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1 Resumé 
Den kollektive trafik i Århus er gennem de senere år blevet presset fra flere si-
der. Passagermængderne har været aftagende, bl.a. grundet højere bilejerskab 
blandt kommunens borgere og højere takster. Samtidig er udgifterne til kørslen 
steget markant. 

Denne tendens er ikke unik for Århus, men findes mange steder i landet. Færre 
passagerer og stigende udgifter betyder, at der skæres i den kollektive trafik, og 
dårligere service er oftest lig med færre passagerer og dermed færre indtægter.  

Denne plan udgør et omfattende modtræk til den negative tendens, hvor fokus 
på høj frekvens, lave rejsetider og bedre service for de store passagerstrømme 
skal hjælpe med at vende udviklingen til en positiv spiral, hvor bedre betjening 
betyder flere og mere tilfredse passagerer.  

Den kollektive trafik i Århus består af 29 bybuslinjer, 20 regionale busforbin-
delser samt to lokalbaner med i alt 24 stationer. De regionale busruter dækker 
primært de store indfaldsveje, mens bybuslinjerne binder nettet sammen og 
sørger for, at alle væsentlige rejsemål er dækket. Lokalbanerne dækker vigtige 
byer og byområder nord og syd for byen. 

På den måde har 95 % af alle boliger og 97 % af alle arbejdspladser et stoppe-
sted inden for 400 m i luftlinjeafstand. Dette udgør en meget høj dækning 
sammenlignet med lignende byer, hvilket er positivt grundet de lave gangaf-
stande, men som samtidig kan være problematisk, da det ofte betyder stor om-
vejskørsel og relativt få afgange fordelt på det store og fintmaskede net.  

Erfaringer bl.a. fra Malmø og København peger på, at ressourcerne kan anven-
des mere effektivt ved at tillade lidt større gangafstande. Ressourcerne kan fo-
kuseres på færre, enklere og mere direkte linjer, som med høj frekvens og lav 
rejsetid har lettere ved at konkurrere med bilen. Høj frekvens betyder lavere 
gennemsnitlig ventetid ved stoppestederne og direkte linjeføring eventuelt kom-
bineret med fremkommelighedstiltag minimerer rejsetiden. Erfaringerne viser, 
at borgerne generelt gerne går lidt længere for at nå en sådan højklasset buslinje. 

Forslaget til nyt bybusnet baserer sig på dette princip og tilbyder en mere høj-
klasset betjening af de store transportstrømme ved at tillade lidt længere afstand 
til stoppestedet. Endvidere udnyttes samspillet mellem regionale og kommunale 
linjer bedre i planen, ligesom planen peger frem mod etablering af letbaner i 

Kollektiv trafik  
under pres 

Den nuværende  
betjening 

Forslag til nyt  
bybusnet 
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nogle af de samme tracéer i Århus. Når letbanens etaper etableres, vil de så er-
statte A-buslinjen i pågældende korridor. 

Det foreslås at etablere et højklasset bybusnet bestående fire dobbeltradiale A-
linjer og to A-ringlinjer samt én dobbeltradial S-buslinje. De dobbeltradiale A- 
og S-linjer1 dækker i en vifteform tætbebyggede områder langs indfaldsvejene 
med højklasset kollektiv trafik og hjælper samtidig til at dække en række store 
bysamfund uden for selve Århus. De to A-ringlinjer på henholdsvis Ringgaden 
og Ringvejen sikrer samtidig gode muligheder for at komme på tværs af de ra-
diale linjer uden at skulle gennem centrum. Nettet er vist på Figur 4.1, s. 20. 
Her har Midttrafik besluttet, at den højklassede S-buslinje (Odder-Århus C-
Hornslet)  blot betegnes linje 100. 

I forhold til det nuværende net integreres ressourcerne fra en række regionale 
linjer i to af de nye højklassede linjer, som således også har afgreninger til Horn-
slet, Hinnerup, Hørning, Skanderborg og Odder. Samlet anvendes 60 % af det 
nye nets ressourcer til kørsel på det højklassede net (basisscenariet, se side 6). 

A-busser er i forslaget defineret gennem følgende karakteristika: 
• Høj frekvens 

- min. 6 afg./time i det sammenhængende byområde i dagtimerne 
- min. 4 afg./time i det sammenhængende byområde aften/weekend 

• Direkte kørsel ad større veje 
• Enkel og letforståelig linjeføring 
• Høj rejsehastighed 
• Sammenbinding gennem centrum 
• Gode skiftemuligheder og skifteforhold. 
S-busserne (her linje 100) deler alle disse karakteristika med undtagelse af 
det høje frekvenskrav. (Linje 100 har 4 afg./time i dagtimerne og 1-2 afg./ 
time øvrige tidspunkter). 

 
Det højklassede, grovmaskede net efterlader en række områder uden betjening 
eller med relativt langt til bussen. For at imødegå denne manglende dækning er 
der planlagt 11 supplerende bybuslinjer. 

Disse 11 bybuslinjer er planlagt, så de sikrer bedst mulig dækning uden for det 
højklassede net. Det prioriteres, at de alle skal give forbindelse til Midtbyen 
uden skift, og de har således alle udgangspunkt i Banegårdspladsen/Park Allé. 
For disse supplerende linjer accepteres en mere snørklet linjeføring og en lav 
frekvens for at sikre en bredere dækning for de kunder, for hvem en kort gang-
afstand er vigtigere end lav rejsetid og høj frekvens. 

Udover de 11 bybuslinjer er der afsat en pulje på ca. 20.000 køreplantimer til at 
forbedre nettet. Ved gennemførelsen kan der vise sig behov for supplerende 
linjer eller forstærkninger på nogle af linjerne, og derfor er en sådan pulje erfa-
ringsmæssigt en fordel. Puljen vil ligeledes kunne bruges til at imødegå pro-
blemer, der påpeges under planens offentlighedsfase. Til kørslen på det supple-
rende bybusnet inkl. puljen anvendes 40 % af det nye nets samlede ressourcer. 

                                                   
1 En dobbeltradial linje forbinder to områder på hver sin side af Århus C med kørsel gen-

nem bymidten. 
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Mulighederne for at reducere rejsetiderne er blevet belyst, og det er overordnet 
fundet muligt og hensigtsmæssigt dels ved at forbedre fremkommeligheden 
gennem en række projekter ved trafikale flaskehalse og dels ved en mindre re-
duktion i antallet af stoppesteder, som ligger meget tæt i Århus sammenlignet 
med andre byer. 

Forslaget til nyt bybusnet er blevet analyseret ved hjælp af en trafikmodel for 
Århus, for at kunne vurdere nettets effekt på passagertallet sammenlignet med 
det nuværende busnet (2008). 

Beregningerne viser, at antallet af rejser, hvor bus indgår, forventes at stige fra 
158.000 rejser/dag i det nuværende net til 164.700 rejser/dag i forslaget til høj-
klasset net, hvilket svarer til en 4,2 % stigning. Stigningen kan primært tilskri-
ves, at frekvenserne øges på hovedstrøgene og at rejsetiden med de nye højklas-
sede linjer bliver hurtigere bl.a. som følge af direkte kørsel, stoppestedsudtyn-
ding og forbedret fremkommelighed. Den estimerede passagerstigning svarer 
godt til de passagerstigninger, der kom, efter at Malmø indførte A-busser for et 
par år siden. 

I forslaget til nyt bybusnet er enkelthed, forståelighed og høj frekvens priorite-
ret højt på bekostning af en lidt længere gangafstand. Af følgende tabel fremgår 
de vigtigste plusser og minusser ved forslaget ud fra en overordnet vurdering:  

  Forslaget i forhold til det nuværende 

1. Samspillet med 
letbaner 

+++ Det højklassede busnet spiller op til en etapevis indførelse af 
letbaner i henhold til de nuværende planer. 

2. Enkelthed og for-
ståelighed 

+++ Stor enkelthed og høj forståelighed af det højklassede net, 
især overfor nye brugere og i uvante rejserelationer. I cen-
trum kører alle højklassede buslinjer via Busgadeforløbet. 

3. Direkte kørsel +++ Det højklassede busnet kører direkte ad de større veje. I dag 
kører mange linjer omveje mod centrum. 

4. Frekvenser +++ Der opnås meget høje frekvenser på A-busserne, der dækker 
de fleste borgere og arbejdspladser - evt. med lidt større 
gangafstand end i dag. Samtidig betyder én højfrekvent A-
buslinje at der kan opnås ens tidsintervaller mellem afgange-
ne. 

5. Tilgængelighed – Mindre end i dag. Nogle får lidt større gangafstande. Alligevel 
vil 85 % af beboerne have højst 400 m luftlinjeafstand til et 
busstoppested. 

6. Rejsetider ++ De fleste vil med høj frekvens og direkte linjer opnå højere 
samlet rejsehastighed end i dag. 

7. Sekundære mål 
uden for bymidte 

– Linjeantallet er begrænset for at gøre busnettet mere enkelt 
og give de enkelte linjer højere frekvens. Det betyder, at se-
kundære mål i nogle tilfælde kræver flere skift end i dag. 

8. Skifteforhold ++ Skift mellem de højfrekvente A-buslinjer - f.eks. radial og ring-
linjer - er mere effektive end i dag. Ringvejslinje 6A kører med 
5 min. intervaller i myldretiden. 

9. Robusthed overfor 
evt. nedskæringer i 
driftsomfanget 

+ A-busnettet skal indeholde minimumskrav for at en linje er en 
A-bus (eller overgå til en almindelig bybus). 40 % af nettet er 
mere behovsstyret. Evt. nedskæringer synes derfor at kunne 
gøres mere rimeligt/begrundet end i nuværende net. 

Fremkommelighed 
og stoppesteds-
udtynding 

Passagereffekter 

Vurdering af ser-
viceparametre 
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Økonomi Det foreslåede bybusnet kan betragtes som et basisscenarie. Overslagsberegnin-
ger af de forventede driftsøkonomiske konsekvenser er vist i Tabel 1.1. Tabel-
len indeholder desuden konsekvenserne af at vælge henholdsvis et sparescena-
rie og et kvalitetsscenarie. 

For alle scenarier vil mer-/mindreudgifter fortrinsvist fragå/tilgå Århus Kom-
mune, mens de ændrede passagerindtægter forventes fordelt forholdsmæssigt 
mellem kommunen og regionen. 

Tabel 1.1 Scenarier for forslaget til kollektiv trafik. Budgettal 2009. 

 Nyt net 
Sparescenarie 

ekskl. 20.000 timer*) 
Andre bybusser, 
maks. 2 afg./time 

Nyt net 
Basisscenarie 

inkl. 20.000 timer*) 

Nyt net 
Kvalitetsscenarie 
inkl. 20.000 timer*) 
A-busser altid min. 

8 afg./time i dagtimer 

Samlet driftsomfang køreplantimer/år 621.000 668.000 702.000 

Forskel ift. i dag: (585.000 + 101.000 t.)**) køreplantimer/år -65.000  /  -9,5 % -18.000  /  -2,6 % +16.000  /  +2,3 % 

Skønnet passagertal pr. dag (i dag 158.000)  passagerer/dag 156.000  /  -1,3 % 164.700  /  +4,2 %  171.000  /  +8,2 % 

Ændring i udgifter mio. kr./år -48 -13 +12 
Ændring i indtægter, skøn mio. kr./år -4 +12 +23 
Samlet resultatforbedring, skøn mio. kr./år +44 +25 +11 

*) Pulje på 20.000 køreplantimer til forstærkninger/supplerende linjer i forbindelser med høring og gennemførelse af forslag. Er med 

i basis- og kvalitetsscenariet, men ikke i sparescenariet. 
**) 585.000 køreplantimer er bybusnettets omfang, 101.000 køreplantimer er de integrerede regionalrute-køreplantimer. 

 
Basisscenariet Basisscenariet skønnes at øge passagertallet med 4,2 % samtidig med en reduk-

tion i antal køreplantimer på 2,6 %. Det medfører en skønnet resultatforbedring 
på samlet ca. 25 mio. kr./år. 

Kvalitetsscenariet I kvalitetsscenariet vil alle A-buslinjer have en minimumsfrekvens på hverdage 
i dagtimerne på mindst 8 afg./time i byområdet, hvormed passagererne kan 
undvære køreplaner i dette tidsrum. Udvidelsen svarer til 34.000 flere køreplan-
timer i forhold til basisscenariet, hvilket betyder, at driftsomfanget øges med 
2,3 % i forhold til i dag. Ligesom i Basisscenariet er der inkluderet den på side 
4 nævnte pulje på 20.000 timer til forbedringer af det skitserede net. 

Passagertallet skønnes at stige med 8,2 %, svarende til 13.000 flere rejsende 
med bus pr. dag i forhold til i dag. Således giver kvalitetsscenariet en nettofor-
bedring på driftsøkonomien på ca. 11 mio. kr./år, samtidig med at der tiltrækkes 
væsentligt flere passagerer. 

Sparescenariet Endelig er der opstillet et sparescenarie, hvor det højklassede busnet bevares, 
men hvor øvrige bybuslinjer skæres med 47.000 køreplantimer i forhold til ba-
sisscenariet. Det betyder, at der højst vil være én-to afgange i timen på de sup-
plerende bybuslinjer, og at hele forstærknings-puljen på 20.000 timer forsvin-
der.  

Den samlede nedskæring i sparescenariet bliver 9,5 % og passagertallet forven-
tes at falde med 1,3 % i forhold til nuværende net, men knap 6 % i forhold til 
basisscenariet. Samlet opnås en nettodriftsbesparelse på 44 mio. kr./år. 
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 Der vil i forhold til de øvrige scenarier være øget risiko for, at der skal indsæt-
tes ekstra kørsel på linjer og strækninger, hvis man skal undgå at passagerer 
afvises. I forhold til de øvrige scenarier, er der ikke afsat en forstærkningspulje. 
Ressourcer hertil må derfor fremskaffes ved udtynding eller nedlæggelse af 
kørsel på mindre belastede linjer/strækninger med yderligere forringelse af ser-
viceniveau til følge. 

Anlægsøkonomi Ved implementeringen af nettet vil der være en række engangsudgifter, der 
enten er nødvendige eller tilrådelige at afholde.  

Tiltag, der er nødvendige før opstart: 

• Etablering af nødvendige fysiske anlæg: 6 mio. kr. 
• Informationskampagne: 3-5 mio. kr. 
• Design/farveændringer af A-busser:     2-3 mio. kr. 
I alt: 11-14 mio. kr. 

