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Mulighed for yderligere elektrificering af letbanen (SIDE 2)
Aarhus Letbane var oprindelig planlagt til at køre på el på strækningen igennem
Aarhus og diesel på Odderbanen og Grenaabanen. Men den nye anlægslov lader det
være op til de lokale parter, om de ønsker en hel eller delvis elektrificering af letbanen
fra Odder til Grenaa. Det giver større konkurrence i udbudsfasen.
Vi skal skabe sammenhæng for kunderne (SIDE 4)
I dette nummer har vi talt med Midttrafiks bestyrelsesformand, Arne Lægaard (V), og
Midttrafiks direktør, Jens Erik Sørensen, om letbaneprojektets betydning for Midttrafik
– og om Midttrafiks betydning for letbanen.
- Vi skal – udover at bidrage med erfaring og ekspertise – først og fremmest skabe
sammenhæng med den øvrige kollektive transport og dermed sikre, at letbanen matcher
kundernes behov, pointerer begge.
To spor i samarbejdet om letbanen (SIDE 7)
Med Folketingets vedtagelse af anlægsloven om Aarhus Letbane deler Letbanesamarbejdet sig i to spor. Om kort tid stiftes anlægsselskabet, hvor fokus i de
kommende år bliver at etablere Danmarks første letbane fra Odder i syd via Aarhus
til Grenaa i nord. Letbanesekretariatet fortsætter arbejdet med at udbygge letbanen
med etaper til de øvrige kommuner i Østjylland.
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 ”perlekæden”, der
skal skabe helhed omkring den nye busterminal i Aarhus, om designkonceptet, om
letbane-videoer på YouTube, om det underjordiske arbejde på Randersvej og om de
trafikale udfordringer på Kystvejstrækningen i det indre Aarhus.
Vidste du... (SIDE 12)
... at alle letbanetog bliver tilgængelige også for kørestolsbrugere? At der arbejdes
med at sikre niveaufri indstigning mellem tog og perron? At en revisor for tilgængelighed skal gennemgå alle skitse- og detailprojekter omkring letbanens etape 1?
At der findes en række konventioner, krav og standarder for tilgængelighed, som
letbanen skal efterleve? Og at der er nedsat en følgegruppe for tilgængelighed?
Nyhedsbrevet udgives af Letbanesekretariatet, sekretariat for Letbanesamarbejdet i Østjylland.
Letbanesekretariatet - Midttrafik - Søren Nymarksvej 3 - 8270 Højbjerg - www.letbanerimidttrafik.dk

Mulighed for yderligere elektrificering af letbanen
Den nye anlægslov åbner mulighed for, at letbanen kan køre på el på en længere strækning end
først planlagt. Oprindeligt var planen at indsætte såkaldte dieselhybrid letbanetog, som kunne
køre på el på strækningen igennem Aarhus og på diesel på Odderbanens og Grenaabanens eksisterende strækninger. Men markedet for dieselhybridtog har ikke udviklet sig som ventet, og for
at sikre størst mulig konkurrence i udbuddet udvides mulighederne for yderligere elektrificering.
Anlægsloven giver parterne omkring etape 1 af
Aarhus Letbane flere muligheder for at kombinere
el- og dieseldrift på letbanen:
• L etbanen kan køre på diesel på Odderbanens og
Grenaabanens eksisterende spor og på el på det
nye letbanespor igennem Aarhus – det vil sige
kørsel med de såkaldte dieselhybrid letbanetog,
som der lægges op til i VVM-redegørelsen
• Der kan etableres yderligere elektrificering af
Odderbanens nuværende strækning og strækningen mellem Lystrup og Hornslet, så kun tog, der
betjener Grenaabanen via Risskov, kører på diesel
• Der kan gennemføres fuld elektrificering af letbanen hele vejen fra Odder via Aarhus til Grenaa
Udgiften til elektrificering, udover hvad der er i
driftsøkonomisk balance i forhold til de hidtidige
beregninger, skal ifølge Lov om Aarhus Letbane I/S
finansieres af de parter, som måtte ønske den. Dog
skal en yderligere elektrificering først besluttes af
Aarhus Kommune og Region Midtjylland, inden
finansieringen kan diskuteres.

