
 
 
 
Selv om Teknik og Miljøs ”Oversigt over forslag 
til besparelser 2023-2026” ikke indeholder Letba-
nens/BRT´s Etape 2 fra Brabrand til Midtbyen, til-
lader jeg mig alligevel at foreslå dette emne som 
grundlaget for en så stor besparelse, at man kan 
undgå mange af de upopulære besparelser hos 
ikke kun Teknik og Miljø men også i Kommunens 
øvrige afdelinger.  
 

1) Formået med at føre etape 2 gennem Gelle-
rupparken og Bispehaven var oprindeligt at 
trække områderne beboere tættere til midt-
byen og herved reducere ghettodannelsens 
uheldige virkninger. Men med iværksættel-
sen af den såkaldte Ghettoplan i både Gelle-
rupparken og i Bispehaven ændres beboer-
sammensætningen, så den bliver som den 
øvrige by. 
Det begrundede behov for at føre letba-
nen/BRT gennem netop disse områder falder 
derfor bort. 
 

2) Selv om både letbane og BRT giver mulig-
hed for højklasset transport er ruten fra Bra-
brand gennem Hasle til midtbyen så snørklet 
og så kompliceret gennem byens travle 
smalle gader, at den vil vare ca. 25 minutter. 
I sig selv giver ruten derfor ikke mulighed for 
den eftertragtede højklassede transport. Til 
sammenligning bruger bussen fra Harlev kun 
14 minutter om at komme fra Brabrand til 
midtbyen. Og når først den vedtagne jern-
bane fra Silkeborg etableres, varer det kun 
ca. 7 minutter om køre fra Brabrand til Aar-
hus H.  
Til den tid er Etape 2 overflødig, for ingen vil 
bruge den. 
 

3) Vi skal indstille os på, at den kollektive trafik 
bliver dyrere end i dag, for prisen på trans-
portmidlerne er meget dyrere og forskellige. 
Investeringsmæssigt koster en passager-
plads i en dieseldrevet ledbus ca. 12.500 kr. 
Passagerpladsen i en elektrisk ledbus koster 
ca. det dobbelte. I BRT-bussen er pladsen 
ca. 4,5 gange så høj, mens den er ca. 10 
gange så høj i et letbanetogsæt. Hertil kom-
mer så investeringerne i den højklassede 
transportrute, som for især letbanen kommer 
til at ligge mellem 2,5 og 3 mia. kroner. 
Nogen skal jo betale - enten over skatten, el-
ler også skal passagererne selv betale mel-
lem 100 og 150 kr for en enkelt tur med  
letbanen til midtbyen. Det virker fuldstændig 
urealistisk. 

 
 
 

4) Kommunens GIS-system viser, at der i 2030 
bor 1900 potentielle brugere af letbanen i 
Brabrand. Derfor skal der anlægges 1,6 km 
letbanespor mellem City Vest og Brabrand 
Station – pris ca. 150 mio. kr. svarende til 
80.000 kroner pr. potentiel bruger. 
4 000 mennesker har fremsendt høringssvar, 
hvor de beder kommunen om at undlade de 
kommunens påtænkte besparelsen i busdrif-
ten, kulturen, ældre, børn og unge osv.  
Hvordan kan man under disse omstændighe-
der overhovedet overveje en letbane til Bra-
brand? Ingen vil bruge den, og som alene i 
etableringsomkostninger fra Gellerupparken 
til Brabrand koster 80.000 kroner pr. potentiel 
bruger.  

 

5) Alle steder i Kommunen tilstræber man at re-
ducere støjen og forureningen ved at lukke 
veje gennem beboelsesområder – undtagen i 
Hasle. Her skal letbanen køre på Ryhavevej, 
og der skal åbnes for trafikken ved Rytoften. 
Der skal fortættes med høje huse - efter pla-
nerne helt op til 12 etager- langs Ryhavevej 
og ned i villakvartererne for at skaffe det 
nødvendige kundegrundlag til letbanen. 
Kommunen ønsker at skabe trygge rammer. 
Men kommunens planer skaber utryghed! 

 

6) Den meget store trafikmængde på Viborgvej 
gennem Hasle stammer primært fra Tilst og 
længere udefra (meget lidt fra Gelleruppar-
ken). Derfor vil en letbane gennem Gelle-
rupparken ikke reducere trafikken på Viborg-
vej – tvært imod vil den tværgående trafik 
sammen med letbanetoget tage så lang tid 
om at dreje på Hasle Torv, at den langsgå-
ende trafik på Viborgvej bliver kraftig hæm-
met. 
På grund af de store byggerier i Tilst, Mun-
delstrup, Marienlyst osv. bliver trafikken på 
Viborgvej endnu større end på Kystvejen. 
Trafikken i Nørregade krydset er her så stor, 
at man har opgivet at skaffe plads til en let-
bane fra Aarhus Ø. 
Hvorfor vil Kommunen spilde 3 mia. kroner 
på Etape 2, når den alligevel ikke kommer til 
at fungere? 
 

I forbindelse med de angivne talværdier kan 
der henvises til dette link: 
https://aarhus.share-
file.com/share/view/sae402c11ce0d41f482b4
4cf414d1798c 

 

Forkast planerne for Letbanens Etape 2, og undgå alle besparelser. 
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