Tiltag, der er nødvendige for at opnå de skønnede passagerfremgange: 

• Udtynding af stoppesteder: 2-3 mio. kr. 
• Busprioritering på de væsentligste strækninger: 18-22* mio. kr. 
I alt: 20-25 mio. kr. 

Tiltag, der er ønskelige og kan afholdes over nogle år: 

• Øvrige busprioriteringsforslag: 38-42* mio. kr. 
• Realtidsinformation og signalprioritering: 20-25* mio. kr. 
I alt: 58-67 mio. kr. 

De med * markerede beløb har mulighed for 50 % støtte fra statens nye pulje til 
bedre fremkommelighed for busser og pulje til øgning af passagertallet i kollek-
tiv trafik, som løber de næste 5 år. Hvis Århus opnår en sådan støtte, vil de to 
første nødvendige tiltag forventes at koste Århus netto 20-25 mio. kr. Det skal 
nævnes, at der også er mulighed for at søge puljemidler fra Trafikstyrelsens 
Passagerpulje (projekter, der skaber flere passagerer). 

Implementering Der er vurderet forskellige strategier for gennemførelse af forslaget. En egentlig 
etapevis gennemførelse frarådes, især fordi det giver stor forvirring med mange 
ændringer over et par år og vil kræve væsentlig flere administrative ressourcer. 
I stedet foreslås en implementering, hvor den store omlægning sker samtidig, 
men med foregående mindre ændringer af nettet og fysiske tiltag på vejnettet: 

• Sommeren 2010 etableres linje 100, som kan etableres uafhængigt af den 
øvrigt plan. 

• Fra 2010 til sommeren 2011 gennemføres flest mulige fysiske tiltag på 
vejnettet. 

• Sommeren 2011 gennemføres det samlede forslag. 

Fordelene ved denne gennemførelse af forslaget er, at de fysiske anlæg kan væ-
re etableret inden den store omlægning. Det er også en fordel at gennemføre en 
totalomlægning i sommerperioden, hvor trafikpresset generelt er lavere.  
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2 Indledning 

2.1 Baggrund og formål 
Baggrund Århus ønsker en kollektiv trafikplan, der giver passagererne et attraktivt tilbud  

og sikrer bedst mulig integration af den lokale og regionale busbetjening i et 
samspil med de eksisterende baner - og en plan, der peger frem mod realiserin-
gen af de fremlagte letbaneplaner. 

Den kollektive trafik i Århus har i de seneste år mistet passagerer og planen 
skal øge attraktiviteten for passagererne og skal samtidig være mere fleksibel i 
forbindelse med ønsker om ændringer i betjeningsomfang, f.eks. som følge af 
besparelsesønsker eller ved et ønske om øget satsning på kollektiv trafik gen-
nem serviceforbedringer. 

Det nuværende net er karakteriseret ved en meget bred dækning, så alle byom-
råder får en meget kort gangafstand til bussen. For at få den brede dækning, får 
mange linjer også en lav frekvens og ofte med lidt snørklede linjeføringer, der 
gør køretiden lang. Mange af linjerne har også flere endestationer i hver ende af 
linjen. Generelt er nettet kompliceret at overskue for både nye brugere og nu-
værende brugere i ikke vante rejserelationer. 

En ændret planlægningstilgang baseret på en højklasset betjening af de store 
passagerstrømme med hurtige, direkte og hyppige afgange vil kunne vende den 
pt. negative udvikling i brugen af den kollektive trafik. Et sådant nyt net vil væ-
re lettere at forstå for brugerne, samtidig med at det rent økonomisk og miljø-
mæssigt giver en bedre udnyttelse af de indsatte ressourcer.  

De højklassede linjer vil med de hyppige afgange være attraktive for brugerne, 
men vil samtidig køre i et relativt grovmasket net. Områderne mellem de grove 
masker vil fortsat blive betjent af et supplerende net med en lavere frekvens og 
med fokus på bred dækning frem for direkte linjeføringer. 

En sådan planlægningstilgang har andre byer som København og Malmø haft 
succes med, og passagertab er her blevet stoppet eller vendt til fremgang. 

Formål Formålet med arbejdet er at udarbejde, vurdere og konsekvensberegne et for-
slag til fremtidig busbetjening af Århus. 
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Den nuværende betjening er kort beskrevet i kapitel 3, mens forslaget til høj-
klasset busbetjening og de supplerende linjer nærmere er beskrevet i kapitel 4. 
Her er også beskrevet ønskelige forslag til at forbedre bussernes fremkomme-
lighed til gavn for såvel passagererne som driftsøkonomien. 

I kapitel 4 er også beskrevet, hvordan forslaget til højklasset busbetjening spil-
ler sammen med de planlagte letbaner og de kommende byudviklingsområder i 
Århus. 

Forslagets konsekvenser på passagertallet, servicen og tilgængeligheden i for-
hold til den nuværende betjening er beskrevet i kapitel 5, hvor de økonomiske 
konsekvenser på drift og anlæg også er belyst. Endelig er der i kapitel 6 beskre-
vet to implementeringsstrategier - en samtidig gennemførelse af hele nettet og 
en etapeopdelt gennemførelse. 

2.2 Metode og proces 
Projektet er foregået i et tæt samarbejde mellem konsulentholdet, Midttrafik, 
Århus Kommune og Region Midtjylland samt med konsulentfirmaet A-2 A/S 
som proceskonsulent. 

Som politisk reference har projektet været forankret i Midttrafiks formand-
skab, som frem til 31. dec. 2009 var: 

• Poul Vesterbæk 
• Bjarne Schmidt Nielsen 
• Peter Thyssen. 

Projektet er styret af en styregruppe, bestående af: 

• Jens Erik Sørensen, Midttrafik (formand) 
• Niels Schmidt, Århus Kommune 
• Henrik Brask Pedersen, Region Midtjylland 

mens projektet er gennemført af en projektgruppe, bestående af: 

• Ole Sørensen, Midttrafik (formand) 
• Rigmor Korsgaard, Århus Kommune 
• Peter Hermansen, Region Midtjylland 
• Frits Hedegaard, Midttrafik 
• med COWI og Tetraplan tilknyttet som faglige konsulenter og med A-2  

A/S som proceskonsulent. 

Til arbejdet har der også været knyttet et par nedsatte arbejdsgrupper vedrø-
rende detaljering af forslaget til nyt busnet og til fremkommelighed med repræ-
sentanter fra Århus kommune, Trafik og Veje, Busselskabet Århus Sporveje og 
Midttrafik. 
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Endelig har der været gennemført to halvdags workshops, hvor en bredere 
kreds af medarbejdere i Midttrafik, Århus Kommunes forskellige forvaltninger, 
Region Midtjylland og Busselskabet Århus Sporveje har bidraget med ideer og 
holdninger til den kollektive trafik og de valgte koncepter til højklasset kollek-
tiv trafik. 

Projekt i tre dele Projektet har været opdelt i tre dele: 

• Del 1 med en analyse af den nuværende betjening og en opstilling på kon-
ceptniveau af forslag til højklasset betjening i forskellige omfangsniveauer. 

• Del 2 med konkretisering af konceptet til et samlet højklasset linjenet og 
supplerende bybusnet med præcise ruter og frekvenser. Dette forslag er 
vurderet i en trafikmodel og konsekvenserne af forslaget i forhold til den 
nuværende betjening er beregnet, inklusiv en driftsøkonomisk vurdering. 

• Del 3 med en justering af forslaget på basis af en helt ny passagertælling 
for samtlige linjer og stoppesteder, omfattende såvel bybusser som regio-
nale ruter i oktober/november 2009.  

Det er det justerede forslag, som i det følgende er vist på figurer og i bilag, li-
gesom de ressourcemæssige og økonomiske beregninger er for det justerede 
forslag. Trafikmodelberegningerne af antal passagerer er dog sket på forslaget i 
Del 2. Forskellene på dette forslag og det justerede forslag vil dog ikke have 
større betydning for passagertallene. 
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3 Den nuværende betjening 

3.1 Nettet og serviceniveauet 
Nettet Den kollektive trafikbetjening i Århus består af et net af bybuslinjer, regional-

ruter og de to lokalbaner Odderbanen og Grenåbanen. 

Grenåbanen og Odderbanen giver med halvtimesdrift i dagtimer på hverdage en 
relativt højfrekvent regional betjening samtidig med, at banerne med henholds-
vis 10 og 14 stop i Århus Kommune også giver god dækning af væsentlige by-
områder og større oplandsbyer i kommunen. 

Århus' størrelse og centrale placering på Jyllands østkyst med store omegnsbyer  
betyder, at byen er betjent med relativt højfrekvente regionalruter langs de seks 
store indfaldsveje Grenåvej, Randersvej, Viborgvej, Silkeborgvej Skanderborg-
vej og Oddervej ind til midtbyen. På disse veje er der mellem 3 og 10 regionale 
afgange pr. time i morgenmyldretiden på hverdage. Den vifteformede udstræk-
ning af de omtalte regionalruter gør, at de i sig selv giver en god dækning i nog-
le af de vigtigste byområder i Århus. 

Det nuværende bybusnet er karakteriseret ved en meget bred dækning med 29 
linjer (de fleste dobbeltradiale), som supplerer de regionale ruter og banerne, og 
som sikrer, at der fra stort set alle byområder i kommunen er relativ kort gang-
afstand til bussen. De enkelte linjer har imidlertid relativt lav frekvens, hvilket 
afspejles af, at kun fire linjer har mere end 4 afg./time i myldretiderne. Selv 
med det store antal linjer har mange linjer samtidig flere endestationer i hver 
ende af linjen eller vekslende linjeføringer, hvilket er med til at øge fladedæk-
ningen, men også betyder lavere frekvens på de enkelte linjevarianter og et me-
re kompliceret system. 

Serviceniveauet Århus Kommune har tidligere arbejdet med detaljerede, kvantitative servicemål 
for den kollektive bustransport. Særligt har servicemål for afstand til stoppeste-
der samt rejsetid og antal skift ved rejse til centrum været centrale mål i ud-
formningen af den kollektive trafik i Århus. Målsætningen har været som føl-
ger: 
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Som retningsgivende for, hvor dækkende den kollektive bustransport skal være 
i Århus, har kommunen følgende vejledende mål for den maksimale afstand fra 
forskellige byfunktioner til et stoppested: 

• 200 meter: i de centrale bydele 
• 400 meter: etageboliger, institutioner og erhvervsområder 
• 800 meter: parcelhus og tæt/lav boligbebyggelse 
• 2.000 meter: landområder. 

Ses på boligers beliggenhed, opnås der med det nuværende net en meget høj 
grad af dækning. Således har 99 % af alle etageboliger et stoppested inden for 
en rækkevidde af 400 meter, mens 98 % af alle parcelhuse og 99 % af tæt/lav 
bebyggelser har et stoppested inden for en rækkevidde af 800 meter. 

Det samme billede tegner sig for arbejdspladserne, hvor 97 % af alle arbejds-
pladser har et stoppested inden for en rækkevidde af 400 meter. Det høje dæk-
ningsniveau gælder i øvrigt også øvrige byfunktioner, hvor eksempelvis butik-
ker, skoler og udannelsescentre stort set alle ligger inden for 400 meter af et 
stoppested. 

Den kollektive trafik i Århus har overordnet en meget høj dækning, hvilket er 
positivt grundet de lave gangafstande, men som samtidig kan være problema-
tisk, da det ofte betyder stor og tidskrævende omvejskørsel og relativt få afgan-
ge fordelt på det store og fintmaskede net. En lavere grad af målopfyldelse gen-
nem en mere direkte og hyppig betjening vil betyde lidt længere gangafstande, 
men samlet set en hurtigere og bedre betjening for langt de fleste. 

Målsætningen for rejsetid og skift er defineret i forhold til en rejse til bycen-
trum. En sådan rejse må maksimalt tage 30 min. fra påstigning til ankomst, hvis 
man tager bussen fra et stoppested inden for Ringvejen og maksimalt 50 min. 
fra et hvilket som helst sted i kommunen. Det skal ligeledes være muligt at 
komme til centrum med kun ét skift fra ethvert stoppested. 

Også for disse servicemål giver nettet en meget høj grad af målopfyldelse. Au-
tomatiserede opslag på Rejseplanen.dk viser, at målsætningerne opfyldes for 
alle stoppesteder med få undtagelser i de mest spredte områder i kommunen. 
Det vil dog i en fremtidig betjening være hensigtsmæssigt yderligere at styrke 
de hurtige, direkte rejser til centrum, men samtidig styrke relationerne til store 
arbejdspladsområder som Skejby og Viby.  

Frekvens Med til billedet af et godt serviceniveau hører spørgsmålet om, hvor ofte bussen 
kører. Det er ikke nok, at der ligger et stoppested i nærheden, hvis bussen kun 
kører få gange om dagen.  

På den baggrund er antallet af afgange i en time i morgenmyldretiden inden for 
en afstand af 400 meter fra boliger og arbejdspladser undersøgt. Opgørelsen, 
der gælder både bybusser og regionalruter, viser, at 73 % af alle arbejdspladser, 
71 % af alle boliger og 89 % af alle etageboliger i dag har 12 eller flere busafg./ 
time i morgenmyldretiden. Dette skal ses i lyset af, at kun fire linjer i dag har 
mere end 5 afg./retning/time i myldretiderne. Frekvensen er således ofte sam-

Dækning - afstand til 
stoppesteder 

Rejsetid og skift ved 
rejser til centrum  
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mensat af mange linjer med relativt lav frekvens, hvilket mindsker overskuelig-
heden og nogle steder gør, at busserne "klumper sig sammen", hvormed den 
høje frekvens ikke afspejler sig i et reelt højt serviceniveau for borgerne.  

Eksempelvis er der fra Hasle Torv 12 afg. mod Midtbyen fra kl. 07-08 på hver-
dagsmorgener. Dette svarer til 5-minutters drift, men da trafikken er klumpet 
sammen, er der to gange i løbet af den time 12-13 minutter mellem busserne. 

3.2 Udviklingen 
For at skabe et billede af den baggrund trafikplanen skal bygges på, er udvik-
lingen i den kollektive trafik fra 2002 til 2007 samt årsager hertil belyst. Ho-
vedtendenserne er: 

• Både bybusserne og de regionale busser har oplevet et fald i passagertal. 
Regionalruterne, som betjener Århus Kommune, er faldet fra 8,2 mio. pas-
sagerer i 2002 til 7,7 mio. passagerer i 2007 (6,5 %), mens antal passagerer 
i Århus Sporvejes busser er faldet fra 47,2 mio. passagerer i 2002 til 45,6 
mio. passagerer i 2005 (3,5 %). På landsplan er passagertallet i bustrafik-
ken også faldet i 2006 og 2007. Denne tendens følger Århus sandsynligvis 
også. Udviklingen i passagertal fremgår af Figur 3.1.  

