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www.regionmidtjylland.dk

Region Midtjyllands rolle
 

-
 

Lov om trafikselskaber


 

Ansvar for et overordnet regionalt busnet, der  
forbinder bycentre i hver sin kommune.


 

Finansierer privatbanerne (Midtjyske Jernbaner).

Kommunerne 


 

Ansvar for lokal                                            
kollektiv trafik.


 

Handicapkørsel.
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Region Midtjyllands rolle
 

- Planloven


 

§ 10 a. Stk. 4. Den regionale udviklingsplan 
skal redegøre for sammenhængen mellem 
den fremtidige udvikling og den statslige og 
kommunale planlægning for infrastruktur,….
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Behov for letbanen 


 

Øget indpendling til Århus


 
Trafikalt pres


 
Arbejdspladskoncentrationer ”N” og ”SV” i 
vækst


 
Regionale busser og bybusser orienteret mod 
centrum


 
Trængsel påvirker fremkommelighed for 
busser - trods bybaner
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Pendling fra 
omegnskommunerne til 6 største 
arbejdspladsområder i Århus

Pendler til Andel 

Århus C 19%

Århus N 24%

Vejlby 7%

Århus NV 9%

Åby 6%

Århus SV 15%

I alt 80%

32310 indpendlere fra omegnskommunerne. (2004)
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Busserne har svært ved at 
tiltrække nye passagerer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Problem at busserne har svært ved at tiltrække nye passagerer.
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Pendling mellem omegnskommuner 
og Århus vokser markant

Vækst i indpendling
 

til 
Århus, fra

1993 -
 

2006

Randers 86%

Silkeborg 71%

Djurslands 44%
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Fra sporvogn til letbane


 

Sporvogne i Århus fra 1904 til 1971. 


 
Sporvognsprojekt – screening - i 
1999’erne. Dyrt. (3-4 mia. kr.)


 

Århus Kommune og Århus Amt: 
Binde Odder- og Grenaabanen 
sammen + nyanlæg ad Randersvej 
forbi universitetet – Skejby – til 
Lisbjerg – Lystrup. 


 

2006/2007 Letbanesamarbejde: 
Århus, Norddjurs og Syddjurs,  
Odder, Favrskov, Randers,  
Skanderborg og Silkeborg kommuner 
samt Region Midtjylland

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sporvogne i Århus fra 1904 til 1971. 
Sporvognsprojekt i 1999 (cowi). Screening af forskellige muligheder – nyanlæg, erstatte en del bybusser med sporvogne – for dyrt – urentabelst
Fortsat arbejde med iddeen på lavt blus i Åhus K og Århus Amt – midre ambitiøst der tager udgangspunkt i det bestående nemlig  
Binde Odder og Grenaabanen sammen
+ nyanlæg ad randersvej forbi unuversitetet – Skejby – til Lisbjerg – Lystrup. Forbindes med Grenaabanen.
Omkring kommunalreformen – både sat ibero – og samtidig øget bevågenhed
Region Midtjylland overtog Amtets rolle – måske lidt tøvende.
Nye sammenlagte kommuner så muligheder: Djurslandskommunerne – Odder - Favrskov – Randers - Skanderborg og senest Silkeborg.
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12 km ny banestrækning i Århus 
Kommune



 
Central trafikkorridor



 
Integration af Grenå- og 
Odderbanen



 
Dieseldrift / El-drift



 
Letbanetog på hele strækningen

Letbanens etape 1 fra Odder til 
Grenaa
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Dækning af arbejdspladser i Århus, 
etape 1

Buffer
område

Antal arb. 
pladser

Andel af 
arbejds- 
pladser

400 m 47.765 36 %
600 m 61.878 47 %
800 m 74.270 57 %
1.000 m 82.819 63 %

Kilde: Letbanesekretariatet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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Infrastrukturanlæg letbanens 
etape 1


 
Hovedforslag og alternativ 
1 - krydsning af 
Herredsvejs forlægning


 

Variant på Århus H 
(bro/tunnel)


 

Depot og værksted 


 
Forlængelse til Lisbjerg 
Vest


 

20 nye/ombyggede 
standsningssteder
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Visualisering ved Sporgruppe 
400, Århus H
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800.000 etagemeter bolig/erhverv på
 bynære Havnearealer

Sydlige bastion med multimediehuset planlægges at stå færdigt i 
2014

”Nordlige bastion” - Navitas Park med 2000 studerende på 
ingeniør- og maskinmesteruddannelserne planlægges færdig i 
2014.
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Visualisering på
 

strækningen langs 
havnen, Toldboden
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Århus Universitet vokser

30.000 
studerende  i dag 
og udvidelse 
med op til 10.-

 15.000 over de 
næste 10-15 år

Århus Sygehus 
med ca. 4.000 
ansatte overgår 
til universi-

 tetetsformål, når 
Skejby Sygehus 
udbygges
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Hovedprincip for tværprofiler

