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1. Indledning 
Notat giver en overordnet beskrivelse af projektforslaget for letbaneetapen Brabrand 
Aarhus Ø med henblik på igangsætning af VVM-processen.  
 
Notatet indeholder desuden foreløbige vurderinger af hvordan projektet kan gennem-
føres og af særlige problemstillinger i tilknytning hertil. Formålet er at give et grund-
lag for den indledende offentlige høring, hvor der indkaldes idéer og forslag til hvad 
der bør undersøges nærmere 
 
Projektets linjeføring har baggrund i tidligere undersøgelser og beslutninger. Linjefø-
ringen indgår således i kommuneplanen og i den gældende trafikplan for Midtbyen. På 
visse punkter er den dog justeret som følge af beslutninger i forbindelse med letba-
nens etape 1 og byudviklingsplaner. En væsentlig tilføjelse er desuden at der foreslås 
reservation til et supplerende spor til værksted og depot. 
 
Linjeføringen Brabrand – Aarhus Ø er undersøgt med hensyn til arealbehov og mulig-
heder for at tilpasse det omliggende vejsystem mv.  Der er tale om en overordnet un-
dersøgelse af en løsning, hvor letbanen er højt prioriteret, og hvor letbanetracéet så 
vidt muligt ikke benyttes af anden trafik. 
 
Med baggrund heri er vurderet hvor standardløsninger forventes at kunne benyttes, 
og hvor der må forventes behov for nærmere undersøgelser. I vurderingerne har ind-
gået erfaringer med planlægning og anvendelse af særlige bymæssige løsninger i en 
række udenlandske letbaneprojekter. 
 
Den samlede konklusion på forundersøgelsen er, at projektet kan gennemføres i den 
ønskede linjeføring. Særligt i City-området må dog anbefales en nærmere bearbejd-
ning og indpasning af letbanen i byrum og i forhold til den øvrige trafikafvikling.  
 
Det kan indebære løsninger, hvor letbanen kører i blandet trafik med nedsat hastig-
hed. Det betyder samtidig at der kan være øget risiko for forsinkelser samt for forrin-
get komfort og tilgængelighed.  Disse mulige ulemper, og risikoen for øgede driftsud-
gifter vil skulle sættes i forhold til konsekvenserne for byrummet og den øvrige trafik. 
Det må ses som en forudsætning for de store investeringer og letbaneprojektets suc-
ces, at dens fremkommelighed kan prioriteres højt. Derfor ses letbaneprojektet også i 
sammenhæng med en ny trafikplan for Midtbyen. Der lægges op til en proces og tids-
plan for de to projekter, hvor de er til debat samtidig, og hvor en ny trafik- og mobili-
tetsplan for Midtbyen gøres færdig inden letbaneprojektet lægges endeligt fast.  
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2. Resumé 
Notatet indeholder et ganske kort resume af forudsætninger, der ligger til grund for r 
en letbaneetape mellem Brabrand og Aarhus Ø. Desuden er projektet beskrevet over-
ordnet.  
 
Etapen er opdelt i delstrækninger i 4 grupper med forskellige karakteristika. 
 

- Strækninger, hvor projektet for letbanen afklares nærmere i sammen-
hæng med anden planlægning, særligt planer for byudvikling og –
omdannelse 

 
- Strækninger, hvor letbanen forventes at kunne etableres med sit eget 

trace. Her er tale om standardløsninger. 
 

- Strækninger, særligt i Cityområdet, hvor særlige udfordringer i form af 
fredninger, kulturmiljø, andre trafikale behov mv. giver behov for at 
undersøge projektet nærmere.  

 
- En strækning der udgør spor til værksted og depot. 

 
For delstrækningerne er der en kort beskrivelse af hvordan projektet kan udformes, af 
de konsekvenser det vurderes at få og af de særlige problemstillinger der ses at være. 
 
Formålet hermed er at give et afsæt for den første offentlige debat.  I VVM-
redegørelsen vil projektet blive beskrevet mere indgående og give grundlag for en 
mere konkret vurdering af hvordan eksempelvis de tilstødende ejendomme og de ek-
sisterende trafikforhold bliver påvirket. 
 
Overordnet er konklusionen at projektet kan gennemføres i det ønskede tracé. Der er 
imidlertid nogle vigtige temaer der skal behandles for at sikre en god integration af 
projektet med de områder letbanen vil forløbe igennem. Det er dermed også væsent-
lige temaer for den offentlige debat om projektet: 
 

- Letbaneprojektet i forhold til en ny trafikplan for Midtbyen. 
- Hensynet til fredninger, udpegede kulturmiljøer mv.  
- Placeringen af standsningssteder 
- Eksisterende og mulige nye trafikterminaler, hvor rejsende kan kombinere let-

banen med andre transportmidler. 
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Yderligere materiale vedrørende letbaner i Aarhus-området kan findes på 
0TUhttp://www.letbanen.dk/om-letbanen/mediatek/U0T 
 
Her findes historisk materiale og materiale vedrørende etape 1 samt planerne for det 
samlede letbanenet.   
 