• I forbindelse med denne kollektive trafikplan 2010-13 er der i oktober/no-
vember 2009 blevet gennemført en passagertælling fordelt på bybuslinjer 
og regionalbusruter og stoppesteder i Århus Kommune. Passagertællinger 
på bybusserne viser, at passagertallet på bybusnettet er 129.400 påstigere 
på en hverdag, 70.400 påstigere på en lørdag og 41.700 påstigere på en 
søndag, svarende til 38-39 mio. passagerer pr. år. Der har aldrig tidligere 
været gennemført en tilsvarende systematisk tælling. Tallet kan derfor ikke 
umiddelbart sammenlignes med ovenstående tal fra 2002-2005. 

• De øvrige transportformer har modsat oplevet vækst. Biltrafikken i Århus 
Kommune er således steget med ca. 8 %, mens cykeltrafikken er steget ca. 
3 % i perioden fra 2002 til 2006. Toget har haft en markant vækst på mere 
end 20 % flere passagerer på Århus H i perioden fra 2002 til 2007. 

• Buspassagertallet er generelt faldet gennem de senere år på landsplan og en 
analyse viser, at såvel takststigninger og serviceforringelser som ydre for-
hold (alderssammensætning, bilejerskab mm.) har betydning herfor. Føl-
gende forhold vurderes specielt at kunne have medvirket til et fald i antal 
buspassagerer i Århus: 
- højere bilejerskab i Århus  
- store driftsuregelmæssigheder med mange aflyste ture i en periode i 

2006, hvor nogle derfor fandt andre transportløsninger 
- takststigninger (det er blevet omkring 16 % dyrere i faste priser at kø-

re i bus i Århus i perioden 2002-2007) 
- reduktion af driftsomfang (bybusserne kører 4 % mindre i 2007 sam-

menlignet med 2002). 
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Figur 3.1 Udvikling i kørsel med bil, cykel, tog, og bus i Århus 2002-2007. 

3.3 Bussens brugere 
Dette afsnit baserer sig på data fra den Nationale Transportvaneundersøgelse 
(TU) 2006/07 for Århus Kommune. 

Kollektiv trafik udgør godt 10 % af alle ture til/fra og inden for Århus Kommu-
ne, mens bilture udgør 52 %, cykelture 17 % og gangture de resterende ca. 20 
%. Næsten alle de interne kollektiv trafikture i Århus sker med bus. Halvdelen 
af buspassagererne er under 29 år, mens 20 % af buspassagererne er over 60 år 
og 55 % af buspassagererne kommer fra husstande uden bil. 2/3 af alle busture 
sker inden for Århus byområde, 1/4 mellem resten af kommunen og Århus by-
område. 8 % af turene går ud af kommunen. 

Formålet med rejsen med bus i Århus er: 

• 22 % til/fra arbejde 
• 15 % til/fra skole eller videregående uddannelse 
• 26 % til/fra indkøb eller andet ærinde 
• 24 % fritidsture 
• 13 % ikke hjembaserede ture (f.eks. arbejde-indkøb).  

En anden opgørelse (se Figur 3.2) viser, at folk i erhverv står for 37 % af alle 
busture (både til arbejde og fritid/ærinde), mens elever og studerende tilsvaren-
de står for 38 % af alle busture. De resterende 25 % køres af pensionister og 
andre uden for erhverv, skole og uddannelse. 
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Figur 3.2 Busrejser fordelt på 7 grupper efter beskæftigelse. 

3.4 Økonomi 
Bybusser I disse år sker der væsentlige ændringer i den kollektive trafiks økonomi. Ud-

giftssiden stiger, bl.a. som følge af bortfald af refusion af afgifterne på diesel og 
de stærkt varierende dieselpriser i 2007-2009. Samtidig falder indtægtssiden, 
fordi passagertallet falder. Tabel 3.1 viser den samlede økonomi for Århus 
Kommune - i løbende priser - for Regnskab 2007 og Budget 2009. Kørslen om-
fatter al bybuskørsel (ca. 585.000 køreplantimer). 

Tabel 3.1 Udgifter og indtægter for buskørsel i Århus Kommune. Løbende priser. 

 Regnskab 2007  
(1.000 kr.) 

Budget 2009 
(1.000 kr.) ** 

Køb af buskørslen 359.319 429.174 
Kommunens andel af Midttrafiks indtægter 237.703 235.326 

Kommunens nettoudgift 121.616 193.848 
Kommunens andel af Midttrafiks administrationsudgifter*) 27.500 25.900 

Kommunens betaling til Midttrafik 149.116 219.748 

*) Ekskl. handicapkørsel - skønnede tal 2009.  

**) Midttrafiks budget for Århus Kommunes andel af udgifter og indtægter. 

I 2007 var kommunens bidrag til bustrafikken til 149 mio. kr., svarende til 
39 % af de samlede omkostninger til buskørsel og administration. Passagererne 
dækker selv 61 % - en ganske pæn dækning.  

I Budget 2009 stiger kommunens bidrag dog til 220 mio. kr., svarende til 48 % af 
de samlede omkostninger. Stigningen på ca. 70 mio. kr. dækker dog også mer-
udgifter på ca. 25 mio. kr. til dieselafgifter, som følge af ændret lovgivning. Dis-
se merudgifter kompenseres kommunen principielt for gennem DUT, som dog 
ikke dækker meromkostningerne fuldt ud. Kommunen underkompenseres således 
med ca. 7 mio. kr. Århus Kommune har på baggrund af de stigende omkostnin-
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ger, faldende indtægter samt underkompenseringen beregnet, at der i 2009 reelt 
er behov for en stigning i det skattefinansierede tilskud på 50 mio. kr.   

Entreprenørudgiften pr. køreplantime vil stige fra 615 kr./time i 2007 til 735 kr./ 
time i 2009. 

Regionalruter Ud over betjeningen med bybussernes i alt 585.000 køreplantimer betjenes År-
hus Kommune også af i alt 19 regionale ruter og 4 X-busruter, der betales af re-
gionen. Inden for Århus Kommune kører de i alt 157.000 køreplantimer (mens 
de totalt kører 353.000 køreplantimer). 10 af de 23 linjer giver overskud, bl.a. 
ruterne til Odder, Skanderborg, Randers og Silkeborg samt flere af Djursland-
ruterne. 
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4 Forslag til nyt bybusnet 
I det følgende har vi for det højklassede busnet anvendt betegnelserne A-busser 
og S-busser, som bliver anvendt i hovedstadsområdet. Det er alene arbejdstitler, 
der senere eventuelt skal have andre navne i markedsføringsstrategien hos 
Midttrafik. Nedenfor er der seks A-buslinjer og én S-buslinje. A-busserne fast-
holdes som arbejdstitel, mens S-bussen benævnes linje 100 efter beslutning i  
Midttrafik. 

4.1 Det højklassede busnet 
A-busser Som rygrad for den kollektive trafik er principperne for og linjeføringen af A-

busnettet blevet drøftet bredt blandt de involverede parter. Dette er bl.a. sket på 
to workshops, som har hjulpet til at sikre enighed bag principperne i et A-bus-
net.  

Principperne for en A-bus er høj frekvens, direkte kørsel, enkelthed og høj rej-
sehastighed, se nærmere i boksen på næste side. 

Med disse principper i hånden er de enkelte linjer i A-busnettet detaljeret. Dette 
er gjort gennem studie af data om boliglokalisering og lokalisering af væsentli-
ge rejsemål samt en analyse af de nuværende store rejsestrømme. 

Gennem hele arbejdet har der været en tæt dialog med planlæggere hos Århus 
Kommune og Midttrafik. Denne dialog har endvidere bl.a. tilvejebragt god vi-
den om vejforhold og andre lokale forhold i de enkelte byområder, som har 
hjulpet til at fastsætte ruteføringen. 

I sidste del af arbejdet er både det højklassede busnet og de øvrige buslinjer 
blevet justeret ud fra de i oktober-november gennemførte passagertællinger. 
Tællingerne pr. stoppested er i sammenhæng med forslaget vist pr. bydel i Bi-
lag 4. 

S-busser På de to indfaldsveje Grenåvej og Oddervej har A-busbetjening også været vur-
deret til henholdsvis Løgten/Hornslet og Beder/Malling/Odder. Dette vil dog 
med A-bussernes minimumskrav til frekvens (min. 6 afg./time i alle dagtimer 
man.-fre. og 4 afg./time herudover, se nedenfor) give en overbetjening af disse 
områder og samtidig konkurrere for meget med lokalbanerne. Derfor foreslås 
den højklassede betjening ad Grenåvej og Oddervej at ske med S-busser, hvor 
der gennem justeringer af nuværende regionalruter 102/103 fra Odder og 119 
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fra Hornslet og en sammenbinding i bymidten via Busgadeforløbet af de to ru-
ter kan opnås 15 min. drift man.-fre. og 1-2 afg./time aften/weekend med sam-
me ressourcer som nu anvendes på regionalruterne. Mellem Skæring og Århus 
suppleres S-busserne fra Hornslet af Djurslandsruterne 120-123, således at der 
her kan opnås 7½ min. drift i myldretiderne. 

I det følgende er denne S-buslinje alene benævnt linje 100. 

En A-buslinjes karakteristika: En S-buslinjes karakteristika: 
• Høj frekvens: I Århus minimum:  
   - 6 afg./time i dagtimerne 

 - 4 afg./time aften og weekend 

• Krav til frekvens:  
  - 4 afg./time i dagtimerne 

 - 1 afg./time aften og weekend 
• Direkte kørsel ad de større veje • Direkte kørsel ad de større veje 
• Enkelthed: Hver linje til én bestemt destinati-

on i det sammenhængende byområde. 
• Enkelthed: Hver linje til én bestemt destina-

tion i det sammenhængende byområde. 
• Høj rejsehastighed: ved at køre på hoved-

strøg, hvor bedre fremkommelighed kan ska-
bes samt gennem lidt færre stoppesteder. 

• Høj rejsehastighed: ved at køre på hoved-
strøg, hvor bedre fremkommelighed kan ska-
bes samt gennem lidt færre stoppesteder. 

• Sammenbinding gennem centrum: så mange 
undgår skift. 

• Sammenbinding gennem centrum: så man-
ge undgår skift. 

• Gode skifteforhold, hvor skift er nødvendige, 
f.eks. via høje frekvenser på ringlinjerne. 

• Gode skifteforhold, hvor skift er nødvendige, 
f.eks. via høje frekvenser på ringlinjerne. 

   
 

Foto: A-bus i København. Foto: S-bus i København. 

Det højklassede busnet består af fem dobbeltradiale linjer, der alle kører ad ind-
faldsvejene og andre større veje (en dobbeltradial linje forbinder to områder på 
hver sin side af Århus C med kørsel gennem bymidten). Disse linjer dækker på 
den måde de ofte tætte områder langs indfaldsvejene med højklasset kollektiv 
trafik, mens de udenfor tætbyen hjælper til at dække en række store bysamfund 
udenfor selve Århus. Her kan nævnes Løgten-Skødstrup, Lystrup, Tilst, Hassel-
ager/Kolt, Tranbjerg, Mårslet og Beder-Malling. Linjerne 1A og 100 udnytter 
ressourcerne på en række regionale linjer, og har således også afgreninger til 
Hornslet, Hinnerup, Skanderborg og Odder. Alle højklassede buslinjer kører 
gennem Busgadeforløbet. 

Ruteføring 
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Det højklassede busnet suppleres af to ringruter, linjerne 5A og 6A, som via 
henholdsvis Ringgaden og Ringvejen sikrer gode muligheder for at komme på 
tværs af de radiale linjer.  

Linjerne er optegnede på Figur 4.1 og i detaljer i Bilag 1. 

Sammenbinding De enkelte linjegrene på det højklassede busnet er som nævnt bundet sammen i 
dobbeltradiale linjer. Dermed sikres, at flest mulige passagerer kan køre uden 
skift til deres destination. Sammenbindingen er baseret på pendlingsmønstre, 
lighed i frekvens (og hermed efterspørgsel), vurdering af relevante forbindelser 
samt hensynet til, hvordan nettet skal håndteres med en fremtidig letbane. Der-
for er bl.a.: 

• Skanderborg-Kolt bundet sammen med universitetet, Skejby Sygehus og 
erhvervs- og studieområderne langs Randersvej. Og med grendeling til 
henholdsvis Hinnerup og Lystrup (linje 1A). 

• Det sydlige Holme bundet sammen med Hasle-Skejby Sygehus (linje 2A). 

• Odder og Beder/Malling med Randersvej-Universitetet-Grenåvej-Hornslet 
(linje 100). 

Frekvens Frekvensen varierer på de forskellige linjer i A-nettet, men der er minimum 
6 afg./time i dagtimerne og 4 afg./time aften og weekend på hovedlinjerne. Af-
greningerne (de stiplede på Figur 4.1) har minimum 3 afg./time i dagtimerne. 
En oversigt over frekvenserne fremgår af Tabel 4.1. 

Standsningsmønster A-busserne skal betjene alle stoppesteder, men da stoppestederne ligger meget 
tæt på mange strækninger foreslås en mindre stoppestedsudtynding ud fra en 
nærmere detailanalyse i kommunen. Ved at reducere antallet af stoppesteder 
med 15 %, svarende til 3-4 færre stoppesteder pr. rutegren, kan køretiden redu-
ceres med 3-4 %. Forbedringer af fremkommeligheden, se afsnit 4.5, forventes 
at kunne give et tilsvarende bidrag til køretiden. 

Alt i alt forventes rejsetiden på A-busnettet at kunne reduceres med 7,5 % i for-
hold til køretiden på de nuværende linjer. Dette svarer til 2-4 min. kortere køre-
tid over hele rutegrenen (30-50 min.). 

Reduktionen i rejsetiden er lagt til grund for modelkørslen, men indgår ikke i 
ressourceoverslaget i Tabel 4.1, da øget fremkommelighed og udtynding af 
stoppestederne ikke er besluttet og ikke er en direkte forudsætning for planen. 