Et fremtidssikret anlæg
Muligheden for en yderligere elektrificering af Aarhus
Letbane er blevet aktuel, fordi forudsætningerne i
VVM-redegørelsen for letbanens etape 1 har vist
sig at have visse svagheder.
VVM-redegørelsen fra 2010 tog udgangspunkt i dieselhybrid letbanetog, som på daværende tidspunkt
var sat i drift i Kassel (Regio Citadis leveret af Alstom
med en dieselpowerpack til drift på ikke elektrificerede strækninger, red). I Kassel betjener dieselhybrid
letbanetog en delstrækning, som ellers ville kræve
en omkostningstung elektrificering, hvilket kan sammenlignes med forholdene omkring letbanens etape
1 i Aarhusområdet.

Forudsætningen og strategien i VVM-redegørelsen
var baseret på indkøb af dieselhybrid letbanetog,
som kunne køre på diesel fra Odder til Aarhus, videre
igennem Aarhus på el for derefter at koble tilbage
på diesel på strækningen mellem Østbanetorvet
og Grenaa.

Marked for letbanetog undersøgt
Markedet for dieselhybrid letbanetog har dog ikke
udviklet sig som forventet. To udbud med dieselhybridtog er blevet aflyst i Tyskland inden for det
seneste år (udbud i Chemniz og Braunschweig),
og dieselhybridløsningen må i dag betragtes som
en lille niche inden for letbanebranchen. Der findes
p.t. ikke et dieselhybridtog i drift, som umiddelbart
vil kunne leveres til letbaneprojektet i Aarhus. Også
Regio Citadis-toget fra Kassel vil skulle gennemgå
redesign på grund af nye EU-krav for at kunne køre
i Aarhus.
Letbanesekretariatet har derfor iværksat yderligere
undersøgelser af markedet for standard letbaneløsninger i udlandet. Undersøgelserne har vist, at standardiserede løsninger som rene elektriske sporvognstog med hastigheder på op til 80 km/h tilbydes af syv
til otte forskellige leverandører i EU. Dieselhybridtoget
med hastigheder på op til 100 km/h, som VVM-analysen tager udgangspunkt i, leveres fortsat kun af én
leverandør og må maksimalt kunne forventes at blive
leveret af tre leverandører. Til sammenligning bliver de
tilsvarende rene elektriske letbanetog produceret og
leveret af fem til seks leverandører i EU.

Skrappere krav til letbanetog
Generelt vil der med hensyn til støj og emissioner
blive stillet skrappere krav til letbanetog, end der
i dag stilles til tog på de eksisterende strækninger.
Det betyder, at togdriften vil larme og forurene
mindre end i dag, og at letbanedrift vil have en
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Foto: Sønderborgbanen blev elektrificeret i slutningen af 1990’erne (Kilde: Letbanesekretariatet)

positiv indflydelse på luftkvaliteten i de nærmiljøer,
den ligger umiddelbart op til banen. Letbanetog, der
udelukkende kører på el, vil desuden give besparelser på energiomkostninger og vedligehold af togene.
Til gengæld er der øgede driftsudgifter forbundet
med vedligehold af kørestrømsanlægget.

Udbud skal sikre en god pris
Det kan ikke på forhånd afgøres, om dieselhybrid
eller elektriske letbanetog er den økonomisk bedste
løsning. Usikkerheden omkring leverance af dieselhybrid letbanetog har gjort det nødvendigt at indarbejde
alternativer til dieselhybriddrift i udbudsstrategien,
og leverandørerne bliver bedt om at give deres bud på
omfanget af elektrificering. Det giver samtidig større
konkurrence, fordi flere vil være i stand til at levere en
ren elektrisk løsning.
Udbudsstrategien forventes offentliggjort i løbet
af forsommeren 2012 efter endelig godkendelse
i bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S.
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Vi skal skabe sammenhæng for kunderne
Midttrafiks rolle i Letbanesamarbejdet er som kommunernes og regionens trafikselskab
dels at sikre et godt samarbejde mellem ejerne af den kollektive trafik, dels at have den viden
og faglige kompetence, som kan være med til at løfte samarbejdet og sikre den faglige kvalitet
i det færdige resultat.
Samtidig er det helt centralt, at Midttrafik sikrer, at den kollektive trafik i regionen er
sammenhængende – set fra kundernes synspunkt.
- Kunderne er jo i bund og grund fuldstændig ligeglade
med, om det er staten, regionen eller kommunen, som
finansierer den kollektive trafik. De skal bare have en
løsning, der passer til deres behov, konstaterer Jens
Erik Sørensen, direktør i Midttrafik og formand for
Letbanesamarbejdets styregruppe.

