
FORSLAG TIL PLANLÆGNING AF LETBANE FRA AARHUS Ø TIL BRABRAND
- En del af letbanens etape 2

NUVÆRENDE GRUNDLAG

I forbindelse med oplægget til letbanens etape 2, er der fremsat forslag om etablering af en terminal i Bra-
brand Terminalen skal klare omstigning mellem letbane, regionalbaner og busser, ligesom den skal rumme 
parkeringsanlæg med mulighed for at stille bilen og benytte letbanen (et såkaldt parker-og-rejs anlæg).
En ny terminal og letbanens endestation(-er) bør derfor ses i sammenhæng med den regionale banetrafik 
særligt den nye regionalbane til Silkeborg), pendlertrafikken ind og ud af byen, samt understøtning af lokal-
områderne omkring kommende letbanestop.

UDFORDRING VED TERMINAL I BRABRAND

Der er imidlertid åbenlyse udfordringer ved at placere en terminal i Brabrand. På strækket fra rundkørslen 
ved Årslev (tilkørsel til motorvejskryds Aarhus Vest) og ind til den fremtidige terminal, vil man ikke kunne 
afhjælpe trængselsproblemerne på Silkeborgvej. Man mister det helt centrale potentiale som etablering af 
letbanen giver – Nemlig afhjælpning af trængsel og en lettere fremkommelighed i byen.

Letbanen skal afvikle pendlertrafik.  God pendlertrafik er afhængig af omstigningsmuligheder mellem bil og 
letbane, mellem regionaltog og letbane, men kun i mindre grad afhængig af omstigning mellem bil og regio-
nal- og intercitytog.

Derfor skal man tilsidesætte tanken om at etablere al omstigning mellem alle trafikformer på samme sted, og 
arbejde mod en differentieret løsning. Man kan supplere en terminal for den kollektive trafik i Brabrand med 
et parker-og-rejs anlæg tættere på motorvejskrydset. På den måde vil man undgå at pendlere i bil fra Her-
ningmotorvejen og E45 kom ind i den trængselsramte del af byen.
 

BEDRE TRANSPORTCENTER, STÆRKERE LOKALSAMFUND OG FREMKOMMELIG BY

Efter etableringen af motorvejskryds Aarhus Vest er trafikmængden på Silkeborgvej oppe på over 13.000 
biler i døgnet i snit. Samtidig er årsdøgnstrafikken på Silkeborgvej vest for Årslev faldet til kun en fjerdedel 
af dette.

Hvad nu hvis man forestillede sig en omstigning mellem bil og letbane på den ydre del af Silkeborgvej lige 
ved motorvejskrydset? Som bilist kan man komme hertil via afkørsel til logistikparken. Områdets fremtidige 
identitet som landets største transportcenter vil styrkes. Et letbanestop på dette sted, kan også understøtte en 
fremtidig byudvikling (og vise versa) i de udlagte perspektivarealer umiddelbart vest for Årslev. 

Letbanen kan lægges i Silkeborgvejens eksisterende tracé. Ved at føre letbanen her sikrer man et fremti-
digt udviklingspotentiale mod vest. Letbanen kan udvides og nå de stærkt voksende oplandsbyer Harlev og 
Skovby - Galten. Regionaltog og letbane kan så at sige overlappe hinanden. Regionaltoget fra Silkeborg vil 
slippe for at gøre mange stop små på vejen til Brabrand, samtidig med at oplandsbyerne vil blive supporteret 
af Letbanen.

Uanset med hvilket længere sigte man ønsker at udvikle letbanen mod vest, står en ting fast: 
Ved at trække letbanens endestation for parker- og-rejs ud vest for Årslev, kan man servicere flere byboer. Og 
samtidig undgå at trække pendlertrafikken ind i byen. Man kan få letbane til døren for flere og bilerne ud af 
byen.
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Terminal for den kollektive trafik placeres i Brabrand. I Årslev 
tæt ved motorvejskrydset placeres parker-og-rejs anlæg. Letbanen 

udvides fremtidigt til at også at nå de voksende oplandsbyer Harlev, 
Galten og Skovby. Letbane til døren for flere og bilerne ud af byen.
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