Hér ligger også yderligere materiale vedrørende Brabrand – Aarhus Ø, herunder: 
 
”Forundersøgelser Aarhus Ø – Brabrand” . 
”Technical designparameters and planning philosophy for Aarhus Letbane”. 
 
 
 
Til Aarhus Letbane er valgt letbanetog fra Stadtler: 

 
 
 
Variobahn. Sporvogn. Max 80 km/t. 
Tango. Tram-train. Max 100 km/t.  
Togene er 2,65 meter brede og med lavt gulv. Desuden er de modulopbyggede, hvil-
ket gør dem velegnede til kørsel i tæt bebyggede områder. 
 

http://www.letbanen.dk/om-letbanen/mediatek/
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3. Forudsætninger 
En række undersøgelser og planlægningsmæssige overvejelser, samt politiske beslut-
ninger ligger til grund for det net at letbaner der arbejdes med, og som Brabrand Aar-
hus Ø-etapen indgår i.  
 
Desuden er en række mere tekniske krav og retningslinjer vigtige for at letbanepro-
jektet kan gennemføres i en høj kvalitet. Nedenfor er kort resumeret nogle vigtige 
planer og projektforudsætninger. 
 

3.1 Planlægningsmæssige forudsætninger 
Letbanens linjeføring og projektets konkrete løsninger skal forholde sig til en række 
mere overordnede politikker og planer, herunder: 
 
”Samspil 2025” der er en vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i 
Østjylland. Heri er foreslået at den nye bane til Silkeborg skal være 2 sporet, og at 
der etableres en terminal i Brabrand. Letbanen føres ud til denne. Terminalen skal ses 
i sammenhæng med at der – i ”TogfondenDK” - er i 2014 afsat 4 mio. kr. til en forun-
dersøgelse af en ny bane mellem Aarhus og Silkeborg. I denne undersøgelse skal bl.a. 
også belyses synergieffekter med Timemodellen og Aarhus letbane. Beslutning om 
projektet, herunder om igangsætning af en VVM-undersøgelse vil ske senest i 2024.  
 
”Kommuneplan 2013”. Heri indgår et sammenhængende net af letbaner, herunder 
også en letbanetape til Brabrand og med et videre forløb mod Silkeborg. Med togfon-
den og Samspil 2025 er der sket en videreudvikling af letbanenettet, som ikke frem-
går af kommuneplanen. Det betyder på den ene side at en fortsættelse af letbanen 
vest for Brabrand i delvis konkurrence med en ny regionalbane mod Silkeborg bør 
genovervejes , og på den anden side at det er aktuelt at undersøge og fastlægge pla-
cering og funktioner for en terminal i Brabrand – og en letbaneforbindelse til denne. 
  
Kommuneplanen indeholder også bestemmelser vedrørende udpegede kulturmiljøer 
og arkitekturpolitik, der indebærer, at der skal tages særlige hensyn, og at der stil-
leskrav til dokumentation.  
 
”Trafikplan for Aarhus Midtby” fra 2005. Heri er, med særlig betydning for letba-
nen, udpeget et net for den kollektive trafik. Brabrandlinjen og en senere linje til Has-
selager og Kolt indgår heri. Det gør også et forløbet via busgaden, og Park Al-
lé/Banegårdspladsen indgår som et vigtigt omstigningspunkt for den kollektive trafik.  
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Trafikplanen indeholder målsætninger om at reducere den gennemkørende trafik, 
herunder blandt andet at der ikke skal være gennemkørende biltrafik på Banegårds-
pladsen og i Park Allé. 
  
For blandt andet at sikre den samlet set bedste løsning for letbaneprojektet og for tra-
fikafviklingen i Midtbyen udarbejdes en ny Trafikplan parallelt med, at letbaneprojek-
tet afklares. 

3.2 Projektforudsætninger 
Principielt er der tre forskellige måder, hvorpå letbanesporene kan anlægges. 
 
Eget tracé, hvor letbanen kører i sit eget gadeuafhængige tracé, som en traditionel 
jernbane. 
 
Et eksempel herpå er vist på visualiseringen nedenfor, hvor letbanen passerer Egåen 
– med Skejby i baggrunden. 
 

