at oprette et interessentskab – Aarhus Letbane I/S.
Letbanen er ekstremt vigtig for Silkeborg (SIDE 4)
I dette nummer har vi talt med Frank Borch-Olsen (C), formand for Vej- og
Trafikudvalget i Silkeborg Kommune, om letbanens betydning for Silkeborgområdet.
- En ny regionalrute mellem Silkeborg og Aarhus vil binde Midtjylland bedre sammen og give vækst, siger Frank Borch-Olsen, som dog undrer sig over, at letbanens
vigtige udbygningsetaper ikke er nævnt i den seneste status for de strategiske
analyser, som Transportministeriet offentliggjorde i december 2011.
Informationsmøder om udbudspakker (SIDE 7)
Letbanesekretariatet udbyder udbudspakker på henholdsvis anlægsarbejder,
transportsystem og rullende materiel i forbindelse med etablering af Aarhus Letbane.
Oplysninger om udbudsprocessen bliver offentliggjort 5. februar 2012 på
www.midttrafik.dk/letbane/in+english. Letbanesekretariatet informerer om
udbudsprocessen 21. februar 2012 i København og 22. februar 2012 i Aarhus.
Prækvalifikation og udbud bliver senere på året annonceret i EU-tidende.
Langs med banen (SIDE 8)
I ”Langs med banen” kan du læse store og små nyheder med relation til det
østjyske letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi blandt andet om forberedelse af
Parkér og Rejs-anlæg i Lisbjerg, igangsættelsen af lokalplan for letbanen, anlægning af sidste etape af busbanerne og en perlerække af projekterne langs havnen.
Vidste du... (SIDE 14)
... at letbanen kommer til at køre fra en helt ny perron på Aarhus H? Og at der
bliver adgang til letbanen fra både banegårdshallen og fra M.P. Bruuns Gade?
Og at Kongesporet skal flyttes for at få adgang til letbanen? Og at den
eksisterende ambulancevej ved Aarhus H inddrages og erstattes af en ny?
Nyhedsbrevet udgives af Letbanesekretariatet, sekretariat for Letbanesamarbejdet i Østjylland.
Letbanesekretariatet - Midttrafik - Søren Nymarksvej 3 - 8270 Højbjerg - www.letbanerimidttrafik.dk

Forslag til lov om Aarhus Letbane behandles i Folketinget
Interessentskabet, Aarhus Letbane I/S, får til opgave at stå for anlægget af Danmarks første
letbane, der kommer til at løbe gennem Aarhus fra Grenaa til Odder. Den politiske aftale om at
etablere letbanen blev indgået i oktober 2011, og om kort tid førstebehandler Folketinget
forslaget til lov om Aarhus Letbane. Det forventes, at et fælles anlægsselskab kan stiftes
i løbet af første halvår 2012.
Når Folketingets medlemmer inden længe skal
førstebehandle forslaget til lov om Aarhus Letbane,
skal de tage stilling til en kombineret anlægs- og selskabslov. Det betyder, at loven, når den er endeligt
vedtaget, både giver hjemmel til at anlægge Aarhus
Letbane og til at oprette et interessentskab – Aarhus
Letbane I/S.
Af det udkast til et forslag til lov om Aarhus Letbane, som netop har været i høring, fremgår det, at
selskabet Aarhus Letbane I/S bliver ansvarlig for at
anlægge Danmarks første letbane herunder at udarbejde materiale i forbindelse med udbud af letbanen.

Grundtanken bag letbanens etape 1 er at binde Aarhusområdets to nuværende nærbaner, Odderbanen og
Grenaabanen, sammen med en cirka 12 kilometer lang
og ny dobbeltsporet letbanestrækning fra Åhavevej og
Aarhus H via de bynære havnearealer, Randersvej og
Skejby til Lisbjerg og Lystrup. Letbanens udformning
tager udgangspunkt i tillæg nummer 1 til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune.