Det bedste samlede tilbud til kunderne
I modsætning til hovedstadsområdet, hvor flere
trafikaktører (Movia, Metroselskabet, DSB, DSB S-tog
og Trafikstyrelsen) skal samarbejde om blandt andet
kundeservice, køreplanlægning, markedsføring og
takster, er strukturen i Midtjylland, at én central
aktør sikrer tilbuddet til kunderne. Det vil sige, sørger
for en effektiv koordinering af bustrafik, letbanetrafik
og forskellige former for trafik styret af kundernes
behov – for eksempel flextrafik og handicapkørsel.

- Derfor er vores deltagelse i Letbanesamarbejdet
essentiel. Vi skal sikre det bedste tilbud til kunderne
og den bedste udnyttelse af ressourcerne samlet
set, slår Jens Erik Sørensen fast.
Bestyrelsesformand for Midttrafik og 2. viceborgmester i Holstebro Kommune, Arne Lægaard (V)
uddyber:
- For at opnå succes med letbanen er det kolossalt
vigtigt at skabe sammenhæng mellem de forskellige
transportformer og få koordineret den øvrige kollektive trafik omkring letbanen. Derfor er det vigtigt,
at vi får én planlægningsenhed, og at Midttrafik, som
har ansvar for driften af den kollektive trafik, er med
i planlægningen af letbanen, siger han og fortsætter:

Foto: Bestyrelsesformand og direktør er enige om, at Midttrafiks vigtigste opgave er at skabe sammenhæng i den kollektive trafik
(Kilde: Midttrafik)
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- Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem, hvad de
forskellige transportformer kan løse. Dér, hvor der
bor mange mennesker, kan letbanen være med til at
løse trafikproblemerne, mens der i de tyndtbefolkede
områder er behov for andre løsningsmuligheder, for
eksempel mindre busser og behovsstyret trafik som
Flextur og Teletaxa.

Sammen kan vi skabe statslig interesse
Baggrunden for Letbanesamarbejdet er dog først
og fremmest politisk. En række kommuner og Region
Midtjylland vurderede i fællesskab, at man ved at gå
sammen om at udvikle et nyt produkt i den kollektive trafik kunne løse nogle af de udfordringer, der
er omkring trængsel og bæredygtig kollektiv trafik
i et større byområde.
- For mig at se viser Letbanesamarbejdet, at
når kommunerne og regionen går sammen om et
projekt, er det væsentligt nemmere at skabe den
nødvendige statslige interesse for projektet. Så det,
at både regionen, kommunerne og Midttrafik er gået
sammen, er den egentlige grund til, at vi har kunnet skabe en statslig medfinansiering på knap 50
procent til etape 1, vurderer Arne Lægaard.

Plads i bestyrelsen
Midttrafiks bestyrelsesformand glæder sig samtidig
over, at Midttrafik med vedtagelsen af anlægsloven
om Aarhus Letbane I/S får én af de i alt fem bestyrelsesposter i anlægsselskabet – selvom trafikselskabet ikke er blandt ejerne.
- Midttrafik skal planlægge og udbyde letbanens
drift, så derfor er det vigtigt, at vi er med i selve planlægningen. Når det er sagt, ser jeg det også som en
cadeau fra ejerne om, at Midttrafik har den fornødne
viden og kompetence – og derfor skal have en rolle
i udviklingen af letbanen, siger Arne Lægaard.