 
 
 
 
Særligt tracé, hvor letbanen kører i sit eget gadeafhængige tracé. 
Nedenfor er vist et typisk tværprofil med særligt tracé, med letbane indbygget i mid-
ten af en vej. 
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Tværsnit. Letbanens etape 1, Olof Palmes Allé. 

 

Tværsnittet viser de fremtidige forhold i Olof Palmes Allé og svarer til hvad der fore-
slås eksempelvis på Viborgvej og Vester Allé. Nedenfor en visualisering af letbanepro-
jektet på Randersvej nord for Stjernepladsen. 
 

 
 
 
Delt tracé, hvor letbanen deler trace med anden trafik.   
Når letbanens spor også skal være kørebane er det af stor betydning at den anden 
trafik er begrænset og/eller at den kan reguleres signalteknisk, så der ikke – eller kun 
i begrænset omfang – opstår forsinkelser. 
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Nedenfor er vist nogle eksempler hvor der er benyttet delt tracé. 
 

 
Nordhausen, Tyskland, hvor letbanen deler areal med biltrafikken. 
 

 
Angers, Frankrig, hvor letbanen deler areal med fodgængere på en central plads. 
 
På letbaneetapen Brabrand Aarhus Ø vil ”Særligt trace” og ”Delt trace” komme i an-
vendelse.  
 
Projektet udarbejdes så det er fleksibilitet med hensyn til valg af tog. Der regnes med 
tog der er 2,65 meter brede, hvilket betyder at tog fra de fleste leverandører vil kun-
ne benyttes. For at få niveaufri indgang til togene vil perronerne skulle være ca. 30 
cm høje. Perronlængden forudsættes at være ca. 42 meter. Som udgangspunkt skal 
en sidelagt perron være minimum 2,7 meter og en midtlagt minimum 4,5 meter bred. 
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For at tilgodese hensynet til kørehastighed, komfort og ønsker om at minimere sliddet 
på skinnerne benyttes særlige retningslinjer for kurver mv.  
 
Der tages udgangspunkt i at strømforsyningen etableres efter samme principper som 
for letbanens etape 1. Det vil, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, sige som midt-
stillede master. Som for etape 1 vil der være steder, hvor dette ikke er hensigtsmæs-
sigt. 
 
Det gælder, hvor letbanens tracé skal deles med anden trafik. Her vil midtstillede ma-
ster indebære sikkerhedsafstande, som det kan være vanskeligt at tilgodese. Derfor 
kan der i stedet blive behov for at etablere strømforsyningen i wireophæng mellem 
facader og master.  
 
Endelig er der også en udvikling indenfor ledningsfri strømforsyning. Herved kan ma-
ster og ledningsophæng undgås. Der må forventes betydelige ekstraomkostninger ved 
ledningsfri strømforsyning. Det vil være relevant at undersøge denne mulighed i de 
mest centrale bydele.  

4. Beskrivelse 

4.1 Indledning 
Projektet omhandler infrastrukturen for en dobbeltsporet letbane fra Aarhus Ø til et 
muligt nyt terminalområde i Brabrand. Desuden indgår et forslag om reservation af et 
muligt spor til depot og værksted. 
 

 
Brabrand – Aarhus Ø  
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Terminaler 
Terminaler, forstået som større knudepunkter i infrastrukturen, hvor forskellige trans-
portmidler kan kombineres, er vigtige for letbanen.  
 
Her kan der være mulighed for at stige om mellem tog og bus, og for at parkere bil 
eller cykel. Terminalerne giver mulighed for at forbedre samspillet mellem de kollekti-
ve trafikmidler, og for at kombinere den individuelle og den kollektive trafik.  
 
Banegården, Banegårdspladsen og Park Allé er eksisterende terminal-områder. Desu-
den må strækningen langs med havnen ses som et terminalområde med flere letbane-
linjer og buslinjer. 
 
Som et særligt punkt i letbaneprojektet indgår desuden, med baggrund i ”Samspil 
2025”, et ønske om at etablere en terminal i Brabrand. 
 
Idéen med denne er, at udvikle et trafikalt knudepunkt i området, hvor Silkeborgvej 
og jernbanen mødes. Med letbanen og en ny regional bane mellem Aarhus C og Silke-
borg kan der blive mulighed for omstigning til tog direkte ind til Aarhus C, omstigning 
til letbanen og korrespondance med bustrafikken på Silkeborgvej. Endelig kan der ind-
rettes parkeringspladser for parker og rejs mv.   
 
I projektet for letbanen indgår linjeføringen frem til et sådan terminalområde. Desu-
den ønskes undersøgt arealbehov for en terminal og placeringsmuligheder i området, 
idet det kan have betydning for hvor og hvordan sporene etableres. Videre planlæg-
ning af en terminal, herunder evt. VVM-undersøgelse af denne ses som et selvstæn-
digt projekt. 
 