Hvem ejer anlægsselskabet?
Ifølge udkastet til lovforslaget, oprettes anlægsselskabet af tre interessenter: Aarhus Kommune,
transportministeren og Region Midtjylland.
Ejerandelene bliver beregnet ud fra parternes
samlede bidrag til projektet og sådan, at:
• Aarhus Kommune ejer 47,2 procent
• Transportministeren ejer 47,0 procent
• Region Midtjylland ejer 5,8 procent.
I kroner og ører betyder det, at:
• Aarhus Kommune bidrager med 635 millioner
kroner, hvoraf 135 millioner kroner allerede
er finansieret i forbindelse med forberedelse
af busbaner
• Staten bidrager med 632 millioner kroner,
hvoraf 32 millioner kroner allerede er finansieret
i forbindelse med forberedelse af busbaner
• Region Midtjylland bidrager med 78
millioner kroner

Signatur:
Nyanlagt letbane
Eksisterende banestrækninger
Option - mulig udvidelse af etape 1
Nye veje
Områder for eventuelle justeringer af linjeføring i forhold til fremtidig byudvikling
Byudviklingsområder
Byudvikling på længere sigt

Kort: Den nye letbanestrækning (bilag 2 i lovforslag)

Parterne hæfter for uforudsete udgifter udover det,
der er fastlagt i anlægsbudgettet, i forhold til deres
respektive ejerandele i selskabet.

Mulighed for tilkøb
Af udkastet til lovforslaget fremgår det desuden,
at parterne har mulighed for at foretage tilkøb i
forbindelse med anlægsprojektet. Ved tilkøb forstås
udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for at

2

etablere letbanen, men som en eller flere af parterne
vælger at gennemføre i forbindelse med anlægget.
Dog må tilkøb ikke medføre væsentlige tidsmæssige
eller økonomiske konsekvenser for anlægget.
Odder Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs
Kommune har ifølge udkastet til lovforslaget mulighed for at tilkøbe ekstra funktionalitet til anlægget.

Anlægsselskab får egen bestyrelse og direktion
Anlægsselskabet skal ifølge udkastet til lovforslaget
ledes af en professionel bestyrelse på fem medlemmer, hvor Aarhus Kommune udpeger to medlemmer og transportministeren, Region Midtjylland og
Midttrafik hver udpeger et medlem. Aarhus Kommune udpeger formanden for bestyrelsen, og Region
Midtjylland udpeger næstformanden.

at selskabet i den præcise udformning af letbanen
tager hensyn til sammenhængen til den øvrige offentlige servicetrafik i nærområdet – blandt andet
ved fastlæggelse af standsningssteder.
Bestyrelsen ansætter - efter forudgående orientering
af selskabets ejere - en direktion, som varetager den
daglige ledelse.

Oprettelse af drifts- og infrastrukturselskab
Aarhus Letbane I/S’ opgave er alene at anlægge letbanens etape 1 i Aarhusområdet, og det fremgår af
udkastet til lovforslaget, at anlægsselskabet Aarhus
Letbane I/S opløses, når anlægget af letbanen i
Aarhus er færdigt og bestyrelsen beslutter, at anlægget overdrages til et drifts- og infrastrukturselskab.

Midttrafik tildeles en plads i bestyrelsen, selvom
trafikselskabet ikke er medejer af Aarhus Letbane
I/S. Midttrafiks medlem i bestyrelsen skal sikre,

Figur: Organisering af det kommende anlægsselskab for letbanens etape 1
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Letbanen er ekstremt vigtig for Silkeborg
Vi har talt med formanden for Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune, Frank Borch-Olsen (C)
om letbanens betydning for Silkeborg Kommune.
Han mener, at letbanen har stor betydning for væksten i Silkeborg og generelt i Midtjylland.
Derfor undrer han sig over, at den nyligt offentliggjorte status for de strategiske analyser af
blandt andet den østjyske infrastruktur ikke omtaler letbanens udbygningsetaper. Det er
forhåbentlig bare en forglemmelse, siger Frank Borch-Olsen.
- En ny regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg via
Galten vil være rigtig positiv, ikke bare for Silkeborg,
men også for det midt- og vestjyske, som også får
hurtigere adgang til Aarhus. Det vil binde regionen
bedre sammen og give vækst, siger Frank
Borch-Olsen (C).
Han er formand for Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg
Kommune, og han er fortaler for letbaneprojektet og
ikke mindst for udbygningen af de forskellige etaper
blandt andet til Silkeborg.
- Det vil betyde, at flere vil benytte den kollektive
trafik. Silkeborg er en meget attraktiv bosætningskommune, og vi har en stor udpendling, ikke mindst
til Aarhus. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi
har et infrastrukturproblem, blandt andet fordi vi har
søerne. De er attraktive, men de giver ulemper med
fremkommelighed. Noget af problemet bliver løst
med Silkeborgmotorvejen, men vi har brug for nogle
rene snit på vores infrastruktur, siger han og forklarer, at en ny regionalbane til Silkeborg løser mange
af udfordringerne.