Driftsressourcer Som det fremgår af overslagsberegningerne i Tabel 4.1, køres der med det høj-
klassede busnet omkring 398.000 køreplantimer årligt (297.000 uden regionale 
ressourcer). 1A er langt den tungeste linje, mens 3A og 5A er de mindste. Det 
fremgår af tabellen, at der inddrages omkring 101.000 timer fra de regionale 
linjer, der kører på de højklassede busstrækninger. De pågældende regionale ru-
ter tænkes fuldt integreret i A-bussystemet og linje 100. Det højklassede busnet 
(398.000 køreplantimer) vil udgøre ca. 60 % af det nye nets ressourcer. 
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Figur 4.1 Oversigt over linjeføring på det højklassede busnet. Grundkortet  

viser byzoner (gråt) og landzoner (gult), samt skove og søer  



Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011  

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\SUJ0009203.DOC 

21 

.  

Tabel 4.1 Et udkast til frekvenserne på det højklassede busnet samt et skønnet overslag på driftsomfang i 
antal køreplantimer og antal busser. 

 Linje Afg./time 
Myldretid - 
kl. 07-09 
og 14-18 

Afg./time 
Øvrige 

dagtimer + 
lørdage  
kl. 08-14 

Afg./time 
Øvrig tid  

Køreplantimer 
pr. år 

Busser 

1A-1 Skanderborg-Park Allé-Skejby-Lystrup 3 3 2   
 Skanderborg-Park Allé-Skejby 3 0 0   
1A-2 Kolt-Park Allé-Skejby-Hinnerup 3 3 2   
 Kolt-Park Allé-Skejby 3 0 0   
2A Skejby-Paludan M. Vej-Park Allé-Holme S     6 6 4 47.500 11 
3A Tilst-Park Allé-Nordhavnen*     6 6 4 40.700 8 
4A-1 Brabrand-Park Allé-Tranbjerg Ø 4 3 2  
4A-2 Brabrand-Park Allé-Tranbjerg V 4 3 2  
5A Marienlund-Dalgas Avenue (ringlinje)     8 8 4 29.000 7 
6A Vejlby-Viby-Søndervang (ringlinje) 8 4 2 

 
6A Vejlby-Viby-Skåde 4 4 2 
100 Hornslet-Park Allé-Odder     4 4 1-2 50.000 15 
 I alt højklasset net, brutto - - - 397.700 112 
Ressourcer inddraget fra linjerne 101,107,109 og 115 til A-bus   -51.000 -17 
Ressourcer inddraget fra linjerne 102/103 og 119 til linje 100   -50.000 -15 
 I alt højklasset net, netto – – – 296.700 80 

*) Nordhavnsgrenen svarer til ca. 6.500 køreplantimer, som først etableres, når Nordhavnen udbygges. 

Fremtidige ændringer På sigt kan Mårslets og Tranbjergs kommende byudvikling mod syd betjenes 
med en forlængelse af linje 4A. Det vil kræve udbygning af Obstrupvej. 

4.2 Det øvrige bybusnet 
A-bussernes (og linje 100's) grovmaskede net efterlader en række områder uden 
betjening eller med relativt langt til bussen. For at imødegå denne manglende 
dækning er der planlagt 11 supplerende bybuslinjer, som dækker der, hvor det 
højklassede net ikke dækker. 

Planlægningen af disse ruter er baseret på samme typer data som for A-busser-
ne samt et tæt samarbejde med planlæggere hos Århus Kommune og Midttra-
fik, som har en omfattende viden i forhold til den nuværende efterspørgsel samt 
lokale forhold. Forslaget er efterfølgende justeret ud fra de gennemførte tællin-
ger, jf. Bilag 4. 

Bybuslinjerne er med en enkelt undtagelse også bundet sammen i dobbeltradia-
le linjer. 

Ruteføring De 11 supplerende bybusser er planlagt, så de sikrer bedst mulig dækning uden 
for det højklassede busnet. Det er prioriteret, at de supplerende linjer alle skal 
give forbindelse til Midtbyen uden skift, og de har således alle udgangspunkt i 
Banegårdspladsen/Park Allé. Hvor direkte og hurtig linjeføring ad de større ve-
je blev prioriteret for det højklassede busnet, er dette ikke et krav for de supple-
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rende ruter. For disse accepteres en mere snørklet linjeføring for at sikre en bre-
dere dækning for de kunder, for hvem kort gangafstand er vigtigere end lav rej-
setid og høj frekvens. 

Den nuværende linjeføring har ikke været en binding i planlægningen. Tavlen 
har principielt været visket ren, men den nuværende linjeføring er, når der ikke 
har været noget væsentligt, der har talt imod det, blevet valgt i videst mulige 
omfang for at tilgodese de transportmønstre og vaner, passagererne har i dag.  

I modsætning til de højklassede linjer kører de øvrige bybuslinjer ikke gennem 
Busgadeforløbet, dels fordi der her er begrænset kapacitet og dels for også at 
dække andre mål i City med buskørsel. 

Figur 4.2 viser dækningen af det øvrige bybusnet sammenholdt med de højklas-
sede linjer. 

Linjerne er mere detaljeret optegnet i Bilag 2 og ligeledes vist i Bilag 4. 

Tabel 4.2 Et udkast til frekvenserne på de øvrige bybuslinjer samt et skønnet overslag på driftsomfang i antal 
køreplantimer og antal busser. 

Bybus-
linje 

Linjeføring Afg./time 
Myldretid - 

kl. 07-09 og 
14-18 

Afg./time 
Øvrige  

dagtimer + 
lørdage  
kl. 08-14 

Afg./time 
Øvrig tid  

Køreplan-
timer pr. år

Busser

11 Harlev-Park Allé - Stavtrup 4 4 2 37.500 10 
11b Forlængelse Stavtrup - Ormslev 1 1 1 1.800 1 
12 Hjortshøj-Park Allé - Brabrand S - Tr.centret 2 2 1 22.900 6 
13 Vejlby V-Park Allé - Frydenlund 3 3 2 25.000 6 
14 Skejbyparken-Park Allé - Grøfthøj 3 3 2 24.000 7 
15 Århus N-Park Allé - Brabrand N-Helenelyst 2 2 1 19.600 5 
16 Holme S-Park Allé - Fjældevænget 2 2 1 13.900 4 
17 Studstrup- Park Allé - Langenæs 2 2 1 17.700 5 
18 Mejlby-Park Allé - Skåde-Moesgaard 2 2 1 22.600 6 
19 Tilst-Park Allé - Mårslet 2 2 1 21.400 6 
20 Solbjerg-Park Allé - Åkrogen 2 2 1 19.100 5 
21 Trige-Park Allé - Rutebilstation 3 2 2 18.900 5 
I alt 11 linjer  - - 244.400 66 

 
Frekvens Frekvenserne varierer efter behov på de enkelte linjer og ligger mellem 2 og 4 

afg./ time i dagtimerne og 1-2 afg./time aften og weekend. Dette er på nogle 
linjer under den nuværende frekvens, men det formodes, at disse linjer aflastes 
af det hurtigere højklassede busnet. Frekvenserne på de enkelte linjer ses af Ta-
bel 4.2. 

Driftsressourcer De supplerende bybusser kører samlet på overslagsbasis omkring 244.000 køre-
plantimer årligt. 
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Figur 4.2 Det nye net opdelt på højklassede buslinjer og øvrige buslinjer. 
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4.3 Regionale ruter 
Det højklassede busnet inddrager en stor del af de korte regionale ruter til Hin-
nerup, Hornslet, Odder og Skanderborg, men der vil fortsat køre et væsentligt 
antal regionalruter i Århus Kommune, jf. Figur 4.1, bl.a.: 

• regionale ruter og X-busser fra Randers og Hadsten ad Randersvej. Herved 
betjenes Spørring og Trige i Århus Kommune 

• regionale ruter fra Djursland ad Grenåvej - tidsmæssigt tilpasset linje 100.  
• regionale ruter og X-busser fra Viborg, Galten og Hinnerup ad Viborgvej. 

Herved betjenes Sabro i Århus Kommune 
• regionale ruter og X-busser fra Silkeborg. Herved betjenes Harlev i Århus 

Kommune 
• regionale rute ad Gammel Horsensvej. Herved betjenes Solbjerg i Århus 

Kommune. 

Rute 202 foreslås at dække den vestlige del af Solbjerg omkring Fastrupvej. 

Rute 113 foreslås at dække Harlevs nordlige del omkring Lilleringvej. 

Rute 124 Hammel-Foldby-Hinnerup-Århus Nord bliver overflødig mellem Hin-
nerup og Århus Nord efter etableringen af linje 1A, som kører fra Hinnerup til 
Århus via Århus Nord. Kunder i Hammel vil, efter etableringen af ringlinje 6A, 
kunne komme til/fra Århus Nord (lige så hurtigt, som med 124), hvis de skifter 
bus ved Ringvejen. Nedlæggelse/ændring af rute 124 skal overvejes. Der ude-
står en problematik mht. lokalbetjeningen mellem Hammel-Foldby-Hinnerup, 
hvis 124 nedlægges. 

4.4 Kommunens landområder og mindre 
landsbysamfund 

Der er både med det eksisterende busnet og med det foreslåede samlede fremti-
dige busnet en række tyndbefolkede landområder og små landsbysamfund i 
kommunen, som ikke betjenes af kollektiv trafik. Det foreslås, at der i alle disse 
områder etableres et tilbud med Midttur med kommunalt tilskud.  

Midttur er Midttrafiks tilbud om behovsstyret bestillingskørsel, som især an-
vendes i områder uden anden kollektiv trafik. Midttur kan bedst beskrives som 
en blanding af buskørsel og taxakørsel, som kan bestilles af alle og anvendes til 
alle rejseformål. Midttur kan anvendes i hele Midttrafiks område, og normal-
taksterne for at rejse med Midttur er 14 kr. pr. km, dog mindst 70 kr. pr. tur. 

Kørslen adskiller sig fra bustransport ved, at der køres efter særlige takster, at 
der kun køres efter forudgående bestilling (senest to timer før afgang), og at der 
køres fra adresse til adresse. Midttur adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, 
at de bestilte ture koordineres i et fælles bestillingssystem. Koordineringen sker 
både med andre Midttur-kørsler i samme område og med andre kørselsformer, 
som Midttrafik administrerer - individuel handikapkørsel, lægekørsel mv. Kun-
derne i Midttur kan derfor komme ud for at køre sammen med andre kunder i 
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de taxier, liftbusser mv., som anvendes til Midttur. Man kan endvidere komme 
ud for at skulle køre en omvej af hensyn til afhentning/afsætning af andre kun-
der. Den enkelte kunde betaler dog altid kun for den kortest mulige strækning 
for den bestilte tur.  

Midttrafik har defineret to muligheder for kommunale tilskud til rejser med 
Midttur. Kommunen kan enten give et tilskud på ca. 50 % til Midttur, således at 
kunden betaler 7 kr. pr. km, dog mindst 35 kr. pr. tur. Eller kommunen kan give 
et tilskud på omkring 75 %, således at kunden betaler 3 kr. pr. km, dog mindst 
18 kr. pr. tur. Rejsende med Midttur kan have op til tre ledsagere med, som 
hver kun betaler 10 % af den rejsendes pris.  

Det foreslås at Århus Kommune giver 50 % tilskud til anvendelse af Midttur 
inden for de landområder i kommunen, som er uden busbetjening.  Alle kom-
munens borgere vil således have mulighed for at blive kørt til et sted, hvor det 
er muligt at komme videre med ordinær kollektiv trafik. Det kan endvidere 
overvejes, om dette tilbud skal udvides til, at der tillige kan køres mellem oven-
nævnte landområder og et konkret stoppested i Århus C (Park Allé/Banegårds-
pladsen) til samme lave takst.  

Et tilbud om Midttur med kommunalt tilskud i kommunens landområder vil 
betyde en ligestilling af disse områder, og vil under alle omstændigheder bety-
de en væsentlig forbedring af transportmulighederne i disse områder, hvor der i 
dag ofte ikke eksisterer et tilbud. Endvidere vil tilbuddet om Midttur med 
kommunalt tilskud i alle landområder betyde, at der fortsat vil være et vist kol-
lektivt trafiktilbud i de områder, som med forslaget til nyt busnet mister den ek-
sisterende busbetjening. På Figur 5.2 side 37 er angivet strækninger, som ikke 
længere påregnes busbetjent.  

Midttrafiks generelle erfaringer med Midttur er, at omkostningerne er relativt 
begrænset for de kommuner, der giver tilskud til anvendelse af Midttur.  

4.5 Betjening af bymidten 
Linjeføringen gennem centrum af Klosterport-Busgaden-Park Allé er afgjort 
den mest attraktive for passagererne, da bymidtens absolut centrale dele betje-
nes. I dag betjenes denne linjeføring af 38 afg./time pr. retning og det anser 
kommunen for den maksimale kapacitet grundet de smalle gader her. 

Det betyder, at ikke alle linjer kan køre her, men må anvende en østlig linjefø-
ring via Kystvejen-Skolebakken-Havnegade-Sønder Allé eller en vestlig linje-
føring via Mølleparken-Vester Allé. Den østlige linjeføring dækker også de 
kommende store rejsemål som Navitas Park og Multimediehuset. 

Af hensyn til enkeltheden og dækning af de store rejsestrømme foreslås, at alle 
A-buslinjer og linje 100 kører gennem Busgadeforløbet (hvilket også er vist i 
Bilagene 1 og 2): 
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Dette giver kun kapacitet til enkelte yderligere linjer i forløbet. Her kan fore-
slås, at linje 21 Trige-Park Allé-Rutebilstationen kører gennem Busgadeforlø-
bet. 

4.6 Fremkommelighed og stoppesteder 
Mulighederne for at reducere rejsetiderne særligt på det højklassede net er ble-
vet belyst og der er overordnet fundet to måder som tilrådes: 

Stoppestedudtynding  Stoppestederne i Århus ligger generelt tæt i Århus sammenlignet med andre til-
svarende byer. Med baggrund i en vurdering af stoppestederne på Skanderborg-
vej vurderes der at være potentiale for nedlæggelse af omkring 15 % af stoppe-
stederne. Dette vil sikre en mere jævn kørsel med færre stop for busserne. Stop-
pestedsudtyndingen vil skulle foretages efter nærmere analyse af forholdene og 
på baggrund af tællinger på de enkelte stoppesteder. 

Med mange afgange samlet på relativt få strækninger er det vigtigt, at busserne 
her kan køre så uhindret som muligt. Dette giver både den bedste service for 
passagererne, men reducerer også udgifterne til den kollektive trafik, da den en-
kelte bus kan tilbagelægge længere afstande på den samme tid.  