Som andre vigtige omstigningspunkter kan nævnes krydsningerne med Ringgaden og 
Ringvejen, hvor der vil være korrespondance med bussernes ringruter.  
 
Endelig kan også områderne ved Hasle Torv og ved City Vest ses om mulige fremtidi-
ge terminalområder, hvor letbanen indgår, og hvor der er indkøbsmuligheder mv.  

4.2 Delstrækninger 
Letbanetapen Brabrand Aarhus Ø er i det følgende gennemgået med udgangspunkt i 
en opdeling af strækningen i 4 grupper: 

A. Integreret i byudviklingsplaner 
B. Standardløsninger, særligt tracé  
C. Nærmere undersøgelser, delt tracé mv. 
D. Spor til depot og værksted 
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For delstrækningerne er i det følgende resumeret hvilke principper projektet foreslås 
udarbejdet efter. 

A. Integreret i byudviklingsplaner 
Visse steder indgår letbanen i planer for de områder den passerer. 
 
Det gælder: 

- På Aarhus Ø, hvor letbanen er fastlagt i et forløb midt i Bernhard Jensens Bou-
levard, 

- Langs Havnen og via broen over Spanien til Banegraven, hvor der er et fælles 
forløb med letbanens etape 1,   

- Fra broen over Spanien til Ny Banegårdsgade, hvor letbanens forløb indgår som 
forudsætning for en forventet byomdannelse. 

- Via Edwin Rahrs Vej og gennem Gellerup og Toveshøj, hvor letbanens forløb er 
fastlagt i midten af Edwin Rahrs Vej, i vestsiden af en ny bygade og i et forløb  
vest om City Vest til Silkeborgvej. 

 
For strækningen langs havnen er projektet fuldt afklaret og under anlæg som en del 
af etape 1.  
 
De andre nævnte delstrækninger indgår i planer for de områder de forløber igennem. 
Den videre afklaring af letbaneprojektet på disse delstrækninger vil – også tidsmæs-
sigt - skulle ses i sammenhæng med afklaringen af disse områder.  

B. Standardløsninger, særligt tracé   
Med baggrund i forundersøgelsen er vurderet at letbanen på en væsentlig del af 
strækningen kan etableres så den forløber i vejen, men ikke deler sit areal med anden 
trafik (”særligt tracé”). 
 
For Viborgvej, Ryhavevej og Edwin Rahrs Vej lægges op til at et særligt trace for let-
banen lægges i vejens midte. Langs Silkeborgvej foreslås sporene placeret i et særligt 
tracé langs nordsiden. 
 
Særligt trace giver letbanen god fremkommelighed. Den møder i princippet kun anden 
trafik i signalregulerede kryds, hvor den kan prioriteres. Fra sideveje mellem signalan-
læg begrænses trafikken, typisk ved at der kun kan svinges højre ind og ud.  
 
Det betyder ændrede adgangsforhold til naboområder. Der kan til dels kompenseres 
herfor ved etablering af nye signalregulerede kryds. Der vil dog også være ulemper 
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herved, da de kan forringe trafikafviklingen på den overordnede vej og indebære en 
omfordeling af trafikken på lokale veje i naboområdet.  
 
Arealer til letbanen og perroner til denne, samt til kørebaner, kryds, cykelstier og for-
tove mv. kan ikke tilvejebringes indenfor de eksisterende vejudlæg. Der vil flere ste-
der være behov for at erhverve arealer fra naboejendommene. De fleste steder i be-
grænset omfang, så ejendommen kan opretholdes. Enkelte steder vil der være behov 
for at erhverve hele ejendomme. 
 
Behovet for arealerhvervelser belyses nærmere i VVM-undersøgelsen.  
 
Visualiseringen nedenfor viser en mulige udformning ved Hasle Torv set mod vest fra 
Viborgvej, og med ny bebyggelser på området mellem Bispehavevej og Viborgvej i 
baggrunden. 
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Viborgvej, indre strækning. 
 

 
Viborgvej set mod nordvest ved Den Gamle By.  

 
Letbanen forløber midt i vejen. Der opretholdes et kørespor i hver retning til biltrafik 
og busser, ligesom der etableres cykelstier og fortove. Den eksisterende kantstens-
parkering, beplantning samt afsætningspladser for turistbusser til Den Gamle By ned-
lægges. 
 
Der etableres et standsningssted for letbanen ved Amtssygehuset og et nyt signalre-
guleret kryds ved Johan Langes Vej.  
 