Foto: Formanden for Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune,
Frank Borch-Olsen (C) mener, at letbanen kan give vækst både
i Øst- og Midtjylland.

- De lokale parter kan ikke bære opgaven selv.
Derfor er det positivt, at staten tager ansvar
og analyserer mulighederne. Men det er klart, at
de lokale parter ikke bare kan læne sig tilbage og
afvente resultaterne. Vi bliver nødt til at gøre vores
arbejde med at presse på.

Banen skal dog ikke erstatte den nuværende
togforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg via
Skanderborg. Begge dele er vigtige.
- Vi har ingen intentioner om at nedlægge den
forbindelse. Skanderborg er et knudepunkt for os,
når vi skal til Aalborg, Odense eller København.

Forglemmelse i analyserne

Lokale parter skal presse på

- Jeg vælger at tro, at det er en forglemmelse, fordi
beslutningen måske ligger sent i processen, og måske har folketingsvalget spillet ind. Jeg synes selvfølgelig, at det er et trælst signal, der bliver sendt,
men jeg tolker det som om, at de ikke er blevet helt
færdige med det.

Han glæder sig over, at en ny regionalbane mellem
Aarhus og Silkeborg via Galten indgår i de strategiske
analyser, som blev besluttet i aftalen om ”En grøn
transportpolitik” i januar 2009.

I den netop offentliggjorte status for de strategiske
analyser står det anført, at mulighederne for denne
nye regionalbane undersøges, men ellers står letbanens udbygningsetaper ikke nævnt. Hvordan
tolker du det?
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Jeg går også ud fra, at der er fuld opbakning i Letbanesamarbejdet til at påpege det over for staten,
fortæller han.

Staten skal finansiere det
Det skønnes i den samme status på de strategiske
analyser, at anlægsudgifterne for regionalbanen
mellem Aarhus, Galten og Silkeborg bliver omkring
4 milliarder kroner. Ifølge Frank Borch-Olsen skal de
udgifter alene betales af staten.
- Et kommunalt tilskud til banenettet i Danmark
vil være noget helt nyt. Hvis man vil have et sammenhængende Danmark, er det ikke udelukkende
en kommunal, men også en statslig udfordring, påpeger Frank Borch-Olsen og fortsætter:
- Når man laver et statsligt projekt som for eksempel
en motorvej, giver det også nogle ændringer i de
kommuner, motorvejen kommer ind i. Vi er glade for
Silkeborgmotorvejen, men den giver alligevel kommunen en masse anlægsomkostninger de næste
mange år, fordi vi skal have vores egen infrastruktur
til at hænge sammen. Og sådan vil det også være
med udvidelse af den kollektive trafik. Når staten
laver noget, som vi er glade for, giver det selvfølgelig
også nogle investeringer til kommunerne. Det vil
dette også gøre, men det er gode investeringer, som
giver en form for feedback både til det lokale område
og til staten, siger Frank Borch-Olsen.

Gang i byggeriet i Silkeborg
Hvilke planer for trafik og byudvikling har kommunen igangsat eller planlagt i Silkeborg i relation til den
kommende regionalbane?
- Når tracéet først er fastlagt, skal det indarbejdes
og sikres i kommuneplanen. Så kommer planlægningen omkring antallet af stoppesteder og så
videre, men selve byudviklingsdelen i Silkeborg er
vi i fuld gang med. Hvis man kommer til Silkeborg de
næste fire-fem år, vil man opleve én stor byggeplads
lige fra motorvej til midtby. Vi arbejder blandt andet
med byfortætning i vores bymidte, hvor der skal
være puls, og hvor der skal være plads til uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, siger formanden for
Vej- og Trafikudvalget.
Han drømmer om, at tracéet snart bliver fastlagt,
så processen kan komme på skinner.
- Jeg håber, der snart bliver udformet en omtrentlig
tidsplan for projektet. Hvis virksomheder og uddannelsesinstitutioner skal tiltrækkes, kræver det,
at tingene bliver fastlagt. Det kan godt være, vi er i
krisetider nu, men det nytter ikke noget, at vi først
begynder at få tingene til at fungere, når væksten
starter igen, siger Frank Borch-Olsen.