Vi skal tiltrække flere kunder

- Sammen med den øvrige bestyrelse skal vi sikre,
at tidsplan og budget holder. Samtidig skal vi konstant
levere den faglige viden, vi tilsammen ligger inde med
i Midttrafik og på den måde sikre, at anlægsbudget,
transportudbud og ikke mindst operatørudbud bliver
af den ønskede kvalitet, forklarer Jens Erik Sørensen.
Målet er at tiltrække så mange kunder som muligt.
- Når anlægget er klar til at blive taget i brug, bliver
vores fornemste opgave at lave et godt tilbud til
kunderne. Det vil sige, vi skal sørge for, at letbanen
tiltrækker flere kunder til den kollektive trafik, siger
direktøren og uddyber:
- For det første skal vi sikre, at letbanen har en god,
sikker og stabil drift. Det er helt afgørende, og det
er jeg sikker på, vi opnår. For det andet skal vi få
letbanen til at hænge godt sammen med bustrafikken, så de kunder, som skal stige om mellem bus og
letbane, får en god oplevelse. For det tredje skal vi
sørge for at få formidlet alle fordelene ved letbanen
til borgerne via en målrettet markedsføring.

Samarbejde er nøglen til succes
Men Midttrafik kan ikke løfte opgaven med at
tiltrække passagerer til letbanen alene.
- Faktisk kan kommunerne hjælpe os med at tiltrække flere passagerer, blandt andet ved at sørge
for ordentlige faciliteter på letbanestationerne. Det
gælder for eksempel Parkér og Rejs-faciliteter, der,
som navnet antyder, skal give bilister mulighed for
at parkere deres biler uden for Aarhus centrum og
rejse videre med kollektiv trafik, forklarer Jens Erik
Sørensen og fortsætter:
- Samtidig kan kommunen hjælpe med at informere
borgerne, så vi laver en god sammenhængende pakke,
som gør det attraktivt for kunderne at bruge letbanen.
Så er jeg sikker på, at letbanen bliver en succes.

Midttrafiks direktør ser umiddelbart to vigtige
opgaver i anlægsselskabet:
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Overbevisende resultater
Direktørens og bestyrelsesformandens største ønske
for projektet er da også, at Midttrafik både i anlægs- og
driftsfasen kan levere nogle overbevisende resultater.
Det vil sige resultater, som kan overbevise politikerne
om, at det er værd at investere i kollektiv trafik,
så længe man gør det intelligent og målrettet.
- Det er nøglen til at realisere den udbygning af
letbanen, der allerede er lavet skitser for, vurderer
Arne Lægaard og Jens Erik Sørensen.

Sekretariatet samler trådende
For at fremme arbejdet med letbanens etaper, både
i forhold til etape 1 og udbygningsetaperne, har Midttrafik etableret et letbanesekretariat, som arbejder
på at løse mange af de store udfordringer i projektet.
- Vi bidrager i alle arbejdsgrupper, styregrupper
og følgegrupper med viden og kompetence. Vi har
samtidig til opgave at profilere og markedsføre
Letbanesamarbejdet i hele Danmark, og så deltager
sekretariatet i internationale netværk for at sikre, at
vi konstant kan levere de ypperste faglige løsninger,
forklarer Jens Erik Sørensen.

Forberedelse af operatørudbuddet er i gang
Herudover er Midttrafik gået i gang med de indledende forberedelser til operatørudbuddet, som vil være
et separat udbud i letbanens etape 1.
- Vi har gode erfaringer med – og stor viden om
– at udbyde bustrafik. Og selvom en letbane er
et produkt af meget høj klasse, er det for mig et
trafikprodukt på lige fod med bussen, slår
Jens Erik Sørensen fast og uddyber:
- Det er meget vigtigt, at vi får forberedt det her
kæmpe projekt på en måde, så der bliver god
konkurrence mellem de bydende operatører, og så
kvaliteten bliver, som bestillerne ønsker. Derfor har
vi nedsat de nødvendige arbejdsgrupper til at forberede et rigtig spændende udbud af letbanedriften,
siger direktøren, der også ser nogle gode udviklingsmuligheder ved at deltage i letbaneprojektet.