Den eksisterende Tage Hansens Gade lukkes mod Viborgvej og forlægges til det nye 
kryds. Herved bliver der plads til et busstoppested, hvor Tage Hansens Gade munder 
ud i dag. Løsningen forudsætter i dette punkt koordinering med planerne for omdan-
nelse af Amtssygehusets arealer.  
 
Løsningen vil på det meste af strækningen kunne gennemføres med begrænsede ind-
greb i naboejendommene. Ved det nye kryds og ved standsningsstedet vil der dog 
være behov for større arealerhvervelser.  
 
Viborgvejs indre del vil hermed ændre karakter. Kørebanearealet bliver mindre bredt 
og opdelt af letbanen. De eksisterende vejtræer fjernes.  
 
Afsætningspladserne for turistbusser foreslås flyttet til Silkeborgvej. 
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Viborgvej, ydre strækning. 
 

 
Viborgvej set mod nordvest ved Handelshøjskolen og Vestre Kirkegård.  
 
Letbanen forløber i midten af vejen.  Der opretholdes et kørespor i hver retning til bi-
ler og busser, ligesom der opretholdes cykelstier og fortove. Der etableres stands-
ningssteder for letbanen vest for Ringgaden og vest for Frydenlunds Allé og nye sig-
nalregulerede kryds ved Fuglesangs Allé og ved Præstevangsvej.  
 
Eksisterende busbaner og skillerabatter nedlægges. Den eksisterende adgang for kø-
rende trafik til Vestre Kirkegård nedlægges og flyttes til det nye signalregulerede 
kryds ved Fuglesangs Allé. 
 
Der vil være behov for at inddrage en del af forhaverne langs begge sider af Viborgvej 
og ved de signalregulerede kryds. Behovet er størst i den sydlige side af vejen. Der vil 
blive behov for at erhverve en tankstation så krydset ved Højkolvej kan udbygges.  
 
Ryhavevej. 
 

 
Ryhavevej mod vest fra Hasle Torv. 
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Letbanen forløber midt i vejen. Der opretholdes et kørespor i hver retning for biler og 
busser. Der etableres fortove, og cykelstier genetableres i princippet som i dag nær-
mest Hasle Torv. På den øvrige strækning forudsættes cyklister på kørebanen, også 
som i dag.   
 
Der etableres et standsningssted på Ryhavevej nærmest Hasle Torv. På Ryhavevej 
etableres desuden et standsningssted, hvor der er en krydsende hovedsti. Der etable-
res et nyt signalreguleret kryds med Bispehavevej. Det eksisterende ved Rymarken 
bibeholdes. 
 
Der etableres en vendemulighed for biltrafikken på Ryhavevej nærmest Ringvejen. 
 
Der vil være behov for arealerhvervelser nord for Ryhavevej. Behovet er særligt stort 
ved de signalregulerede kryds. På strækningen mellem Hasle Torv og Bispehavevej vil 
der være behov for at erhverve 2-3 ejendomme i nordsiden.  
 
Edwin Rahrs Vej 
 

 
Edwin Rahrs Vej mod vest ved Åby Ringvej. 

 
På strækningen vest for Gudrunsvej er letbanens forløb fastlagt i sammenhæng med 
byomdannelsen af Gellerup og Toveshøj og placeret i midten af Edwin Rahrs Vej. 
 
På strækningen mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej forløber letbanen derfor også midt 
i vejen.  
 
På denne strækning indbygges et standsningssted nærmest Ringvejen. Blandt andet 
at hensyn til omstigning mellem letbanen og buslinjer på Ringvejen.  
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Silkeborgvej 
 

 
Silkeborgvej mod vest ved Lonesvej. 

 

Langs med Silkeborgvej er letbanen placeret i et forløb nord for den eksisterende Sil-
keborgvej. Projektet vil indebære væsentlige arealerhvervelser fra ejendommene nord 
for Silkeborgvej og lukning af 15 overkørsler fra disse til Silkeborgvej. I stedet etable-
res mindre lokalveje nord for letbanetracéet. Disse tilsluttes henholdsvis Sigridsvej og 
Koppelsvej. 
 
Letbanen kan herved etableres uden væsentlig indgreb i den eksisterende Silkeborg-
vej. En evt. fremtidig udbygning af Silkeborgvej til 4 spor er forudsat at ske mod syd, 
og vil kunne gennemføres uden at berøre letbanen. ?? 
Sanering af adgangene til Silkeborgvej ses som en fordel for trafiksikkerhed og trafik-
afvikling på vejen. 
 
C. Nærmere undersøgelse, evt. delt tracé    
På strækningerne via Ny Banegårdsgade, Banegårdspladsen, Park Allé, Rådhusplad-
sen, Vester Allé og Thorvaldsensgade samt evt. i krydset mellem Silkeborgvej og Vi-
borgvej er der en række forhold der indebærer at der vil være behov for at undersøge 
løsningerne nærmere.   
 