Tværfelter/
wireophæng

Centermaster
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Uden hegn Med hegn

Visualiseringer af letbanens etape 1 -
 Randersvej 

Hegning eller ej?
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Skejby Sygehus udbygges

Udbygges over en periode på 10-15 år til 9.000 
ansatte, 100.000 indlæggelser og 600.000 ambulante 
besøg årligt
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Stoppested for
letbanen

Skejby Hospital

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ved Skejby (ny) sygehus 
Letbaneperronerne ses ved det gågadestrøg, der er planlagt frem til hovedindgangen. 
Fintfølenede apparatur er ikke hovedårsagen til, at vi har valgt letbanetraceet, hvor det ligger nu.
Hovedårsagerne er:
Der hvor vi ligger nu med letbanetraceet bliver vi helt fri for krydsninger af veje og adgange til P-pladser m.v., hvorved vi får en lavere rejsetid gennem området og sikkerhedsmæssigt få en god løsning
På den modsatte side af Sygehuset kommer Via University College for sundhedsuddannelserne, og der er også her et stort antal kontorarbejdspladser.
Hvis vi skulle flytte perronerne 50 eller maksimalt godt 100 m nærmere sygehuset ville der være en lang række konflikter med vejkrydsninger P-pladser stiadgange m.v., som det ville være vanskeligt at finde gode løsninger på.
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Principsnit for dalbro over Egådalen



 
550 m lang bro over Egådalen og 
Djurslandsmotorvejen (fuld broløsning)  



 
eller alternativt en 360 m lang bro 
(delvis dæmningsløsning) 



 
ca. 17 m bred bro



 
Højde på ca.15 m ved krydsning af 
Egåen
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Krydsning af Egådalen, Gl. Søftenvej

Fuld broløsning Delvis dæmningsløsning



23 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Ny tæt byudvikling ved Lisbjerg og Elev

• Lisbjerg med erhverv og op til 20.000 
indbyggere 
Ny by ved Elev med 10.000 indbyggere
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Ny kollektiv trafikplan for Århus 
forbereder letbanen



 

Nyt højfrekvent A-busnet

 i byområdet.


 

6 A-bus linjer og rute 100


 

A-busserne vil i dagtimerne 
køre med 5-10 minutters 
frekvens på 
hovedstrækningerne. 



 

Om aftenen og i weekenden 
kører A-busserne med 15 
minutters mellemrum.



 

Nogle af de højklassede 
buslinjer vil  fortsætte over 
kommunegrænsen og køre 
mellem Århus og hhv. 
Skanderborg, Hinnerup, 
Odder og Hornslet.
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Ny kollektiv trafikplan for Århus 
forbereder letbanen



 
11 supplerende 
bybuslinjer



 
Mere dækkende indirekte 
betjening



 
Frekvens 1 – 4 i timen



 
Så vidt mulig ikke i 
parallel med A- 
busbetjening



 
Hovedændringen ved 
letbanen er at linje 1 A 
nedlægges fra 
banegården
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Tidsplan -
 

nøgletal



 
Projektering 2010 - 2013



 
Anlægsarbejdet tilstræbes påbegyndt i 2011



 
Anlæg Letbanens 1. etape vil skønsmæssigt koste 1 - 1,2 
mia. kr. ekskl. togsæt



 
12-16 mio. passagerer og ca. 4 mio. flere kollektive rejser 
afhængig af tilpasning af busnettet og hastigheden i 
byudviklingen i nærområdet. 



 
Driftsøkonomi forventes neutral (ekskl. kapitaludgifter 
anlæg)



 
Letbanens etape 1 forventes i drift 2. halvår 2015
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Status
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Kassel letbanetog (tram-train) Alstom, 
RegioCitadis. Dual DC/diesel
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Udbygningsetaper

Vision om letbaner i Østjylland


 
”Der skal etableres en letbane i Århus- 
området, som kombineres med nærbaner og 
regionalbaner. I et længere perspektiv skal 
der arbejdes for en videre udbygning af 
letbanen til Skanderborg, Silkeborg, 
Favrskov, Randers, Djursland og længere ud 
i regionen”

(Den regionale udviklingsplan, Region Midtjylland)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Region Midtjyllands vision er at letbanens etape 1  ”kun” er første skridt mod en moderniseret skinnebåren kollektiv trafik infrastruktur.
Rækker udover Århus.

Vision i RUP’en: 
”Der skal etableres en letane i Århusområdet, som kombineres med nærbaner og regionalbaner. I et længere perspektiv skal der arbejdes for en videre udbygning af letbanen til Skanderborg – Silkeborg – Favrskov – Randers og længere ud i regionen”



Udfordringer: finansierings model – Staten har tildels vist vejen. Med ca 50% medfinansiering til anlæg vil det være anlæg af letbane være dyrt for lokale og regionale parter.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at sikre sammenhæng med øvrig kollektivt trafik, busser og tog.
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