På den baggrund er fremkommelighedsproblemer og mulige løsninger vurderet 
i arbejdet med trafikplanen. En oversigt over problemområderne fremgår af Fi-
gur 4.3, mens en oversigt over løsningerne findes i Bilag 5. Generelt kan de 
største fremkommelighedsproblemer opsamles som følger:  

• Midtbyen er med snævre gader, mange busser og pres fra den øvrige trafik 
et af de steder, hvor der er væsentlige fremkommelighedsproblemer. Blandt 
de mere omfattende er forholdene ved Banegården/ Park Allé, hvor en om-
strukturering vil kunne betyde et bedre forløb for både busser og for passa-
gerer, der skal skifte. 

• Langs nogle af indfaldsvejene (særligt Skanderborgvej og Silkeborgvej) er 
fremkommeligheden problematisk. Her er det særligt krydsene omkring 
Viby Torv, der vil volde problemer for det store antal busser, der i forsla-
get vil passere her. Her kan dosering og busprioritering i krydsene sammen 
med ændrede svingforhold være med til at øge fremkommeligheden. 

• Forløbet Ringvejen-Oluf Palmes Allé-Brendstrupgårdsvej indeholder flere 
kryds, som særligt i myldretiden er problematiske. En kombination af lys-
regulering af kryds, busprioritering i lyskryds og længere svingbaner kan 
hjælpe og kan samtidig etableres, så det passer til en fremtidig letbane. 

Realtidsinformation En mulighed er også at udstyre A- og S-busserne med en bus-pc, GPS og et 
kommunikationssystem, der er i online-forbindelse med et centralt system. 

Herved kan der etableres et realtidsinformationssystem på alle de større stop-
pesteder, visende hvornår de næste busser afgår. Realtidsinformationen kan og-
så anvendes i services på internettet og via mobiltelefon. 

Fremkommeligheds-
tiltag 
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Figur 4.3  Oversigt kryds og strækninger med problematisk fremkommelighed sammenholdt med linje- 

føring af det højklassede busnet. Grundkortet viser byzoner (gråt) og landzoner (gult) samt  
skove og søer. For numrene 1-15 henvises til Bilag 5. 
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Realtidsinformation om bussernes lokalisering og forsinkelser i forhold til kø-
replanen kan ligeledes anvendes til at styre signalanlæggene, f.eks. således at 
forsinkede busser får prioritet i krydsene frem for andre busser og øvrig trafik. 
Busser, der overholder køreplanen, får ikke prioritet. Alternativt kan alle busser 
få prioritet i krydsene. 

4.7 Nødvendige investeringer 
Inden omlægningen af busnettet skal der gennemføres en række nødvendige 
anlæg som bussluser, endestationer og nye stoppesteder, se Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Nødvendige anlæg og nye stoppesteder i den nye busplan. 

Buslinje og sted: Anlæg: Bemærkninger 

2A Bjødstrupvej ved Karetmagertoften Ny endestation m/hus   

2A Nykersvej-Snogebækvej Vejgennembrud med bussluse Stiforløb skal ledes over anlægget til eks. bro 

4A Gunnar Clausensvej - Søndervangs Allé Vejgennembrud med bussluse   

4A Søndervangs Allé Ændring af fartdæmpning Eksisterende bump fjernes og erstattes af andre 
virkemidler 

6A Ringvej Syd mlm. Chr. X´s Vej og Oddervej 4x2 stoppesteder med buslom-
mer 

ved S.Nymarks Vej + Bjødstrupvej + Holme 
Parkvej + Jelshøjvej 

6A Stenvej/Oddervej  Hus v/eks. (forladt) endestation   

6A Skolevangs Allé ved Vester Strand Allé Buslomme med hus Fungerer som endestation, hvor bussen vender i 
runddelen 

12 Skødstrupvej/Hjortshøjparken i Hjortshøj Ny endestation m/hus   

12 Hougårdsvej-Engdalsvej, Brabrand Ændring af fartdæmpning Eksisterende bump fjernes og erstattes af andre 
virkemidler 

12 Årslev Transportcenter v/Dansk Supermarked Ny endestation m/hus Dansk Supermarked etablerer evt.anlæg af ven-
deplads på egen grund 

14 Grøfthøj ny ruteføring 3 x 2 stop ad ny ruteføring Bøgeskov Høvej - Engelundsvej - Onsholtvej 

15 Skejby Nordlandsvej 
v/rundkørsel/P.O.Pedersensvej 

Buslomme med hus Fungerer som endestation, hvor bussen vender i 
rundkørslen 

15 Gudrunsvej-Ringvejen/Dr.Holst Vej Vejgennembrud Del af helhedsplan for Gellerup 

16 Endestation Fjældevængets Busvej Hus v/eks. (forladt) endestation   

19 Tilst Vestervej v/rundkørsel/Viborgvej Buslomme med hus Bus vender i rundkørsel. Alternativt endest. v. 
Munkevejsanlæg 

20 Østergårdsvej/Lystenlund Solbjerg Ny endestation m/hus   

21 Trige Møllevej Ny endestation m/hus   

21 Trige ny ruteføring 3-4 x 2 stop ad ny ruteføring Lergravvej + Bærmosehøjen + Holmkærvej 

 

Ved omlægningen vil der også være en række stoppesteder og anlæg, der skal 
nedlægges. 

Prioritering i  
signalanlæggene 
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4.8 Ressourceomfang 
Med det beskrevne net vil Århus få et stærkt net, der med A-busserne og linje 
100 giver hurtige, hyppige, direkte og effektive forbindelser til de store passa-
gerstrømme. Samtidig er det supplerende net garant for en bred dækning, der 
sikrer, at langt de fleste også fremover vil have et busstop inden for kort gang-
afstand. 

Nettet holder sig, som det fremgår af Tabel 4.4, inden for det nuværende drifts-
omfang, og anslås at spare omkring 18.000 køreplantimer og 18 driftsbusser.  

I ressourceoverslaget er inkluderet en mindre pulje til forstærkninger på nogle 
linjer og/eller supplerende linjer, jf. afsnit 4.9.  

Tabel 4.4 Overslag over samlet driftsomfang for busserne i Århus Kommune. 

 Køreplantimer/år Busser 

Det højklassede busnet 398.000 112 
12 andre bybuslinjer 244.000 66 
Natbusser og dubleringer 6.000 10 
Pulje til forstærkninger/supplerende linjer 20.000 6 
Samlede ressourcer i nyt net 668.000 194 
Inddragne regionale ressourcer -101.000 -32 
I alt kommunale ressourcer 567.000 162 
Nuværende bybusnet 585.000 180 

 
Det samlede omfang af det nye forslag er i alt 668.000 timer/194 driftsbusser 
som følge af, at nettet også omfatter de korte regionale ruter til Hornslet, Hin-
nerup, Hørning, Skanderborg og Odder. Det højklassede busnet udgør således ca. 
60 % af det nye nets ressourceforbrug, mens øvrige buslinjer - inkl. forstærk-
ningspuljen - udgør ca. 40 %. 

I kapitel 5.4 er skønnet den samlede nettoøkonomi for tre niveauer af udbuddet. 
Der vil skulle aftales nærmere omkring fordelingen af indtægter og udgifter 
mellem kommune og region for de ruter, der udnytter regionale ressourcer.  

4.9 Pulje til forstærkning 
I ressourceoverslaget er inkluderet en mindre pulje på 20.000 køreplantimer pr. 
år til forstærkninger. Ved gennemførelsen af trafikplanen kan der vise sig be-
hov for kørsel i et lidt større omfang på nogle linjer og/eller ønsker om kørsel 
på strækninger eller i områder, som er udover det ordinære rutenet. Puljen vil 
således også i et vist omfang kunne anvendes til at opfylde betjeningsønsker, 
der påpeges under planens offentliggørelse. Derfor er en sådan pulje erfarings-
mæssigt en fordel. 

Forstærkningspuljen kunne for eksempel anvendes til:  
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• En udvidelse af frekvensen (antal afgange) i et kort tidsrum i morgenmyl-
dretiden på buslinjer med mange passagerer (som f.eks. på de eksisterende 
linjer 9 og 11 om morgenen). 

• Fortsat kørsel gennem Marselisborgskoven til Moesgård Strand primært 
om sommeren (nuværende linje 19). 

• Fortsat enkelte daglige ture til betjening af forskellige erhvervsområder i 
Hasselager, Holme, Viby, Brabrand Nord, Containerterminal Øst, Blom-
stervej/Tilst, Lystrup, Hedager, Landbrugets Rådgivningscenter mv. (dæk-
kes i dag af forskellige industri-linjer samt "afstikkere" på ordinære buslin-
jer). 

• Fortsat enkelte daglige ture til betjening af elever i ungdomsuddannelser, 
som f.eks. mellem Gellerup og Langkær Gymnasium (eksisterende linje 
74) og mellem Lystrup og Egå Gymnasium (eksisterende linje 92). 

• Fortsat enkelte daglige ture via lokalcentre, som ligger uden for det ordi-
nære linjenet (f.eks. Lokalcenter Koltgården).  

• Fortsat enkelte særlige ture med folkeskoleelever, som af en eller anden 
grund ikke transporteres med skolebusruter (til Hasle Skole, Hårup Skole, 
og Skæring Skole). 

• Fortsat en slags "åben garagekørsel", hvor der efter sidste tur på en linje 
kan medtages passagerer, når bussen kører mod garagen (f.eks. fra Mårslet 
via Testrup Højskole mod Hasselager). 

• Fortsat enkelte ture til/fra små bysamfund (f.eks. som eksisterende linje 53, 
der i dag betjener Bals Mark og Linå på enkelte ture). 

4.10 Samspil med kommende letbaner og udbygnings-
planer i Århus 

Det højklassede busnet er planlagt således, at busnettet på nogle af de større 
strækninger kan betragtes som forløber for kommende letbaneetaper. 

Letbaner Det gælder først og fremmest den nordlige del af linje 1A til Skejby og Lystrup. 
Buslinjen kører som letbanens 1. etape ad Randersvej-Skejby og videre til Ly-
strup. Her søges således at vænne Lystrup-passagerer til at køre via Skejby i 
stedet for at bruge den nuværende linje 9 ad Lystrupvej-Grenåvej. 

Også den sydlige del af linje 1A er en forløber for en fremtidig letbaneetape ad 
Skanderborgvej. 

Ligeledes er betjeningen af Brabrand N (linje 4A) en forløber for en fremtidig 
letbaneetape. Her skal dog bemærkes, at letbanen er foreslået kørt ad Viborg-
vej-Ringvejen-Brabrand N, mens linje 4A frem til etablering af letbanen er fo-
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reslået kørt ad Silkeborgvej for at alle større indfaldsveje til Århus er dækket af 
højklassede buslinjer. 

Linje 3A til Nordhavnen er også en fremtidig letbaneetape. 

Endelig er det højklassede busnets kørsel ud af kommunen til Hinnerup og 
Skanderborg også en forløber for nogle af de fremtidige etaper af letbanen, som 
er i spil. 

Byudvikling Århus Kommune har i "Forslag til Kommuneplan 2009" udpeget en række om-
råder til fremtidig byvækst. Det højklassede bybusnet dækker mange af disse 
områder, og kan (i nogle tilfælde med mindre omlægninger) indgå direkte i at 
sikre en god kollektiv trafikbetjening til de kommende borgere. Blandt de på-
gældende områder kan nævnes: 

• Lisbjerg vest (linje 1A-2 til Hinnerup) 
• Skejby-området (linje 1A og 2A, samt ringlinje 6A) 
• Nordhavnen (linje 3A) 
• Omkring Hasselager (linje 1A) 
• Tranbjerg sydøst (linje 4A) 
• Beder-Malling (linje 100) 
• Skødstrup-Løgten (linje 100). 
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5 Konsekvenser 

5.1 Passagertal 
Forudsætninger I forbindelse med vurderingerne af 1. etape af en letbane er der udarbejdet en 

trafikmodel, som kan vurdere både biltrafik og kollektiv trafik. Denne model er 
anvendt til at vurdere forslaget til det højklassede busnet. 

Som beskrevet i afsnit 4.7 vedrørende ressourceomfang er der i forslaget forud-
sat en lille pulje til forstærkninger og/eller supplerende linjer. Endvidere er der i 
forslaget påregnet betjening af Nordhavnen med 3A. Denne betjening vil først 
blive etableret, når udbygningen sker. Forstærkningspuljen (20.000 køreplanti-
mer) og Nordhavnsbetjeningen (ca. 6.000 køreplantimer) skønnes derfor at 
medføre en forøgelse af de modelberegnede passagertal svarende til, at de eks-
tra indsatte busser/linjer forventes at få en belægning på 75 % af den belæg-
ning, det samlede antal busser i nettet har. 

Forslaget er sammenlignet med 2008-busnettet, hvor alle bybuslinjer, regional-
ruter og lokalbaner samt øvrige tog er indlæst sammen med antal afgange pr. 
dag. 

Efter trafikmodelkørslerne er enkelte af de her foreslåede buslinjer justeret i 
forhold til det i modellen indlæste - noget som dog ingen betydning har på pas-
sagertallene i de øvrige vurderinger. 

Tabel 5.1 viser antal rejser og antal påstigere med kollektiv trafik samt en ræk-
ke nøgletal. 

4,2 % stigning Antallet af busrejser forventes at stige fra 158.000 rejser/dag i det nuværende 
net til 164.700 rejser/dag i forslaget til højklasset net, det vil sige med godt og 
vel 4 %. En busrejse kan bestå af flere delture som bus-tog eller bus-bus. 

Stigningen skyldes, at de nye højklassede linjer bliver lidt hurtigere på grund af 
stoppestedsudtynding og forbedret fremkommelighed, og at de høje frekvenser 
betyder flere passagerer, selv om nogle får lidt længere til busstoppestedet. Pas-
sagerstigningen svarer godt til de passagerstigninger, der kom, efter at Malmø 
indførte A-busser for et par år siden. 
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Tabel 5.1 Antal rejser pr. dag i det nuværende net og i forslaget til højklasset net. 

 Nuværende net Forslag Forskel 

Abs. % 
Antal rejser/dag, hvor bus indgår 158.000 164.700 +6.700 +4,2 %
Antal påstigere, bybusser og regionalruter i alt 190.600 206.900 +16.300 +8,5 %
Antal påstigninger pr. rejse 1,35 1,40 0,05 +3,7 %
Antal påstign. pr. køreplantime, bybusnet, heraf 65 72 7 +10,8 %
Gnsl. rejselængde pr. påstign. på bybusnet i km 5,00 5,14 0,14 +2,8 %

 
Antal skift øges svagt Ses på antallet af påstigere, er der på det samlede bybusnet og regionalbusnet 

8,5 % flere påstigere i forslag til højklasset net, det vil sige en dobbelt så stor 
stigning som i antal rejser. Det skyldes, at antallet af skift øges, således at det 
gennemsnitlige antal påstigninger pr. rejse øges med ca. 3,7 % fra 1,35 til 1,40 
påstigninger/rejse. Det skyldes især to forhold (se bilag 3 for ændringer i skif-
temønstret): 

• Forslagets højfrekvente ringlinjer (5A og 6A) gør det nogle gange attrak-
tivt at skifte frem for at køre ind over centrum. 