På disse delstrækninger er der mere begrænsede muligheder for at etablere et særligt 
tracé, hvor letbanen kun møder anden trafik i krydsene. Det skyldes at pladsforholde-
ne er begrænsede og at der er behov for at tilgodese tilgængeligheden for mennesker 
og varer. Men de skyldes også at mulighederne for at erhverve yderligere arealer be-
grænses af fredninger og værdifulde kulturmiljøer. 
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Der er således nogle udfordringer forbundet med at indpasse letbanen i de tætte og 
historiske byrum og med at sikre en tilfredsstillende afvikling af både letbanen og den 
øvrige trafik.  
 
På disse strækninger indgår den gældende trafikplan for Midtbyen som en vigtig for-
udsætning. Det gælder særligt princippet om at reducere andelen af gennemkørende 
trafik. I trafikplanen er konkret peget på at Banegårdspladsen lukkes for gennemkø-
rende biltrafik og at Vesterbro Torv, Hjortensgade og Langelandsgade omlægges for 
at dæmpe biltrafikken. 
 
Hermed skabes der mulighed for en trafikal fredeliggørelse der giver større friheds-
grader til at benytte løsninger, hvor letbanens tracé deles med busser og biler, og 
hvor perroner integreres med andre færdselsarealer. Anvendelsen af disse løsninger 
forudsætter nøje undersøgelser af hvordan trafikken kan tilgodeses og afvikles sikkert 
og uden at der opstår forsinkelser for letbanen.   
 
Ny Banegårdsgade 
 

 
Ny Banegårdsgade set mod vest ved Fredensgade. 

 
Letbanen får et forløb i midten af Ny Banegårdsgade.  
 
Den vil skulle dele tracé med både bil og bustrafik. Det forudsættes at letbanen kan få 
en god fremkommelighed som følge af at der ikke er gennemkørende trafik via Bane-
gårdspladsen. Desuden indebærer et nyt signalreguleret kryds der er forudsat i Hel-
hedsplanen at trafikken kan reguleres så letbanen får høj prioritet. 
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For at opnå rimelig plads til cykeltrafik og fodgængere er det forudsat at trappen til 
posthuset nedtages og evt. flyttes. Herved er der ca. 15 meter til rådighed for letba-
ne, busser, biler, cykler og fodgængere på det smalle sted ved Posthuset. 
 
Projektet vil skulle koordineres med byomdannelsen ved Ny Banegårdsgade. 
 
Banegårdspladsen 
 

 
Banegården set mod vest ved Posthuset. 

 
Letbanen får et forløb fra Ny Banegårdsgade mod vest, hvor den drejer op i Park Allé, 
men hvor der også skal sikres mulighed for en afgrening til M. P. Bruuns Gade for en 
senere letbaneetape mod Hasselager og Kolt.  
 
Der placeres et standsningssted længst muligt mod vest så der er en god passage for 
fodgængere fra Ryesgade til Banegårdens hovedindgang. Perronerne bør være side-
lagte, da de herved vurderes bedst at kunne integreres i et projekt for en nyindret-
ning af Banegårdspladsen. 
 
Banegårdspladsen er et vigtigt omstigningspunkt for rejsende der benytter Banegår-
den. Den funktion ønskes styrket med letbanen. Det er forudsat at bustrafikken kører 
i samme tracé som letbanen. Det er desuden forudsat at en begrænset biltrafik i form 
af varelevering mv. ikke benytter letbanetracéet på Banegårdspladsen.  
 
Med projektet vil der skulle tages stilling til principperne for indretning af Banegårds-
pladsen. Hensigten er at der opnås en samlet funktionel og æstetisk løsning. 
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Foruden selve letbaneprojektet vil der skulle tages stilling til de færdselsmæssige for-
hold for fodgængere, cyklister og biltrafik. Biltrafik omfatter særligt varekørsel, men 
der vil også skulle tages stilling til adgangsmulighederne for taxa og private biler.  
 
Indretningen af Banegårdspladsen vil også skulle ses i sammenhæng med en ny tra-
fikplan for Midtbyen. 
 
Park Alle 
 

 
Park Allé set mod nord ved Hotel Plaza. 

 
I Park Allé forventes letbanen at få et forløb midt i Park Allé. Længst mod nord etable-
res et standsningssted. 
 
Pladsforholdene i Park Allé er snævre. De begrænses yderligere af Rådhusets fred-
ning, som et projekt for letbanen vil skulle forholde sig til.  
 