- Jeg synes, det er et fantastisk spændende projekt,
og jeg er rigtig glad for, at vi i Midttrafik har fået en
så central rolle i det. Det er med til at forbedre vores
omdømme. Og så giver det fantastisk gode udviklingsmuligheder for både ledelse og medarbejdere i
organisationen, at Midttrafik er så centralt placeret.
Det er et stort ansvar, men jeg er helt sikker på, vi
kan løfte det, siger direktøren.
3 hurtige til bestyrelsesformand
i Midttrafik, Arne Lægaard (V)
1. Hvorfor er det en god ide at etablere en letbane
i Østjylland?
Det er der to grunde til. For det første er letbanen
et godt svar på de trængsels-, klima- og miljøproblemer, vi oplever i de større byområder. Og for det
andet er letbanen med til at højne kvaliteten af den
kollektive trafik, så den forhåbentlig kan tiltrække
endnu flere kunder.
2. Hvilken betydning får letbanen for den regionale
kollektive trafik?
Som jeg ser det, er letbanen et nyt højklasset produkt inden for den kollektive trafik og et godt svar på
trængselsproblemerne i det østjyske. Forhåbningen
er, at letbanen bliver så stor en succes, at den kan
udbygges. Det gælder selvfølgelig først og fremmest
dér, hvor der er mange mennesker.
3. Ser du nogle ulemper ved at etablere letbanen?
Letbanen i sig selv kan jeg ikke se noget negativt
ved, men jeg ser en udfordring i, hvordan man
finansierer driften af den. Det vil sige, hvor meget
regional bustrafik og hvor meget bybustrafik vil
Aarhus Kommune og Region Midtjylland reducere
for at finansiere letbanen?
På det område er erfaringen fra København, da
man etablerede metroen, at man skal være meget
forsigtig med at reducere for meget i bustrafikken.
Det kan nemlig betyde, at en hel del kunder samlet
set forsvinder fra den kollektive trafik.
Det er en udfordring, og her vil vi i Midttrafik selvfølgelig byde ind med den viden og de kompetencer,
vi har i den sammenhæng.
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To spor i samarbejdet om letbanen
Vedtagelsen af Lov om Aarhus Letbane I/S – L77 – bliver en milepæl i det letbanesamarbejde, som
otte kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik indgik tilbage i 2007. Med anlægsloven kommer
visionen om at etablere et effektivt kollektivt trafiknet med gode og direkte forbindelser til de
største rejsemål i Østjylland et skridt nærmere.
Samarbejdet om letbanen i Østjylland deler sig i to
spor, når anlægsselskabet for Aarhus Letbane I/S
påtager sig opgaven og ansvaret med at anlægge
letbanes etape 1. Samtidig fortsætter Letbanesamarbejdet arbejdet med en række yderligere udbygningsetaper.

Danmarks første letbanestrækning
Med anlægsloven kan etableringen af Danmarks
første letbane gå i gang. Letbanen forbinder de to
eksisterende lokalbaner fra Odder og Grenaa med 12
kilometer nye letbanespor igennem Aarhus midtby.
Anlægsselskabets første opgaver bliver at sende
anlægsarbejderne, transportsystemet og det rullende
materiel i udbud. Prækvalifikation af konsortier, der
inviteres til at byde, forventes at finde sted hen over
sommeren, og i løbet af efteråret bliver opgaverne
sendt i udbud. En endelig aftale forventes at være på
plads medio 2013, hvor anlægsarbejderne i Aarhus
kan gå i gang. Sideløbende vil der blive justeringer af
Odderbanens og Grenaabanens eksisterende skinnenet. Første etape af Aarhus Letbane forventes at være
i drift i 2016.

Ét stort anlægsarbejde blandt mange
Letbanens etape 1 er ét af flere store anlægsarbejder i Aarhus i de kommende år. Det forsøges så vidt
muligt at koordinere arbejdet med de øvrige store
anlægsprojekter – eksempelvis langs havnefronten
og ved Universitetshospitalet i Skejby. Anlægsarbejderne vil dog give en række gener for både beboere
på strækningen og for trafikanter i form af støj,
vejarbejde og ruteændringer.