• Forslaget har færre linjer end i dag (19 linjer mod 29 linjer i dag), hvilket 
betyder, at færre direkte relationer dækkes. Derfor vil det medføre lidt flere 
skift for rejser med udgangspunkt og destination uden for bymidten. 

Der vil således både være positive skift, hvor det ses som en fordel for brugerne 
at kunne skifte til en hurtigere forbindelse, og negative skift, hvor brugerne er 
tvunget til at foretage skift for at kunne nå destinationen. Under alle omstæn-
digheder vil ændringen i antal skift være begrænset. 

Effektivitet Effektivitet målt som antal påstigninger pr. køreplantime øges væsentligt, fra 
ca. 65 påstigninger til 72 påstigninger pr. køreplantime. 

Den gennemsnitlige rejselængde pr. påstiger øges svagt i forslaget til højklasset 
net. Der er dog stor forskel på den gennemsnitlige rejselængde, se Figur 5.1, 
der viser både den gennemsnitlige rejselængde pr. påstigning på de højklassede 
linjer og antallet af påstigere pr. linje. De største linjer målt i antal påstigninger 
er linjerne 1A og 4A. Linje 1A har samtidig gennemsnitligt en høj rejselængde 
på 6,2 km, dog overgået af linje 100 med 8,6 km. Netop linjerne 1A og 100 går 
også ud af Århus Kommune. 

Gennemsnitlig  
rejselængde 
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Figur 5.1 Skønnet antal påstigninger pr. A-buslinje, linje 100 og den gennemsnitlige rejselængde pr. påstig-

ning. 

Passagerstrømme Passagerstrømmene ses i øvrigt af Bilag 3. 

5.2 Service og tilgængelighed 
Frekvens Forslag til højklasset busnet betyder, at der på de højklassede linjer er 5-10 mi-

nutters drift i dagtimerne kl. 07-18 på hverdage. Dog kan frekvensen være lave-
re uden for det sammenhængende byområde, og på linje 100, hvor der kan være 
15-20 minutters drift, f.eks. til Odder, Hornslet, Hinnerup og Lystrup. Også for-
længelsen af ringlinje 6A mellem Viby og Skåde har kun halvtimesdrift mellem 
myldretiderne. 

Enkelthed Med færre linjer, men højere frekvens på A-busnettet, fremstår forslaget som 
enkelt at finde ud af og let at bruge også for ikke-daglige brugere. 

Tilgængelighed Forslaget betyder dog, at nogle passagerer vil få lidt længere til en bus, se Tabel 
5.2. Normalt vil 400 m til en bus være generelt acceptabelt og det har 85 % af 
beboerne og 86 % af arbejdspladserne i forslaget. Det er 10 procentpoint min-
dre end i det nuværende busnet. Disse tal vil dog blive øget ved gennemførelse 
af nogle af de supplerende tiltag, der er nævnt i afsn. 4.9 (forstærkningspuljen). 
Tabel 5.2 viser også, hvor langt der er til en af de syv højklassede buslinjer. Og 
her har 69 % af indbyggerne i Århus mindre end 400 m luftlinjeafstand til et 
stoppested med høj frekvens, mens det højklassede busnet dækker 72 % af ar-
bejdspladserne inden for 400 m. 
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Tabel 5.2 Gangafstand (i luftlinjeafstand) til forslagets busser sammenlignet med 
det nuværende busnet. 

 % inden for gangafstand 

0-200 m 0-400 m 0-800m 
A-busnet og linje 100  boliger 37 % 69 % 85 % 
Hele forslagets busnet            boliger 50 % 85 % 97 % 
Nuværende busnet                  boliger 68 % 95 % 99 %    
A-busnet og linje 100                   arb.pladser 46 % 72 % 87 % 
Hele forslagets busnet       arb.pladser 59 % 86 % 97 % 
Nuværende busnet             arb.pladser 77 % 97 % 99 % 

 
Figur 5.2 viser vejstrækninger, som mister betjening, bl.a. Bendstrup og Hessel-
balle i nord, Fulden i øst samt Taastrup, Ormslev stationsby og Gl. Harlev i 
vest. Disse mindre bysamfund (alle under 100 indbyggere, bortset fra Taastrup 
på 130 indb.) tilbydes betjening med Midttur. 

En del af forstærkningspuljen på de 20.000 køreplantimer kan - hvis det vurde-
res hensigtsmæssigt - bruges til at dække enkelte af disse strækninger, jf. afsn. 
4.9. 

Bilag 4 I Bilag 4 er vist de nye buslinjer sammenholdt med på- og afstigere på hvert af 
de nuværende stoppesteder. Her er for hvert delområde lavet en grafisk præsen-
tation og en kort beskrivelse af konsekvenserne. 

Reel samlet rejsetid Mange passagerer har glæde af A-busnettets høje frekvens, nemlig dem der 
skal være på endemålet (f.eks. deres arbejdsplads) på et bestemt tidspunkt, eller 
vil hjem, præcis når man er færdig med sin aktivitet. Her foretrækker passage-
rerne så høj frekvens som muligt for at minimere den skjulte ventetid på rejsen. 
Dette begreb (skjult ventetid) er nærmere forklaret i Bilag 7, hvor tre realistiske 
eksempler viser, at den reelle samlede rejsetid i disse tilfælde bliver 5-12 mi-
nutter mindre - til trods for at gangafstanden i eksemplerne øges med 5-6 mi-
nutter. 

5.3 Samlet vurdering af betjeningen 
I Tabel 5.3 er opsamlet fordele og ulemper ved forslaget sammenlignet med 
den nuværende betjening. 

Fordele De største fordele er: 

• Det højklassede busnet udgør et enkelt og forståeligt busnet. Inden for 400 
m luftlinjeafstand dækkes 70 % af boligerne og arbejdspladserne af dette 
højfrekvente net. Og i centrum betjener alle højklassede linjer strækningen 
fra Park Allé til Nørregade ad Busgadeforløbet. 

• Det højklassede busnet dækker bl.a. alle større indfaldsveje og ringveje til 
Århus med direkte kørsel. På disse større veje vil busfremkommelighed 
også være enklere at gennemføre og effekten være større. 
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• A-busnettets frekvens er høj. I selve byområdet kører linjerne med 6-12 afg./ 
time (5-10 minutters intervaller). På Randersvej, Skanderborgvej og på Ring-
vejen vil der (inden for Ringvejen) være så høj frekvens, at passagererne ikke 
behøver at bruge køreplanerne i dagtimerne kl. 07-18 på hverdage. 

• Som følge af de høje frekvenser, højere hastigheder og direkte linjeføringer 
vil de samlede rejsetider, for de passagerer der bruger det højklassede 
busnet, blive lavere end i dag. 

En generel fordel er også en god sammenbinding af omegnsbyerne Odder, 
Skanderborg, Hørning, Hinnerup og Hornslet med Århus. Disse omegnsbyer 
har alle en stor erhvervs- og uddannelsespendling til Århus. 

Tabel 5.3 Vurdering af forslaget i forhold til det nuværende busnet. 

  Forslaget i forhold til det nuværende 

1. Samspillet med letbaner +++ A-busnettet spiller op til en etapevis indførelse af 
letbaner i henhold til de nuværende planer. 

2. Enkelthed og forståelighed +++ Stor enkelthed og høj forståelighed af det højklas-
sede net, især overfor nye brugere og i uvante 
rejserelationer. I centrum kører alle højklassede 
buslinjer via Busgadeforløbet. 

3. Direkte kørsel +++ Det højklassede busnet kører direkte ad de større 
veje. I dag kører mange linjer omveje mod cen-
trum. 

4. Frekvenser +++ Der opnås meget høje frekvenser på A-busserne, 
der dækker de fleste borgere og arbejdspladser - 
evt. med lidt større gangafstand end i dag. Samti-
dig betyder én højfrekvent A-buslinje at der kan 
opnås ens tidsintervaller mellem afgangene. 

5. Tilgængelighed – Mindre end i dag. Nogle får lidt større gangafstan-
de. Alligevel vil 85 % af beboerne have højst 
400 m luftlinjeafstand til et busstoppested. 

6. Rejsetider ++ De fleste vil med høj frekvens og direkte linjer op-
nå højere samlet rejsehastighed end i dag. 

7. Sekundære mål uden for 
bymidte 

– Linjeantallet er begrænset for at gøre busnettet 
mere enkelt og give de enkelte linjer højere fre-
kvens. Det betyder, at sekundære mål i nogle 
tilfælde kræver flere skift end i dag. 

8. Skifteforhold ++ Skift mellem de højfrekvente A-buslinjer - f.eks. 
radial og ringlinjer - er mere effektive end i dag. 
Ringvejslinje 6A kører med 5 min. intervaller i 
myldretiden. 

9. Robusthed overfor evt. ned-
skæringer i driftsomfanget 

+ A-busnettet skal indeholde minimumskrav for at 
en linje er en A-bus (eller overgå til en almindelig 
bybus). 40 % af nettet er mere behovsstyret. Evt. 
nedskæringer synes derfor at kunne gøres mere 
rimeligt/begrundet end i nuværende net. 

 
Endelig spiller A-busserne godt op til de foreliggende planer for letbaner i År-
hus, herunder linje 1A til både Skejby-Lystrup/Hinnerup og Hasselager/Kolt, 
mens linje 4A's vestlige del (Brabrand Nord/Vest) også til en vis grad følger en 
foreslået letbaneetape. Ved etablering af letbanerne erstatter de A-busserne på 
pågældende strækninger. 
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Figur 5.2 Strækninger, som mister betjening. 
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Ulemper Ulemperne er primært, at nogle passagerer får lidt længere til busserne, men til 
gengæld vil en længere gangafstand ofte betyde høj frekvens på de højklassede 
linjer. 

En anden ulempe er, at der med de nuværende 29 buslinjer i forhold til forsla-
gets 18 buslinjer vil være lidt flere mål, der ikke dækkes med direkte kørsel, 
især ved rejserelationer uden for centrum. 

Miljø Hovedformålet med det nye busnet i Århus har været et samlet bedre tilbud til 
borgerne. Det skal dog nævnes, at som følge af forslagets lidt mindre kørsel, 
lidt færre stop på grund af lidt udtyndede stoppesteder, mere direkte kørsel og 
forbedret fremkommelighed skønnes et mindre energiforbrug på busserne på 3-
5 %. Endvidere overføres nogle bilister til busserne. Alt i alt vurderes forslaget 
at mindske energiforbrug og CO2 i transportsektoren i Århus Kommune med 
ca. 0,5 %. 

5.4 Driftsøkonomi i tre scenarier 
Det net, som er beskrevet i kapitel 4 og i kapitel 5.1-5.3, kan betragtes som et 
basisscenarie. I Tabel 5.4 er dette scenarie vist med beregninger af forventede 
driftsøkonomiske konsekvenser. 

Tabel 5.4 Scenarier for forslaget til kollektiv trafik. Budgettal 2009. 

 Nyt net 
Sparescenarie 

ekskl. 20.000 timer. 
Andre bybusser, 
maks. 2 afg./time 

Nyt net 
Basisscenarie 

inkl. 20.000 timer 

Nyt net 
Kvalitetsscenarie 
inkl. 20.000 timer. 
A-busser altid min. 

8 afg./time i dagtimer 

A-busser og linje 100 køreplantimer/år 398.000 398.000 432.000 
Andre bybusser køreplantimer/år 217.000 244.000 244.000 
Forstærkningspulje, ikke fordelt 0 20.000 20.000 
Natbus/dubl.  køreplantimer/år     6.000     6.000     6.000 

I alt køreplantimer/år 621.000 668.000 702.000 

Forskel ift. i dag: (585.000 + 101.000 tim.) køreplantimer/år -65.000    -9,5 % -18.000  -2,6 % +16.000  +2,3 % 

Skønnet passagertal pr. dag (i dag 158.000)  passagerer/dag 156.000     -1,3 % 164.700   +4,2 %  171.000  +8,2 % 

Ændring i udgifter mio. kr./år -48 -13 +12 
Ændring i indtægter, skøn mio. kr./år -4 +12 +23 
Samlet resultatforbedring, skøn mio. kr./år +44 +25 +11 

 
Ud fra basisscenariet er vist de tilsvarende konsekvenser af et sparescenarie og 
et kvalitetsscenarie med ændringer relativt til dagens situation. 

Forudsætninger Der er anvendt følgende forudsætninger: 

• Små ændringer i nettets driftsomfang medfører proportionale ændringer i 
passagertallet ved, at de færre/flere bustimer mister/vinder passagerer, sva-
rende til en belægning på 75 % af det øvrige busnets belægning. 

• De "integrerede" regionale ruter/dele af ruter i nettet sker udgiftsneutralt 
for regionen, idet indtægter og udgifter skønnes lige store. 
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• Udgangspunktet for driftsudgifter og indtægter er Budget 2009 med en ti-
mepris på 735 kr. pr. køreplantime. Alle ændringer i driftsomfanget sker til 
denne bybustimepris. 

• Indtægterne ændres proportionalt med passagertallet. 

Basisscenariet Basisscenariet skønnes at øge passagertallet med 4,2 % samtidig med en ud-
giftsbesparelse på 2,6 %. Det medfører en skønnet resultatforbedring på samlet 
ca. 25 mio. kr./år i forhold til 2009-budgettal. I basisscenariet er inkluderet tid-
ligere nævnte pulje på 20.000 køreplantimer til forstærkninger/supplerende lin-
jer i forbindelse med høring og gennemførelse af forslaget. 

Kvalitetsscenariet I kvalitetsscenariet vil alle A-buslinjer have en minimumsfrekvens på hverdage 
kl. 07-18 og lørdage kl. 08-14 på mindst 8 afg./time i byområdet. Det betyder, 
at passagererne kan bruge A-busserne i dette område uden anvendelse af køre-
planer i dagtimerne. Udvidelsen svarer til 34.000 flere køreplantimer i forhold 
til basisscenariet, hvilket betyder, at driftsomfanget øges med 16.000 køreplan-
timer, svarende til 2,3 % i forhold til den nuværende situation. I kvalitetsscena-
riet er inkluderet tidligere nævnte pulje på 20.000 køreplantimer til forstærknin-
ger/supplerende linjer i forbindelse med høring og gennemførelse af forslaget 

Passagertallet skønnes at blive øget med 8,2 %, svarende til 13.000 flere rej-
sende pr. dag med bus i forhold til i dag. Således giver kvalitetsscenariet en net-
toforbedring på driftsøkonomien på ca. 11 mio. kr./år, samtidig med at der til-
trækkes væsentligt flere passagerer. 