Det må forventes at busser og biltrafik i Park Alle vil skulle benytte samme tracé som 
letbanen. Udenfor dette tracé, vil der skulle etableres perroner for letbanen, indrettes 
holdepladser for busser og varebiler mv., ligesom der vil skulle tages stilling til adgan-
gene til gårdene, hvor der er privat parkering, varelevering mv. Endelig vil der skulle 
være plads til fodgængere, ventende passagerer, cyklister osv.  
 
Park Alle er i dag i høj grad en trafikterminal, og den funktion ønskes styrket med let-
banen. 
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For at kunne prioritere den kollektive trafik højt vil den private biltrafik i Park Allé 
skulle reduceres til det mest nødvendige. Det vil være hensigtsmæssigt at undgå gen-
nemkørende trafik, og at undgå offentligt tilgængelige parkeringspladser der giver 
anledning til parkeringssøgende trafik. 
 
I dag er der offentligt tilgængelige parkeringspladser i Johannes Bjergs Gade og ved 
Rådhuset.  
 
Indretningen af Park Allé vil skulle ses i sammenhæng med en ny trafikplan for Midt-
byen. 
 
Rådhuspladsen 
 

 
Rådhuspladsen set mod vest ved Hans Hartvig Seedorffs Stræde 

 
Letbanesporene placeres i Rådhuspladsen med udgangspunkt i nærmere undersøgel-
ser af hvordan der bedst kan opnås en samlet og tilfredsstillende løsning. Som ud-
gangspunkt kører busser i letbanesporene.  Hvorvidt og hvor letbanen deler sporene 
med biltrafikken må bero på nærmere undersøgelser af hvordan det samlet set giver 
færrest gener.  
 
Som udgangspunkt vil der skulle sikres god fremkommelighed for letbanen, så køre-
planen kan overholdes. Rent praktisk forventes det at kunne ske ved signalteknisk 
styring. En udfordring hér er blandt andet at sikre at biler i venstresvinget mod Frede-
riks Allé kan afvikles, så de ikke blokerer for letbanen. 
  
Pladsforholdene på Rådhuspladsen er snævre og mulighederne for at udvide begræn-
ses af at Rådhuset og det omgivelser er fredet. Der er desuden en offentlig interesse i 
at kunne samles på dette sted.  
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De snævre pladsforhold giver begrænsede muligheder for at tilgodese eksempelvis de 
eksisterende holdepladser for Taxa og korttidsparkering i nordsiden af Rådhuspladsen.  
 
Rådhuspladsen indgår i ”Allégaderingen” der i dag er en vigtig færdselsåre. Den be-
nyttes af trafik til og fra City og dele af Midtbyen. Allégade-ringen forløber via Sønder 
Allé, Vester Alle, Nørre Allé mv. rundt om City.  
 
Skal sammenhængen i Allégade-ringen opretholdes vil der være behov for at der er 
både kørespor ligeud til Vester Allé og venstresving til Frederiks Alle fra Rådhusplad-
sen. Det kan formentlig kun etableres ved at biltrafikken i et eller andet omfang be-
nytter letbanesporene. 
 
Indretningen af Rådhuspladsen vil også skulle ses i sammenhæng med en ny trafik-
plan for Midtbyen. 
 
Vester Allé 
 

 
Vester Alle set mod vest ved Officersbygningen 

 
Letbanen placeres midt i Vester Alle. Der opretholdes et kørespor i hver retning samt 
cykelstier og fortove. 
 
Pladsforholdene i Vester Allé begrænses af ”Erhvervsarkivet” der er fredet. Desuden 
ligger ”Tinghuset”, ”Ridehuset”,  ”Officersbygningen” og ”AAROS” ved Vester Allé, og 
arealerne ud til Vester Allé har flere steder en visuel og kulturhistorisk værdi der stiller 
særlige krav til letbaneprojektets indpasning.  
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Vester Allé indgår desuden i ”Allégade-ringen” der er en vigtig færdselsåre for trafik til 
og fra City og dele af Midtbyen. Allégade-ringen forløber via Sønder Allé, Nørre Allé 
mv. rundt om City.  Vester Allé indgår desuden i vigtige ruter for både bustrafik og 
cykeltrafik. 
 
På dette sted er der behov for at undersøge mulighederne for at tilgodese samtlige 
trafikarter og samtidig finde løsninger der visuelt og i forhold til kulturhistorien er til-
fredsstillende. Som udgangspunkt forventes at fredningerne kan respekteres, men at 
der vil være behov for at erhverve arealer og ændre de eksisterende forhold ved 
Tinghuset og Erhvervsarkivet i østsiden og ved Officersbygningen og AAROS i vestsi-
den. 
 
Den endelige løsning på dette sted vil også skulle ses i sammenhæng med en ny tra-
fikplan for midtbyen, og Vester Allés fremtidige trafikale rolle i Midtbyens vejsystem.  
 