Fælles mål
Hvis regionalbanen bliver et rent statsligt finansieret
projekt, forestiller han sig, at Silkeborg Kommune
kan indgå i en form for repræsentantskab for letbanen, ligesom det er tilfældet med den nuværende
følgegruppe.
- Der er jo stor konkurrence og kamp både omkring
virksomheder og borgere, så det at have en følgegruppe gør, at vi er i samme båd og ser på de store
perspektiver. Alle går ud af den daglige lokalpolitik og
har nogle fælles mål. Det, synes jeg faktisk, er meget
givende for hele regionen.
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5 hurtige til Frank Borch-Olsen (C), formand for Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune
1. Hvorfor er det en god ide at etablere en letbane
i Østjylland?
Det sparer både energi og ressourcer og reducerer
trafikpropper. Jo mere kollektiv trafik vi kan få, jo
bedre er det. Det gælder for hele regionen, men fordi
Silkeborg Kommune har en meget høj udpendling
(cirka 14.500 udpendlere og 10.000 indpendlere,
red.), er vi afhængige af god kollektiv trafik.
2. Hvorfor bør der etableres en etape mellem
Aarhus og Silkeborg via Galten?
Det er i bund og grund for at binde Midtjylland bedre
sammen. Det giver nogle hurtigere forbindelser helt
ud til Ringkøbing, så det har noget med attraktivitet
at gøre. Som silkeborgensere har vi nok ladet andre
folk om at bestemme linjeføringen. Vi er bare glade
for, at regionen bliver bundet bedre sammen.
3. Hvorfor er det vigtigt for Silkeborg Kommune
at deltage i letbaneprojektet?
Det er ekstremt vigtigt for Silkeborg Kommune,
fordi vi er en del af det østjyske vækstområde.
Væksten i Silkeborg hænger nøje sammen med
væksten i Aarhus, og vi har nogle store virksomheder
her, som er tilknyttet Aarhus Universitet. Derfor er
det også vigtigt, at infrastrukturen hænger sammen.

4. Hvad var baggrunden for, at Silkeborg Kommune
tilsluttede sig Letbanesamarbejdet i 2008?
Vi ser det ud fra et regionalt perspektiv. Vi vil gerne
have noget vækst til området, og en af katalysatorerne i vækstområdet ligger i Aarhus. Vi er interesserede i en mere regional sammenkobling, og her er
letbanen og regionalbanen et vigtigt element. Vi ser
letbanen som en del af Østjylland og måske endda
hele Midtjylland - ikke kun Aarhus. Så den er
ekstrem vigtig for os.
5. Hvad kan Silkeborg Kommune bidrage med
i Letbanesamarbejdet?
Dels bakker vi op om letbanen, dels sørger vi selv for
at være med rent erhvervsmæssigt, når der kommer
vækst i området, for eksempel i forbindelse med
motorvejsprojektet omkring Silkeborg. Der ligger
store vækstmuligheder hos os, og vi skal selvfølgelig
være klar til at udlægge arealer til erhvervsvirksomheder. Det hele kommer ikke af sig selv på grund af
letbanen. Den er kun en del af en ramme, som vi
selv må fylde ud.

Kortet viser letbanenettet i Aarhusområdet og en ny regionalrute fra Aarhus til Silkeborg.
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Informationsmøder om udbudspakker
Letbanesekretariatet har offentliggjort oplysninger på de forskellige indkøb for etablering
af Aarhus Letbane. De offentliggjorte oplysninger omfatter udbudspakker på henholdsvis
anlægs-arbejder, transportsystem og rullende materiel. Kontrakter vil blive underskrevet
i løbet af 2012/2013.
Oplysninger om udbudsprocessen bliver
offentliggjort 5. februar 2012 på www.midttrafik.dk/
letbane/in+english
Derudover vil Letbanesekretariatet informere
yderligere om udbudsprocessen på to identiske
informationsmøder – et i København og et i Aarhus.
Indholdet på møderne er det samme, og det er derfor
ikke nødvendigt at deltage i dem begge.
Møderne afholdes:

Tirsdag 21. februar 2012 kl. 10-11.30 på
Hilton, Copenhagen Airport, Kastrup
Onsdag 22. februar 2012 kl. 10-11.30 i DGIhuset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C.
På møderne vil der blive informeret om udbudsprocessen for etablering af Aarhus Letbane,
og der vil være en generel introduktion til projektet.
Strukturen for og faserne i udbudsprocessen vil
også blive præsenteret.
Der er tale om tre udbudspakker:
• ’Civil works’
• ’Rolling stock’
• ’TS - package’

Foto: Der afholdes informationsmøder om udbudspakkerne
21. februar i København og 22. februar i Aarhus