Sparescenariet Endelig er der opstillet et sparescenarie, hvor det højklassede busnet bevares, 
men hvor øvrige bybuslinjer skæres med 47.000 timer i forhold til basisscena-
riet. Det betyder, at der højst vil være 1-2 afg./time på de supplerende bybuslin-
jer, og at hele forstærknings-puljen på 20.000 timer forsvinder.  

Sparescenariet vil naturligvis give den samlet set største økonomiske besparel-
se. Men konsekvensen vil være et stærkt begrænset trafikudbud i meget store 
dele af kommunen, nemlig på de strækninger og i de områder, som ikke betje-
nes af en A-buslinje. En nedskæring af trafikudbuddet i denne størrelsesorden 
medfører samtidig et lavere service- og komfortniveau, fordi flere ture vil nær-
me sig kapacitetsgrænsen.  

Der vil i forhold til de øvrige scenarier være øget risiko for, at der skal indsæt-
tes ekstra kørsel på linjer og strækninger, hvis man skal undgå at passagerer 
afvises. I forhold til de øvrige scenarier, er der ikke afsat en forstærkningspulje. 
Ressourcer hertil må derfor fremskaffes ved udtynding eller nedlæggelse af 
kørsel på mindre belastede linjer/strækninger med yderligere forringelse af ser-
viceniveau til følge. 

Den samlede nedskæring i sparescenariet er 9,5 %, og passagertallet forventes at 
falde med knapt 1,3 % i forhold til det nuværende net, og ca. 6 % i forhold til ba-
sisscenariet. Det samlede resultat giver en nettodriftsbesparelse på ca. 44 mio. kr./ 
år. 
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Kommune/region For alle tre scenarier vil mer-/mindreudgifter fortrinsvist fragå/tilgå Århus Kom-
mune, mens de ændrede passagerindtægter forventes fordelt forholdsmæssigt 
mellem kommunen og regionen. 

Passagerindtægter Det er almindeligt kendt i kollektiv trafik, at passagerøgninger som følge af for-
bedringer først slår fuldt igennem 1-1½ år efter gennemførelsen. En grundig in-
formationskampagne for brugerne/borgerne kan dog gøre denne indsving-
ningsperiode mindre. 

5.5 Anlægsudgifter og ekstraordinære udgifter 
I forbindelse med en stor omlægning af det samlede busnet vil der være en 
række anlægsudgifter på vejnettet til busserne og til informationskampagner. 

Nogle af aktiviteterne bør/skal være afholdt inden gennemførelsen, mens andre 
kan afholdes over et par år. 

I Bilag 5 er redegjort for en række fremkommelighedsprojekter. Samlet vil det 
skønsmæssigt kunne etableres for et beløb i størrelsesordenen 60 mio. kr. Her 
er regnet med, at ca. 1/3 af disse udgifter bør etableres sammen med en udtyn-
ding af stoppestederne for at opnå de passagerøgninger, som er forudsat i afsnit 
5.4. 

I Tabel 5.5 er vist et groft overslag over disse udgifter. I Bilag 6 er disse udgif-
ter fordelt på enkeltposter. 

Det skal her nævnes, at staten nu har etableret en stor pulje på 200 mio. kr. pr. 
år over fem år til at forbedre bussers fremkommelighed. Her medfinansierer 
puljen 50 % af anlægsudgifterne. Endvidere er der en pulje på i alt 300 mio. kr. 
over tre år til støtte af projekter i kollektiv trafik, der giver flere passagerer. 
Med disse to puljer vil de store beløb på 60 mio. kr. til fremkommelighed og 
20-25 mio. kr. til realtidsinformation og signalprioritering have god mulighed 
for statslig medfinansiering. 

Tabel 5.5 viser således også en mulig nettoudgift for Århus Kommune, hvis der 
opnås 50 % statslig medfinansiering af fremkommelighedstiltagene og realtids-
informationen. De to første søjler vil i givet fald kunne gennemføres for 20-25 
mio. kr. 
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Tabel 5.5 Overslag over udgifter i forbindelse med gennemførelse af forslaget. 2009-priser  
(mio. kr. ekskl. moms) 

 Skal afholdes inden 
eller i forbindelse 
med gennemførelsen 

Kan afholdes inden 
gennemførelsen *) 

Ønskelige, kan for-
deles over nogle år 

Etablering af nødvendige fysiske anlæg  
(veje, endestationer mv.) 6   

Udtynding af stoppesteder  2-3  
Farveændringer/markering af A-busser og linje 
100 2-3   

Informationskampagne 3-5   
Busprioriteringstiltag  18-22 38-42 
Realtidsinformation og signalprioritering   20-25 
I alt, ekskl. moms 11-14 20-25 58-67 
Mulig statslig medfinansiering 0 9-11 29-33 
Mulig nettoudgift for Århus Kommune 11-14 11-14 29-34 

*) For at opnå de skønnede passagerfremgange. 
 
Det skal bemærkes, at der i overslaget ikke er regnet med nødvendigt skift af 
billetudstyr i den regionale linje 100. Billetudstyret er en forudsætning for at 
køre gennem Busgadeforløbet som alle øvrige højklassede busser. 

5.6 Betragtninger vedr. fordeling kommune/region 
I forslaget indgår betjeningen af de nære byer uden for Århus Kommune, Od-
der, Skanderborg, Hørning, Hinnerup og Hornslet i det højklassede busnet. Det 
sker gennem integration af en del af Region Midtjyllands regionalruter (hele 
rute 101 og dele af ruterne 102/103, 107, 115 og 119). Omfanget af kørsel, der 
integreres, svarer til 15 % af forslagets ressourceomfang. 

Det er vurderet, at integration af regionalbuskørsel i det højklassede busnet 
stort set er udgiftsneutralt for regionen - og kan på sigt formentlig give en lidt 
bedre økonomi som følge af flere passagerer. 

I forslaget vil der på linje 1A være regionale ture, der betjener byerne uden for 
Århus Kommune og samtidig er gennemkørende i Århus. Eksempelvis Skan-
derborg – Skejby. Århus Kommune og Region Midtjylland skal finde en byrde-
fordelingsmodel for denne linje. Det kan ske på flere måder, som bør drøftes og 
afklares mellem parterne inden en endelig beslutning af forslaget i Midttrafik, 
Århus Kommune og regionen. 
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6 Implementering 
Projektgruppen har indgående drøftet forskellige gennemførelsesstrategier. 

En etapevis implementering over f.eks. 1½-2 år med f.eks. 1-2 korridorer gen-
nemført ad gangen har været vurderet. Vurderingen viser dog entydigt, at en-
hver mulig etape giver så store ændringer i hele det øvrige net, at dette vil med-
føre midlertidige omlægninger, andre sammenbindinger i bymidten og høje 
midlertidige udgifter for at afbøde uhensigtsmæssigheder mm. Så snart første 
etape er startet, skal planlægningen af næste etape være i gang, hvilket betyder, 
at man ikke opnår erfaringer fra den første etape. 

En vurdering af konsekvenserne af en første etape med gennemførelse af linje 
4A: Brabrand-Århus C-Tranbjerg viser, at kun én linje kan nedlægges, mens 12 
linjer skal nedlægges delvist eller omlægges midlertidigt. Og hele byen vil op-
leve ændringer ½ eller 1 år senere, når en ny etape så gennemføres. Her vil flere 
af de sidst ændrede linjer skulle ændres igen. En etapedelt gennemførelse vil 
også kræve store administrative ressourcer. 

Af disse årsager frarådes en etapevis gennemførelse. 

I stedet for foreslås en implementering, hvor linje 100 etableres som første 
skridt, samtidig med at der gennemføres en række fremkommelighedstiltag, fy-
siske ændringer i vejnettet og udtyndinger af stoppesteder, så dette fungerer, 
når den store samtidige omlægning af hele forslaget sker. Linje 100 kan etable-
res uafhængigt af det øvrige net. En tidsplan kunne være: 

• Fase 1:  Linje 100 gennemføres med virkning fra sommeren 2010, idet 
den først omlægges til Busgadeforløbet sammen med gennemførelsen af 
den samlede busplan. 

• Fase 2:  Fra 2010 til sommeren 2011 gennemføres (væsentligste) frem-
kommelighedstiltag, nye endestationsanlæg, bussluser mv. samt udtynding 
af stoppesteder. 

• Fase 3:  Gennemførelse af hele forslaget (på nær den allerede gennemførte 
linje 100) med virkning fra sommeren 2011. 

Etapevis  
implementering 

Foreslået  
implementering 
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Der er store fordele ved denne fasedelte implementering er: 

• De fysiske anlæg (fremkommelighedstiltag mv.) kan i vidt omfang være 
etableret og fungerende allerede inden den store gennemførelse af nettet. 
Gener i forbindelse med etableringen af disse tiltag (ruteomlægning, for-
sinkelser mv.) vil således ikke påvirke det nystartede A-busnet. Ligeledes 
vil stoppestedsudtyndingen ikke blive opfattet som en negativ side af det 
højklassede net, da den allerede er foretaget inden nettets gennemførelse 

• Den store gennemførelse sker om sommeren, hvor passagertallet generelt 
er lavere end om vinteren. Dermed opnås tid til at tilpasse eventuelle uhen-
sigtsmæssigheder, så eventuelle justeringer kan nå at være på plads, inden 
nettets spidsbelastning starter i løbet af efteråret/vinteren.  

• Køreplanlæggere mv. vil få bedre tid til den store omlægning, ligesom en 
gennemførelse i sommeren 2011 også passer bedst muligt med de kom-
mende udbud. 
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Bilag 1 Det højklassede net 
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Bilag 2 De øvrige bybusser 
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Bilag 3 Passagerstrømme og skiftemønstre  
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Figuren viser en oversigt over rejsestrømmene målt i passagerer pr. døgn i forslaget til nyt net i Århus. 
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Figuren viser en oversigt over ændringerne i antal skift pr. døgn i forslaget til nyt net i Århus. 
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Bilag 4 Det nye net og passagertal pr. stoppested 

Formål For at sikre det bedst mulige plangrundlag har Århus Kommune i november 2009 
foretaget passagertælling af samtlige kommunale linjer i kommunen. Midttrafik 
har i oktober 2009 ligeledes indsamlet passagertal for samtlige regionale linjer. 
For at sikre at disse tal udnyttes bedst muligt, er det nødvendigt med en struktu-
reret gennemgang af passagertallene i forhold til det nye busnet i Århus. Formå-
let med dette bilag er på den baggrund at præsentere disse data grafisk på en 
overskuelig måde, og at sammenholde disse data i forhold til ændringer i bus-
betjeningen. 

I november 2009 blev der gennemført en passagertælling af hver enkelt bybus-
linje over to hverdage, én lørdag og én søndag. Samtlige afgange er blevet talt 
med på- og afstigere på hvert stoppested. 

I oktober 2009 blev der ligeledes gennemført en tælling på alle regionale ruter 
til Århus. I Århus Kommune blev disse tællinger ligeledes fordelt med på- og 
afstigere pr. stoppested for hver afgang. 

Hovedresultatet er: 

 Påstigere 

Bybusser, hverdag 129.400 
Bybusser, lørdag 70.400 
Bybusser, søndag 41.700 

Regionalruter, hverdag *) 15.300 
Regionalruter, lørdag *) 6.100 
Regionalruter, søndag *) 4.200 

*) Kun påstigere i Århus Kommune. 

Indhold For at sikre en detaljeret gennemgang og for at komme tættere på de enkelte om-
råder, er det valgt at dele kommunen op i 18 delområder, med udgangspunkt i 
kommunens lokalsamfund. Delområderne fremgår af Figuren næste side. 
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For hvert delområde er der udarbejdet et kort, der viser på- og afstigertal pr. 
stoppested på en hverdag sammenholdt med det foreslåede nye busnet. Hvert 
delområde gennemgås med en kort beskrivelse og analyse af hvert område.  

Gennemgangen består af følgende punkter: 

• En kort beskrivelse af områdets grundlæggende struktur og store rejsemål. 

• Præsentation af de større stoppesteder. 

• Præsentation af de nye buslinjer i området. 

• Sammenligning af det nye net med den nuværende betjening. 

• Vurdering af positive og negative konsekvenser for områdets passagerer. 

De positive konsekvenser er typisk en højere frekvens eller at der bliver lige 
store tidsintervaller mellem antallet af afgange. Som negative konsekvenser er 
her kun regnet med længere gangafstand, ved at nuværende stoppested ikke 
længere busbetjenes. Der kan være enkelte tilfælde, hvor forslagets frekvens er 
mindre end den nuværende, men dette er vanskeligt at kvantificere, fordi passa-
gerer i mange tilfælde blot kan gå lidt længere og herved få samme eller større 
frekvens. 

Figuren på næste side viser det nye busnet med højklassede og øvrige buslinjer, 
sammenholdt med de større stoppesteder og stationer i Århus Kommune. På 
disse stoppesteder og stationer er vist summen af på- og afstigere fra den i ok-
tober/november 2009 gennemførte passagertælling. 
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1 Beder-Malling 
Hovedtræk I lokalområdet ligger Beder og Malling, der begge er to større forstadsbyer til 

Århus.  Byerne, som næsten ligger i forlængelse af hinanden, har tilsammen ca. 
7.500 indbyggere. Langs kysten, i den sydlige del af området, findes i øvrigt et 
større sommerhusområde. Den største attraktion i området er Moesgård Muse-
um, som er beliggende i den nordlige del af lokalområdet.  

Stoppesteder  De største stop findes i centrum af Beder og Malling, hvor hhv. 950 og 450 på- 
og afstigere dagligt betjenes af busnettet. Stoppestedet ved Moesgårds Museum 
bliver desuden benyttet af ca. 350 på- og afstigere (i tilknytning til muséet lig-
ger der også nogle universitetsafdelinger). I sommerhusområdet er der en for-
holdsvis lav benyttelse af bussen. Her må dog forventes lidt større benyttelse i 
sommersæsonen. 