Fortsat fokus på udbygning
Sideløbende med anlægget af etape 1 fortsætter
Letbanesekretariatet i Midttrafik arbejdet med at
undersøge mulighederne for en udvidelse af letbanen.
I efteråret 2011 offentliggjorde Letbanesekretariatet på vegne af kommunerne i samarbejdet en fase
1-undersøgelse af fire udbygningsetaper til Hinnerup,
Brabrand, Kolt/Hasselager og Skanderborg. Fase
1-undersøgelsen er et udspil til, hvordan letbanen i
Østjylland kan udbygges, og den skal indgå i de lokale
og den statslige prioritering af de næste etaper.
På længere sigt peger Letbanesamarbejdet på yderligere etaper til Hadsten og Randers samt nogle mindre
indre strækninger i Aarhus. Det vurderes til gengæld,
at betjeningen af Silkeborg sker mest effektivt via en
ny, hurtig regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg
med gode forbindelser og omstigningsmuligheder til
letbanesystemet.

Organisering – Letbanesamarbejdet
Letbanesamarbejdets organisering fortsætter som
hidtil med en styregruppe, en politisk følgegruppe
samt Letbanesekretariatet.
Organisationsdiagram kan ses på
www.letbanerimidttrafik.dk

Organisering – Aarhus Letbane I/S
Aarhus Letbane I/S ejes i fællesskab af Aarhus
Kommune (47,2 procent), transportministeren (47
procent) og Region Midtjylland (5,8 procent). Ejerne
og Midttrafik skal ifølge loven udpege medlemmer til
bestyrelsen for selskabet, mens bestyrelsen ansætter
direktionen. Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret.
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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 ”perlekæden”, der skal skabe helhed omkring den nye busterminal i Aarhus, om designkonceptet, om letbane-videoer på YouTube, om
det underjordiske arbejde på Randersvej og
om de trafikale udfordringer på Kystvejstrækningen i det indre Aarhus. Perlekæde skaber
helhedsplan for ny busterminal i Aarhus
pErLEkæDE SkABEr hELhEDSpLAN
for NY BuSTErMINAL I AArhuS
Aarhus Kommune og DSB Ejendomsudvikling A/S har
i samarbejde med Steen & Strøm Danmark, som ejer
Bruuns Galleri i midten af Aarhus, præsenteret det
projekt, som skal lægge grund for det videre arbejde
med en helhedsplan for midtbyen.
”Perlekæden” er navnet på det vinderprojekt,
som skal omdanne de nedslidte arealer omkring
Ny Banegårdsgade og Rutebilstationen i centrum af
Aarhus til et tæt, livligt og varieret bykvarter med en
ny busterminal og en udvidelse af shoppingcentret
Bruuns Galleri.

Tanken er, at nye og eksisterende bygninger af
forskellig form og størrelse skal omkranse området
– heraf navnet ”Perlekæden”.
Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune,
Bünyamin Simsek (V), sagde ved præsentationen
af projektet:
- Forslaget indeholder blandt andet en ny busterminal i direkte tilknytning til banegården og et stoppested for den kommende letbane. Begge elementer
vil forbedre de rejsendes vilkår og styrke stedet som
trafikknudepunkt.
Bag vinderprojektet står planlægningsteamet COBE,
Transform, Rambøll, Søren Jensen og ICP.
I alt havde fire teams udarbejdet forslag. Forslagene
blev givet som såkaldte parallelopdrag. Det betyder,
at forslag fra alle fire projekter kan indgå i det videre
arbejde med området.
Den nye busterminal i Aarhus forventes at stå færdig
i 2015, mens omdannelsen af bydelen strækker sig
over en længere periode.

Illustration: En ny busterminal i tilknytning til Aarhus H og Bruuns Galleri er med til at skabe et nyt trafikknudepunkt i centrum
af Aarhus (Kilde: Aarhus Kommune)
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Designkoncept skal sikre
sammenhæng i letbanens visuelle udtryk
Letbanesekretariatets designrådgiver - Team Preben
Skaarup Landskab - har gennem det seneste år arbejdet på et designkoncept for letbanen. Et designkoncept, som nu er endeligt godkendt.
Det overordnede design for letbanen tager udgangspunkt i, at letbanen kommer til at løbe igennem vidt
forskellige miljøer fra rå urbanitet langs havnen og i
den indre by til mere grønne og landskabelige områder i det nordlige Aarhus.
Designkonceptet skal med sine anbefalinger og
retningslinjer sikre, at letbanen fremstår som et
sammenhængende visuelt element på tværs af de
enkelte by- og landskabsrum, som letbanen løber
igennem.