Thorvaldsensgade 
 

 
Thorvaldsensgade set mod vest ved Vester Alle, Slusebroen. 

 
Mellem Carl Blochs Gade og Vester Allé placeres letbanen i nordsiden af Thorvald-
sensgade og der er kun plads til en kørebane. Vest for Carl Blochs Gade kan letbanen 
ligge midt i vejen, og der kan være kørespor på begge sider af banen.  
 
Der etableres standsningssteder for letbanen i den østlige ende, ved Vester Alle og i 
den vestlige ende, ved ”Cereskrydset” 
 
Krydset ved Carl Blochs Gade ændres så der ikke kan svinges til venstre fra Thorvald-
sensgade til Vestergade og til Carl Blochs Gade  
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Thorvaldsensgade er en vigtig indfaldsvej til City, herunder til Åboulevarden og parke-
ringshusene hér. 
 
Pladsforholdene i Thorvaldsensgade mellem Carl Blochs Gade og Vester Allé begræn-
ses af bebyggelse i sydsiden og af Aarhus Å.  
 
Indbygning af to letbanespor på denne strækning betyder at der kun er plads til ét 
kørespor for biltrafikken. Ved perronerne vil der være et ekstra arealbehov. Der er 
også et ønske om cykelstier i begge sider af Thorvaldsensgade. Samtlige disse behov 
vil ikke kunne tilgodeses uden indgreb i den sydlige åside. Den ændres hermed fra et 
grønt forløb med træer til et forløb med mindre markant beplantning eller evt. et me-
re bymæssigt forløb, som det ses langs åen længere inde i City. 
  
Ved standsningsstedet vil der være behov for at etablere cykelstien delvis hængende 
ud over åen, et princip der også ses langs åen længere inde i City. 
 
Med denne løsning vil der skulle anvises en anden rute for biltrafik mod vest. Vester 
Allé - Vesterbrogade kan ses som det mest umiddelbare alternativ, men der kan evt. 
også skabes mulighed for at køre via Museumsgade og en ny forbindelse herfra til 
Thorvaldsensgade.   
  
Den endelige løsning på dette sted vil skulle ses i sammenhæng med en ny trafikplan 
for Midtbyen og en samlet løsning for området. 
 
Cereskrydset 
 

 
Ceres-krydset  set mod set mod vest fra Thorvaldsensgade 
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Letbanen lægges i et forløb midt i Thorvaldsensgade og midt i Viborgvej. I Thorvald-
sensgade nærmest krydset foreslås et standsningssted med sidelagte perroner.  
 
Krydset er i dag et forsat kryds. For at få et hensigtsmæssigt forløb for letbanen byg-
ges krydset om, så det bliver et mere regulært 4-benet kryds. I planerne for Ceres-
grunden er taget højde for en udretning af krydset. Blandt andet er forudsat at byg-
ningen der i dag rummer en cykelhandel fjernes.  
 
Ved Viborgvej begrænses pladsforholdene af eksisterende bebyggelse og af Den gam-
le By. Ved Thorvaldsensgade begrænses pladsen af eksisterende bebyggelse, beva-
ringsværdige bygninger og af ønsker om pladsdannelser. Udgangspunktet for projek-
tet på dette sted er at finde en afbalanceret løsning, hvor eventuelle indgreb i arealer 
ved Den Gamle By og Ceresgrunden mindskes 

D. Spor til depot og værksted 
 

 
Carl Blochs Gade set mod syd fra Thorvaldsensgade 

 
I forbindelse med letbanens etape 1 etableres værksted og depot i banegraven ved 
Åbrinkvej. Fra værkstedet etableres sporforbindelser til værkstedet via Banegraven til 
sporene mod Odder og Grenå og de nye spor der lægges fra Nørreport via Randersvej 
mv.  
 
Sporene til Brabrand vil have forbindelse til Banegraven og dermed også til værkste-
det, på samme måde som for etape 1.  
 
Af hensyn til kapaciteten på sporene nærmest Banegården anbefales at der sikres al-
ternative forbindelser til det kommende værksted og depot i Banegraven. En sådan 
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sporforbindelse kan hensigtsmæssigt etableres fra Thorvaldsensgade via Carl Blochs 
Gade og P. Hiort-Lorentzens Vej.  
 
Denne udgør en del af det foreslåede projekt. De tekniske muligheder for at etablere 
sporene er ikke undersøgt nærmere. En delstrækning vil skulle koordineres med pla-
ner for omdannelse af Godsbanearealerne. 
 
Sporet til værksted og depot kan etableres i kørebanen, så letbanetoget kører i blan-
det trafik på dette sted.  
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