’Civil works’ hører til udbudspakken om forberedende
arbejder. ’Rolling stock’ og ’TS - package’ hører begge
under udbudspakken om selve transportsystemet.
Selve prækvalifikationen og udbuddet vil blive
annonceret senere i EU-tidende.
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Langs med banen
I ”Langs med banen” kan du læse store
og små nyheder med relation til det østjyske
letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi blandt
andet om forberedelse af Parkér og Rejs-anlæg
i Lisbjerg, igangsættelsen af lokalplan for
letbanen, anlægning af sidste etape af busbanerne og en perlerække af projekterne
langs havnen.
Parkér og Rejs-anlæg forberedes i Lisbjerg
Aarhus Kommune planlægger i øjeblikket den kommende byudvikling i Lisbjerg. I oktober 2011 vedtog
et enstemmigt og positivt byråd et kommuneplantillæg, der beskriver de overordnede rammer for byens
udvikling, samt Lokalplan 828 for området. Dermed
er der for alvor kommet gang i udviklingen.
Samtidig er arbejdet med en lokalplan for erhvervsbyggeri langs Djurslandsmotorvejen i fuld gang
(Lokalplan 912). Lokalplanen vil dels give mulighed
for, at området kan anvendes til erhvervsformål i
form af kontor- og administration med videre, dels et
nyt Parkér og Rejs-anlæg.
Et Parkér og Rejs-anlæg skal, som navnet antyder,
give bilister mulighed for at parkere deres biler uden
for Aarhus centrum og i stedet skifte transport-

middel og rejse videre med kollektiv trafik. Her planlægges derfor gode parkeringsforhold og ventefaciliteter samt nem omstigning til busser og letbane.
Det overvejes desuden at etablere pendlercykler
til brug mellem station og de kommende arbejdspladser i Lisbjerg Syd.
Skitseprojekter i den afsluttende fase
Arbejdet med skitseprojekteringen af letbanen er
gået ind i sin afsluttende fase. Skitseprojekterne
indeholder skitser og planer for blandt andet linjeføring, byggekonstruktioner, signalanlæg, trafikafvikling, ledningsomlægninger og jordhåndtering. De
første skitseprojekter for strækningen i banegraven
(Åhavevej – Aarhus H) og strækningen på havnefronten (Spanien – Østbanetorvet) var færdige i begyndelsen af 2011, mens skitseprojektet for strækningen
Nørreport – Herredsvej netop er afsluttet.
På strækningen Nørreport – Herredsvej har der
været stort fokus på at få en linjeføring, der er så ret
som mulig og dermed giver en æstetisk flot løsning.
Det har givet en del udfordringer, blandt andet på
grund af de meget snævre forhold mellem facaderne
mellem Ringgaden og Stjernepladsen.
Derudover har der været et tæt samarbejde med
busprioriteringsprojektet, som netop har igangsat
anlægsarbejderne med etablering af busbaner langs
Randersvej. Der har ligeledes været en tæt koordinering med nybyggerierne ved Skejby Sygehus og Lille
Barnowprojektet ved Ringgadekrydset, hvor Aarhus
Universitet etablerer et større byggeri.
Der arbejdes nu på at få skitseprojekterne for de
sidste to strækninger Herredsvej – Lisbjerg og
Lisbjerg – Lystrup gjort færdige. De forventes at
ligge klar i foråret 2012. Herefter kan detailprojekterne og udbud af de forberedende arbejder,
der klargør den eksisterende infrastruktur til
letbane, igangsættes.

Kort: Parkér og Rejs-anlægget i Lisbjerg bliver en del af lokalplan
912 (Kilde: Aarhus Kommune)
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Illustration: Letbanetracéet placeres midt i vejen på Olof Palmes Allé i Aarhus N (Kilde: C.F. Møller, VVM redegørelse juni 2009)

Lokalplan for letbanen igangsat
Arbejdet med en lokalplan for letbanetracéet fra
Nehrus Allé til Lystrup Station er netop igangsat
(Lokalplan 907). Formålet med lokalplanen er blandt
andet at give mulighed for at etablere et letbanetracé i to spor på strækningen fra Nehrus Allé til
Lisbjerg og Lystrup samt en sti fra Brendstrupgårdsvej til Lisbjerg Bygade.
Letbanens forløb fra Nehrus Allé til Lystrup udgør en
del af den nye letbanestrækning, og strækningen er
i alt ni kilometer. Fra Nehrus Allé til Brendstrupgårdsvej ligger letbanen i midten af vejen. Herfra løber
letbanen langs den østlige afgrænsning af Lokalplan
887, som sikrer arealer til udvidelse af Aarhus
Universitetshospital, frem til Herredsvej. Herefter
løber letbane og sti i åbent land, krydser Søftenvej,
Egåen og Djurslandmotorvejen, frem til afgrænsning
af byudviklingsområdet i Lisbjerg. Ved Lisbjerg Bygade drejer letbanen mod øst, og fra Randersvej løber
banen i åbent land til Lystrup bygrænse og Lystrup
Station. Her er tale om både byzone og landzone.