Designkonceptet er vejledende og skal være med
til at sikre et konstruktivt samarbejde omkring
eksempelvis indretning af perroner og tog både
internt i anlægsselskabet for letbanens etape 1 og
udadtil i dialogen med borgere, politikere og andre
interessenter. Herudover vil designkonceptet indgå
i flere af de kommende udbud, og designet indarbejdes som en del af evalueringskriterierne i udbuddet
af transportsystemet.
Designkonceptet kan ses på
www.letbanerimidttrafik.dk.
Videoer om letbanen på YouTube

Illustration: Se videoer om letbanen på YouTube
(Kilde: Letbanesekretariatet)

Det er nu muligt at tage på tur med letbanen langs
den nye havnefront i Aarhus eller at få en introduktion
til Danmarks første letbane. To videoer om letbanen
giver et overblik over letbanens etape 1, der forbinder
Odderbanen og Grenaabanen med et 12 kilometer
nyt letbanespor igennem Aarhus, og over de mulige
udbygningsetaper til andre byer i Østjylland.
Videoerne er udarbejdet af Preben Skaarup
Landskab, ÅF Lighting, Knud Holscher Design
og COWI A/S for Letbanesekretariatet, og de kan
ses på www.youtube.com/letbanen

Illustration: Designkonceptet for første etape af letbanen er
nu offentliggjort (Kilde: Letbanesekretariatet)
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Trafikal udfordring langs
kystvejstrækningen i Aarhus
Forvandlingen af Aarhus Havn fra industriområdet
til et sted, hvor mennesker skal bo, arbejde, uddanne
og udfolde sig, er i fuld gang. Visionen er at skabe
et nyt havnebyrum og sammenhæng mellem by
og vand. For at kunne realisere visionen skal
trafikken på Kystvejstrækningen neddrosles, og
Aarhus Kommune har netop udgivet en folder om
planerne for fremtidens trafikmønstre i midtbyen.
Planen indebærer, at Kystvejstrækningen fra Mindet
til Nørreport bliver omlagt, så der i fremtiden vil være
to spor til biler, to letbanespor, brede fortove og en
dobbeltrettet cykelsti. Omlægningen vil åbne området, så især de bløde trafikanter som fodgængere
og cyklister kan bevæge sig sikkert til og fra det nye
byrum på havnen. Letbanen får tre standsningssteder
på Kystvejstrækningen; ved det nye multimediehus,
Skolebakken og Nørreport.

Trafikplanen betyder, at bilister, der skal køre igennem Aarhus, med fordel kan benytte Ringvejen eller
Ringgaden i stedet for Kystvejstrækningen, når de
kører igennem byen. Bilister med ærinder i Aarhus
Midtby og i den nye bydel på havnen får forbedrede
adgangsforhold til den centrale del af Aarhus.
Målinger viser, at en del af gennemfartstrafikken
allerede er flyttet væk fra Kystvejstrækningen. I 2002
kørte omkring 40.000 biler i døgnet på Kystvejen og
Nordhavnsgade. I 2011 var antallet faldet til 25.000
biler i døgnet på samme strækning. Målet er, at der
vil køre 15.000-20.000 biler i døgnet, når vejen er
blevet omlagt til to spor.

Illustration: Letbanen kommer til at løbe i to spor langs Kystbanestrækningen (Kilde: Letbanesekretariatet)
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Underjordisk arbejde på Randersvej
Omfattende ledningsarbejder under jorden i og
omkring Randersvej betyder, at det tager halvandet
år at anlægge busbaner mellem Stjernepladsen og
Ringvejen – en strækning på omkring en kilometer.
Under jorden ligger store mængder kabler og rør,
som leder fjernvarme, spildevand, brugsvand, el og
telefonledninger rundt i området. En stor del af disse
kabler og rør skal flyttes for at give plads til en udvidelse af Randersvej og etableringen af letbanen.
Aarhus Kommune har fotograferet under jorden
i forbindelse med arbejderne.
Links til billederne findes på
www.letbanerimidttrafik.dk

