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Orientering om ændring af letbaneprojekt 

 

I forbindelse med detailprojekteringen af letbanen ved krydset mellem Kyst-

vejen og Nørreport er besluttet forskellige ændringer i forhold til det der tidli-

gere har været forudsat. 

 

Efter min opfattelse er der samlet set tale om væsentlige forbedringer, men 

der er naturligvis både fordele og ulemper.  

 

Med dette brev vil jeg gerne give en kort orientering om den måske vigtigste 

ændring, nemlig at standsningsstedet ved Navitas udgår og slås sammen 

med det på Skolebakken.  

 

Baggrunden for ændringen er en anmodning fra Aarhus Letbane. Anmod-

ningen er begrundet i forskellige forhold.  

 

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har især lagt vægt på, at når 

standsningsstedet rykkes mod syd giver det grundlag for at forbedre både 

trafikafvikling og sikkerhed i Nørreport-krydset. Det er blandt andet vigtigt at 

der er plads til et ventende letbanetog mellem krydset og standsningsstedet. 

Derved mindskes risikoen for at letbanen forsinkes og for at krydset blokeres 

af ventende tog i situationer, hvor køreplanen ikke kan holdes 100 %. 

 

Letbanesporene kan desuden rykkes tættere sammen når ø-perronen ude-

lades. Det vil give bedre plads øst for sporene og en bedre sporgeometri og 

dermed også bedre komfort for en senere afgrening til Aarhus Ø. Afklaring af 

krydsets udformning afventer at sporgeometrien fastlægges endeligt.  

 

Fra Navitas og Bestseller forøges gangafstanden til standsningsstedet med 

100-150 meter, så den samlede afstand vil være henholdsvis ca. 200 meter 

og godt 300 meter. Fra City vil der være tale om en marginal forøgelse på 

under 50 meter. 

 

Samtidig arbejdes der med et projekt nord for krydset med Nørreport op til 

Østbanegården. Det vil i givet fald betyde at de attraktive byrum der skabes 

syd for krydset kan forlænges mod nord, og at kapaciteten i krydset mellem 

Hjortholmsvej og Skovvejen kan forbedres . 

Center for Byudvikling og Mobilitet 
Kalkværksvej 10. 8000 Aarhus 
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Det er oplagt at disse ændringer kan give behov for en sammenhængende 

orientering om status for de forskellige projekter i området og lejlighed til at 

stille spørgsmål hertil. 

 

I givet fald kan min sekretær, Sanne Strømkjær Olesen kontaktes herom på 

tlf.: 8940 2527 eller på email: sso@aarhus.dk. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bente Lykke Sørensen 

Centerchef, Byudvikling og Mobilitet 
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