I forbindelse med lokalplanlægning for yderligere
udbygningsetaper i den nye bydel forberedes letbanens fremføring mod vest gennem den kommende
Lisbjerg Bygade.
Lokalplanen forventes fremsat i offentlig høring
i løbet af foråret 2012.
Sidste etape af busbanerne anlægges
Tredje og sidste etape af busbaner på Randersvej er
startet op i marken i september 2011 og fortsætter
til foråret 2013. Etapen omfatter en vejstrækning på
cirka 1,3 kilometer fra Ringgaden til Ringvejen, hvor
vejen udvides med et ekstra spor i hver retning,
og der etableres støjskærme.
Projektet er koordineret med planerne for letbanen,
så kabler og ledninger på langs i vejen tilpasses letbanekravene med hensyn til placering af brønde og
dybder på kabler og ledninger. Fortove og kantsten,
der flyttes i busbaneprojekt, anlægges igen, så de i
mindst muligt omfang skal flyttes i forbindelse med
etablering af letbanen.
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For at få plads til udvidelsen har det været nødvendigt at rive en del ejendomme ned langs den
østlige side af Randersvej samt erhverve arealer fra
de erhvervsdrivende omkring Netto og McDonald’s
og en mindre del i den vestlige side af vejen ved
Kalmargade.
Mange erhvervsdrivende i området er berørt af
anlægsarbejdet, derfor er projektet udbudt på vilkår,
hvor opretholdelse af trafikken på Randersvej og tilkørselsforhold til de enkelte matrikler og inddragelse
af de erhvervsdrivende i planlægningen er en ligeså
væsentlig parameter som økonomien.
Arkil A/S, som udfører arbejdet, har ligeledes anlagt
etape 1 fra Nørreport til Ringgaden.

Fremtidens trafik i Aarhus til debat
Hvordan mener du, fremtidens trafikale udfordringer
i Aarhus skal tackles? Det spørgsmål stiller Aarhus
Byråd offentligheden i en debat, som varer frem til
27. januar 2012.
Baggrunden for debatten er et netop færdiggjort
udredningsarbejde, som viser, at trafikken i Aarhus
ventes at vokse betydeligt i perioden frem mod
2030. Hvis de eksisterende trafikmønstre ikke
ændres, forventes biltrafikken at vokse med
omkring 60 procent.
Byrådet ønsker derfor at tage offentligheden med på
råd om, hvilke projekter og initiativer der skal tilgodeses, og hvordan investeringerne hertil skal prioriteres.

Der er afsat 47,6 millioner kroner til projektet.

Foto: Den sidste strækning af busbanerne på Randersvej er ved at blive etableret (Kilde: Aarhus Kommune)
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I udredningsarbejdet er forskellige løsningsmuligheder i spil. Et af projekterne, som indgår i scenariet
om cykel- og kollektiv trafik, er nye letbanelinjer til
Hinnerup, Brabrand, Hasselager, Skanderborg
og Nordhavnen.
Efter debatperioden holdes en anlægskonference
for byrådet som led i budgetlægningen for 2013.
Hovedpunkterne fra debatten og en revideret rapport
forventes forelagt for byrådet til endelig behandling
inden sommeren 2012.

anlægsprojekt i byens historie. Byggeaktiviteter i så
stort et omfang kan ikke undgå at medføre gener for
naboer og trafikanter i området, og i perioder vil de
både se, høre og mærke, at et nyt byområde er på vej.

En perlerække af projekter langs havnen
Etableringen af en letbane langs Aarhus Havn er
blot ét blandt en perlerække af større byggeprojekter, som finder sted langs havnen. Havnefronten
har allerede ændret udseende, og flere steder langs
havnen vidner byggekraner, maskiner og containere
om fuld aktivitet.