Samlet skitseprojekt
for letbanen er på plads
Letbanesekretariatets rådgivere har netop færdiggjort de sidste skitseprojekter for letbanens forløb
fra Herredsvej til Lystrup i det nordlige Aarhus. Med
færdiggørelsen er alle skitseprojekter nu udarbejdet,
og der foreligger et samlet skitseprojekt for hele den
nye strækning på 12 km igennem Aarhus.
Skitseprojekterne er udarbejdet på baggrund af det
letbaneprojekt, der lå til grund for kommuneplanen
og VVM-redegørelsen. De enkelte skitseprojekter
indeholder blandt andet beskrivelse af geoteknik,
ledningsplaner, arkæologi, geometri, perroner, principper for afvanding, belysning og gadesignalanlæg.
Herudover beskriver skitseprojekterne sporets tracé,
elektroniske forhold, broer og bygninger.
Skitseprojekterne vil ligge til grund for den kommende detailprojektering og udbuddet af diverse
entrepriser i de kommende år. Materialet benyttes
desuden i forbindelse med ekspropriationsforretning
med henblik på at erhverve arealer til letbanens
realisering.

Foto: En stor mængde kabler og rør skal flyttes under jorden i og
omkring Randersvej for at skabe plads til busbaner og letbane
(Kilde: Svend Emil Mosbæk, Aarhus Kommune)
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Vidste du ...
... at alle tog vil være tilgængelige for
kørestolsbrugere?
I udformningen af letbanens etape 1 skal det sikres,
at kørestolsbrugere har adgang til alle perroner og
tog på lige fod med andre. Kørestolsbrugeres adgang
til perroner vil hovedsageligt ske via ramper. Ved
Aarhus H og Aarhus Universitet ved Wilhelm Meyers
Allé er det ikke muligt at komme til og fra letbanen
via ramper, og her bliver der i stedet etableret
elevatorer.

... at der arbejdes med at sikre niveaufri
indstigning mellem tog og perroner?
I arbejdet med udviklingen af letbanen er det centralt, at der sikres niveaufri adgang mellem perroner
og tog. Derfor er perronerne hovedsageligt placeret
på rette strækninger. Den kommende togleverandør
bliver også ansvarlig for at designe perroner, der sikrer de mest optimale forhold for ind- og udstigning.

... at alle skitse- og detailprojekter vil blive
gennemgået af både trafik- og tilgængelighedsrevisorer?
Alle skitse- og detailprojekter vedrørende letbanens
etape 1 har været og vil også fremadrettet blive
gennemgået af trafik- og tilgængelighedsrevisorer.
En tilgængelighedsrevision er en metode til systematisk at gennemgå og sikre, at tilgængeligheden i
projektet er i orden. Revisoren er altid uafhængig, det
vil sige, at hun eller han ikke kan indgå i projektorganisationen eller være repræsentant for en virksomhed, myndighed eller vejbestyrelse.

... at der findes en række konventioner,
krav og standarder for tilgængelighed, som
letbanen skal efterleve
Der findes en række internationale og nationale
standarder for tilgængelighed, som Aarhus Letbane
følger, blandt andre:
• FNs konvention om rettigheder for personer
med handicap.
• Aarhus Kommunes Handicappolitik
om tilgængelighed.
• Tilgængelighed i kommunale bygninger og
i de offentlige rum – Sådan gør vi i Aarhus.
• DS 3028: Tilgængelighed for alle.
• DS-Håndbog 105:1995. Udearealer for alle.
• Færdselsarealer for alle. Håndbog i tilgængelighed.
• Bygningsreglementet.

... at der er nedsat en følgegruppe med
medlemmer fra Handicaprådet og Ældrerådet
i Aarhus Kommune, som vil følge projektet?
Foto: Tog og perron vil så vidt muligt være i samme niveau på
standsningsstederne, og afstanden mellem perron og tog så lille
som mulig (Kilde: Letbanesekretariatet)

Aarhus Letbane har inviteret Handicaprådet og
Ældrerådet i Aarhus Kommune til at deltage i en
følgegruppe for tilgængelighed. Følgegruppen skal
følge arbejdet med adgangsforhold og tilgængelighed til perron og tog og vil løbende blive orienteret
om udviklingen i projektet. Der vil blive afholdt
dialogmøder, hvor problemstillinger vedrørende
tilgængelighed vil blive drøftet.
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