En række byggeprojekter er allerede i fuld gang og
med til at skabe den nye bydel. Det drejer sig om:

Byggerierne på de bynære havnearealer, opførelsen
af det nye multimediehus i Aarhus og anlægget af en
letbaneetape langs havnen er tilsammen det største

Følgende projekter er i gang langs havnen:
De Bynære Havnearealer er en helt ny og storstilet
bydel på havnefronten i Aarhus med plads til cirka
7.000 beboere og 12.000 arbejdspladser.

Lighthouse* er et ikonbyggeri på kanten af
Aarhus og har vundet international anerkendelse
for sin unikke arkitektur. Første spadestik blev taget
i december 2010, og i april 2012 forventes de første
af 94 boliger at stå klar til indflytning. Byggeriet er
opdelt i tre etaper og består af ejerboliger, erhvervslejemål som kontorer og butikker samt et hotelprojekt.

Illustration: En perlerække af byggeprojekter skaber en helt ny bydel på havnen i Aarhus (Kilde: De Bynære Havnearealer)
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Isbjerget er kendetegnet ved sine skæve vinkler og
tagfaconer, hvis tinder hæver og sænker sig i toppe
og dale, visuelt forskudt for hinanden – ligesom
isbjerge gør i virkeligheden. Isbjerget kommer til at
rumme 210 lejelejligheder fordelt på ti etager.
Byggeriet begyndte i december 2010, og de første
beboere forventes at kunne flytte ind i begyndelsen
af 2013.
Z-Huset er karakteriseret ved sin særlige udformning
som et skrånende Z i fire til ti etager, som alle bliver
udstyret med en tagterrasse eller altan. Z-huset ligger
med Aarhusbugten og Lystbådehavnen som nærmeste naboer, og byggeriets første etape på 54 eksklusive ejerlejligheder fra 68 til cirka 240 kvadratmeter
samt fire butikker er netop nu til salg.
SHiP bliver fire etager højt og er i sin form inspireret
af hånden og dens fem fingre. Projektet markerer
overgangen mellem den nye havnebydel og Fiskeri-,
Træskibs- og Lystbådehavnen, og det er tanken,

at området skal byde på en række rekreative aktiviteter. Herudover kan der etableres erhvervslejemål
og boliger.
Det er ikke endeligt besluttet, hvornår byggeriet
påbegyndes.
Bestseller, det internationale modefirma og en
af tidens mest succesrige og innovative danske
virksomheder, opfører et byggeri til administration,
kontorarealer, showrooms med mere ved indgangen
til den nye havnebydel i Aarhus. Byggeriet bliver højt
og slankt med fem til 12 etager. Byggeriet er i fuld
gang, og mindst 500 af Bestseller-koncernens medarbejdere flytter i de nye omgivelser i løbet af 2013.
Navitas Park bliver synonym med uddannelse,
innovation og energi. Den stjerneformede bygning
kommer til at huse Ingeniørhøjskolen i Aarhus,
Aarhus Maskinmesterskole og en forskerpark drevet
af INCUBA Science Park. Omdrejningspunktet bliver
energi- og miljøteknologi, og bygningen kommer til

Illustration: Navitas Parks stjerneformede bygning bliver synonym med uddannelse, innovation og energi (Kilde: Navitas Park)
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at fungere som et laboratorium i skala 1:1 med sine
mange og innovative energiløsninger. Byggeriet bliver
i otte etager, og under bygningen opfører Aarhus Kommune et offentligt parkeringsanlæg med 450 pladser.

Byggeriet gik i gang i juni 2011. Det fire etager høje
Multimediehuset forventes færdigt i slutningen af
2014, mens de omgivende pladser bliver klar til brug
i slutningen af 2015.

Urban Mediaspace Aarhus er Aarhus Kommunes
til dato største bygge- og anlægsprojekt og opføres
i samarbejde med Realdania og Realdania Byg.
Projektet omfatter:

Marina House bliver det første af fire projekter med
ungdomsboliger og består af 45 delevenlige leje- og
ejerlejligheder. Byggeriet bliver otte etager højt, og
beboerne får fælles tagterrasse, egen altan og fælles
campusområde med Grundfos Kollegiet og 0-energihuset I og II. De første beboere flytter ind i Marina
House i februar 2012.

• M
 ultimediehuset – Aarhus’ nye
Hovedbibliotek, Borgerservice og samlingssted
for 3.500 daglige brugere
• Havnepladser
• Nordeuropas største automatiske p-anlæg med
cirka 1.000 pladser under Multimediehuset
• Frilægning af den sidste del af Aarhus Å
• Omlægning af trafikken omkring havnen
• Klimasikring af midtbyen

Grundfos Kollegiet slår i august 2012 dørene op for
200 studerende, som kan flytte ind i det 12 etager
høje hus med 159 lejeligheder. Kollegiet ligger ved
siden af den gamle lystbådehavn og tæt på Aarhus
Midtby. Der er tænkt masser af klimavenlig og ny
teknologi ind i huset, og kollegiet er placeret sammen med ungdomsboligprojekterne Marina House og
0-energihuset I og II, som får fælles campusområde.
0-energihuset I og II er lejeboliger til unge og indeholder en række bæredygtige energiløsninger, som
skal dække husenes energibehov. De to bygninger
på henholdsvis 12 og seks etager giver plads til 99
og 50 et- og toværelsesboliger, som er klar til indflytning i løbet af 2012 og 2013. O-energihuset I og II
får fælles campusområde med Marina House
og Grundfos Kollegiet.
Letbanen kommer til at løbe langs havnen i Grenåbanens nuværende spor. Der forventes at blive to
stop langs havnen, ét ved Multimediehuset ved den
nuværende Europaplads og ét på Skolebakken.

Illustration: Det nye multimediehus på Aarhus Havn forventes
klar til brug i slutningen af 2014 (Kilde: Urbanmediaspace.dk)
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Vidste du ...
... at letbanen kommer til at køre fra en helt
ny perron på Aarhus H?
Aarhus Hovedbanegård bliver udvidet med en helt
ny perron under Aarhus H, når letbanen i Aarhus
etableres.
Perronen kommer til at ligge imellem banegårdsbygningen og de eksisterende perroner. Letbanen kommer til at standse i et nyt spor 0 og det eksisterende
spor 1.
Letbaneperronen bliver cirka 140 meter lang og placeres parallelt med de bestående jernbaneperroner,
hvilket er med til at sikre en naturlig sammenhæng
med regionaltrafikken på jernbanen.

... at der bliver adgang til letbanen fra både
banegårdshallen og fra M.P. Bruuns Gade?
Passagerer får adgang til letbanen ligesom til de
øvrige perroner på Aarhus Hovedbanegård via trappe
og elevator fra vandrehallen og via en adgang fra M.P.
Bruuns Gade. På den mådes kan perronen betjenes
fra begge ender.
På Aarhus H placeres nedgangen til letbaneperronen
i den vestlige side af vandrehallen. Den nøjagtige
placering af rulletrapper og elevator er endnu ikke
besluttet.
Der er planer om en ny busterminal i tilknytning til
banegården og Bruuns Galleri.

Kongesporet bliver dog inddraget og omlagt til
letbanespor, og der skal i stedet anlægges et nyt
standsningssted, hvor Dronning Margrethe og den
kongelige familie kan ankomme, når de besøger
Aarhus med tog.
Anlægget med Kongesporet ejes og drives af Banedanmark, mens DSB ejer jord og betaler for energiforbruget. Banedanmark og DSB samarbejder om at
finde en ny placering til Kongesporet – en placering,
som også skal sikkerhedsgodkendes hos PET.

... at den eksisterende ambulancevej ved
Aarhus H inddrages og erstattes af en ny?
Den eksisterende ambulancevej, som er tilknyttet
DSBs værksted, bliver inddraget. Der anlægges
i stedet en ny adgang via det eksisterende rangerspor, som omlægges til rillespor og asfalteres i en
bredde på fem meter.
Af sikkerhedsmæssige grunde – og for at forhindre
konflikt mellem køretøjer og banemateriel – etableres en overkørsel med et halvbom-anlæg i krydset
mellem spor og kørebane.
Halvbom-anlægget udformes, så bommene som
udgangspunkt er nede og kun hæves, når redningskøretøjer skal passere overkørslen.
De eksisterende skilte fjernes og erstattes
af ny skiltning.

Der er mulighed for at forlænge letbaneperronen, så
passagerer også får adgang til letbanen via nedgang
fra den nye rutebilstation.

... at Kongesporet skal flyttes for at få adgang
til letbanen?
Kongehuset har i dag deres egen perron – Kongesporet – bag rutebilstationen, hvor kongefamilie
ankommer, når de besøger Aarhus.

Foto: Aarhus H får en helt ny perron til letbanen (Kilde: C.F.
Møller, VVM Redegørelse juli 2009)
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