Hovedlinjen Linje 100 vil fremover være hovedlinjen i området, som med 15 minuters drift i 
myldre- og dagtimerne forbinder lokalområdets to større byer med Århus. Linje 
100 vil desuden forbinde Odderbanen med busnettet via stationer/trinbræt i Be-
der og Malling. 

Øvrige buslinjer Den sydlige del af kyststrækningen betjenes af en regionalrute med endestation i 
centrum af Beder, hvor der sikres korrespondance til linje 100. De ca. 350 dag-
lige på- og afstigere ved Moesgård Museum i den nordligste del af lokalområdet 
kan opnå forbindelse mod Århus via linje 18. Linjen har halvtimesdrift i dagti-
merne. 

Borgere vil ikke opleve en væsentligt anderledes kørsel i forhold til i dag, da 
hovedparten af de betjente stækninger allerede bliver betjent i dag ved de to 
regionalruter 102 og 103. Rute 102 kører med 1 afg./time og rute 103 har 15 
minutters drift i dagtimerne. En stor forbedring vil være, at linje 100 fremover 
vil kører gennem busgadeforløbet og videre forbi universitetet til nordbyen. 

Konsekvens Af de 2.705 på- og afstigere, der dagligt bruger bussen, vil 2.024 (svarende til 
75 %) blive betjent af det nye højklassede busnet. Passagerne på hovedlinjen vil 
imidlertid ikke opnå væsentligt bedre frekvens, da regionalrute 103, der i dag 
kører på strækningen, allerede har 15 minutters drift. I forbindelse med omlæg-
ningen af busnettet vil 21 på- og afstigere, der dagligt benytter bussen, frem-
over miste et stoppested og derved direkte adgang til bussen. Det skal imidler-
tid nævnes, at disse passager er betjent med begrænset kørsel i nuværende net. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

21 - 2.024 2.705 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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2 Brabrand 
Hovedtræk Forstadsbyen Brabrand er beliggende 6-9 km vest for Århus C og umiddelbart 

nord for Brabrand Sø. Brabrand huser ca. 19.000 indbyggere, hvor halvdelen 
bor i det store etagebyggeri Gellerupparken. I den sydlige del af lokalområdet 
ved Brabrand Sø findes et større villakvarter. 

Stoppested Størstedelen af brugerne af den kollektive bustrafik findes i de store etagebyg-
gerier Gellerupparken og Toveshøj. Beboerne udgør her ca. 70 % af alle på- og 
afstigere i Brabrand. 

Hovedlinjen Brabrand betjenes af en A-buslinje, som dækker den store efterspørgsel i Gel-
lerupparken og Toveshøj. Linje 4A har 10 min. drift i dagtimerne og 15 minut-
ters drift i de øvrige timer af driftsdøgnet. I myldretiden kører linjen med 8 afg./ 
time.  

Øvrige buslinjer De øvrige områders sydlige dele dækkes af tre bybuslinjer samt regionalrute 
113. Linjerne 12 og 15 har halvtimesdrift i myldre- og dagtimerne og timedrift i 
de øvrige driftstimer. Linje 11, som har gennemkørsel i lokalområdet og ende-
station i Harlev vest for Brabrand, har 15 minutters drift i myldre- og dagtimer-
ne samt halvtimesdrift i de øvrige timer af døgnet. 

Beboerne i de store etagebyggerier vil opleve et forbedret kollektiv udbud i 
form af linje 4A. Der bliver færre linjer for passagerne at forholde sig til, og 
derved bliver systemet mere gennemskuelig. Det kan nævnes at brabrand Ho-
vedgade ikke længere betjenes, men til gengæld betjenes Hovgårdsvej længere 
mod syd. De øvrige passagerer i lokalområdet vil få den samme betjening som 
den, der findes i det nuværende busnet. 

Konsekvens Med det nye busnet vil 878 på- og afstigere opleve, at de skal bevæge sig 
længere til det nærmeste stoppested. Det skal i denne sammenhæng dog næv-
nes, at passagerer, der mister deres stoppested i og omkring Gellerupparken, 
skal gå op til 500 m længere fra deres eksisterende stoppested til det nærmeste 
andet stoppested. For beboere i Brabrand N er det dog længere, men her drejer 
det sig kun om ca. 20 på- og afstigere. Lidt over halvdelen af på- og afstigerne i 
hele lokalområdet får et nyt A-busstoppested. Af disse vil over 25 % opleve en 
højere frekvens - totalt set vil kun 15 % opleve en forhøjet frekvens. På trods 
af, at flere passagerer ikke oplever højere frekvens, vil det nye busnet være 
markant forbedret, da nettet vil være mere gennemskueligt. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

878 2.066 7.551 14.137 

 

  

Forskel til nuværen-
de betjening 
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3 Harlev 
Hovedtræk Harlev er en mindre forstadsby til Århus med ca. 3.500 indbyggere. Udover 

Harlev findes der kun små bysamfund/landsbyer i lokalområdet. 

Stoppested De største stoppesteder i området er beliggende i Harlev med 1.021 af 1.296 på- 
og afstigere, svarende til 3/4 af alle på- og afstigere. De øvrige og mindre by-
samfund benytter kun i begrænset omfang kollektiv trafik. 

Hovedlinjen Hovedlinjen igennem lokalområdet er linje 11. Linjen har kvarterdrift i myldre- 
og dagtimerne samt halvtimesdrift udenfor. 

Øvrige buslinjer Udover linje 11 betjenes lokalområdet af de to regionalruter 113 og 116. Regio-
nalrute 113, som kører tværs igennem området, og yderligere betjener Harlev, 
har halvtimesdrift i myldretiden og timesdrift i dagtimerne og øvrige driftsti-
mer. Regionalrute 116, som betjener den nordlige del af lokalområdet, har ti-
medrift i myldre- og dagtimerne. På Herningmotorvejen kører linje 913. 

Flere af de små bysamfund/landsbyer i den sydlige del af området vil miste 
busforbindelsen, idet de fremtidige linjer ikke har kørsel her. Passagerer i Har-
lev vil opleve en lidt højere frekvens i dagtimerne, men vil dog miste direkte 
kørsel til Viby. Den nye linje 12 dækker det nye transportcenter i Årslev, hvor 
der i dag ikke findes kollektiv trafik. 

Konsekvens De 54 på- og afstigere, der mister deres stoppested, bor hovedsageligt i den 
sydlige del af lokalområdet. 1/3 af passagerne vil opleve en højere frekvens. 
Hele området ligger så langt fra Århus, at A-busnettets grene ikke når herud og 
dermed vil ingen borgere få et højklasset busstoppested. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

63 506 - 1.296 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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4 Hasle 
Hovedtræk Hasle er et boligkvarter i bydelen Århus V, som både rummer villaområder og 

flere større etagebyggerier som Frydenlund, Bispehaven og herredsvang. Lo-
kalområdet har ca. 22.000 indbyggere. Der er ingen større arbejdsplad-
ser/uddannelsessteder i Hasle. 

Stoppested De største stoppesteder findes i nærheden af de større trafikkorridorer i Hasle, 
heriblandt på Viborgvej i krydset ved Åby Ringvej og Ryhavevej samt i krydset 
ved Vestre Ringgade/Paludan Müllers Vej. Generelt bliver kollektiv trafik i he-
le lokalområdet anvendt meget. 

Hovedlinjen Lokalområdet bliver betjent af flere A-buslinjer. Linje 3A betjener bl.a. 
Bispehaven, 6A kører på tværs ad Ringvejen og linje 2A betjener bl.a. Her-
redsvang. Linjerne 2A og 3A har 10 minutters drift i myldre- og dagtimerne og 
15 minutters drift i de øvrige driftstimer. Ringlinjen 6A kører med 12 afg./time i 
myldretiden og 8 afg./time i dagtimerne - i de øvrige timer er der 15 minutters 
drift.  

Øvrige buslinjer Midt i lokalområdet betjener buslinjer 13 et større etagekompleks ved Fry-
denlund, ligesom linje 16 kører til Fjældevænget i Hasle N. Yderligere kører 
der flere regionale busser på Viborgvej, som på en længere strækning er sam-
menfaldende med linje 3A. 

Indbyggere i Hasle vil med det ændrede busnet opleve en mere enkel og over-
skuelig kørsel. Det vil hovedsageligt være de samme strækninger, der er betjent 
i dag, som betjenes i det nye busnet, men linjerne vil være reduceret til færre, 
men højfrekvente A-buslinjer. I forhold til udbuddet af kørsel vil det især være 
på ringvejen, at passagerer vil opleve en væsentligt bedre kollektiv trafikbetje-
ning end den nuværende kørsel. 

Konsekvens Ud af de 23.000 daglige på- og afstigere vil ca. 80 % få nyt A-busstoppested. 
Samtidig vil 25 % opleve, at frekvensen bliver højere. Det er primært på Ring-
vejen, at passagerer vil få en højere frekvens. De øvrige strækninger dækkes af 
samme udbud, men er forenklet via A-busnettets koncept. Af de 5 %, der mister 
deres stoppested, vil langt størstedelen skulle bevæge sig op til 500 m til det 
nærmeste andet stoppested. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

1.154 5.883 18.053 23.000 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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5 Hasselager-Kolt 
Hovedtræk Hasselager-Kolt er to byer, der er vokset sammen til en forstadsby med ca. 

5.000 indbyggere. Lokalområdet har to større industriområder syd for de to for-
stadsbyer. 

Stoppested De største stoppesteder i lokalområdet findes i den sydlige del af Hasselager-
Kolt nær industriområderne. Udover dette ligger der et par større stoppesteder i 
selve Kolt. 

Hovedlinjen Linje 1A vil fremover være hovedlinjen i lokalområdet. Linje 1A forgrener sig, 
så den ene variant kører til og fra Skanderborg, mens den anden starter og slut-
ter i Kolt. Hver forgrening har 10 minutters drift i myldretiden og 20 minutters 
drift i dagtimerne. I de øvrige timer af døgnet er der på hver forgrening halvti-
mesdrift. 

Øvrige buslinjer Der er ikke andre linjer i lokalområdet. 

Hovedparten af de strækninger, der betjenes i det nuværende busnet, vil frem-
over også betjenes af det nye net. 366 af på- og afstigerne vil fremover skulle 
gå op til 500 m længere for at benytte et andet stoppested, idet de mister deres 
nuværende stop. 

Konsekvens Størstedelen af passagerne vil få et nyt A-busstoppested, men det vil kun være 
brugere i Kolt, der vil opleve en forbedret frekvens. Passagerer her udgør godt 
en tredjedel af alle passagerer i lokalområdet. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

366 1.006 2.674 3.040 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 



Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011 Bilag 4-17 

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\Bilag 4 - Det nye net og passagertal pr stoppested.DOCX . 

 

 



Bilag 4-18 

. 

Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011 

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\Bilag 4 - Det nye net og passagertal pr stoppested.DOCX   

6 Lisbjerg-Trige 
Hovedtræk De to mindre forstadsbyer Lisbjerg og Trige har hhv. ca. 800 og ca. 2.600 ind-

byggere. Århus Kommune planlægger over de næste 20 år at gøre Lisbjerg til 
en stor forstadsby til Århus med 20.000 indbyggere og flere arbejdspladser. 
Trige er i dag noget større end Lisbjerg med flere institutioner, såsom skole, 
børneinstitutioner, bibliotek og idrætsfaciliteter. 

Stoppested Det største stop findes centralt i Lisbjerg på Randersvej. I Trige findes der til-
svarende to større stoppesteder med 552 på- og afstigere dagligt. 

Hovedlinjen Hovedlinjerne i lokalområdet er regionalruterne mod nord og buslinje 21 med 
endestation i Trige. Linje 21 har 20 minutters drift i myldretiden og halvtimes-
drift i dagtimerne og i de øvrige timer. Linjen vil blive omlagt via det nye Lis-
bjerg, når vejnet muliggør det og ny bebyggelse nødvendiggør det. 

Øvrige buslinjer Landevejen fra Randers betjenes af regionalruterne 117 og 118, som bl.a. 
betjener Spørring i den nordligste del af Århus Kommune. Derudover kører der 
en variation af linje 118 på Motorvej E45 vest for og i lokalområdet. 

Brugerne i Trige vil opleve kørslen anderledes på grund af et ændret ruteforløb 
i Trige, som i højere grad vil dække både de nye områder i nord og syd for by-
en. Trige får en 20- minutters drift i begge myldretider og halvtimesdrift i øvri-
ge driftsperioder. 

Konsekvens Kun 46 på- og afstigere vil opleve en højere frekvens fremover, svarende til de 
passagerer, som kan blive betjent af linje 1A. Ingen passagerer i lokalområdet 
vil miste et stoppested. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

0 46 46 1.882 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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7 Lystrup 
Hovedtræk Lokalområdet ligger i den nordlige del af Århus Kommune. Det største bysam-

fund i området er Lystrup, der med sine ca. 9.500 indbyggere er beliggende ca. 
10 km fra Århus C. I den nordligste del af området ligger de tre mindre byer 
Mejlby, Hårup, Todbjerg og Elev i forlængelse af hinanden - de har tilsammen 
knap 2000 indbyggere. 

Stoppested De største stoppesteder ligger i den centrale del af Lystrup, hvor godt en tred-
jedel af på- og afstigere findes. Derudover findes et større stoppested i den syd-
lige del af byen nær Lystrup st. Lidt over 600 på- og afstigere benytter endvide-
re dagligt Grenåbanen. 

Hovedlinjen På trods af, at linje 1A kun betjener selve Lystrup by og derved kun den sydlige 
del af lokalområdet, vil den fremover være hovedlinjen. Det skyldes, at linje 1A 
vil betjene over halvdelen af passagererne samlet set. Linje 1A har 20 minutters 
drift i myldre- og dagtimerne og halvtimesdrift i de øvrige driftstimer. 

Øvrige buslinjer Linje 18 vil med halvtimesdrift i myldre- og dagtimerne og timedrift i de øvrige 
driftstimer betjene hovedparten af de øvrige bysamfund. 

 Brugere af den kollektive bustrafik i Lystrup vil med ændringen af busnettet få 
såvel en direkte linjeføring til de store arbejdspladser i Århus Nord som en lin-
jeføring ad Lystrupvej-Grenåvej. Der vil fortsat være en linje, som betjener om-
rådet op til Mejlby, hvor udbuddet på en del af stækningen vil være bedre end i 
dag. Derved vil 836 på- og afstigere få højere frekvens, end det er tilfældet i 
dag. 

Konsekvens Langt størstedelen af de passagerer, som mister et stoppested i området, bor i 
Lystrup, og får kun en lidt længere gangafstand end før. 22 på- og afstigere 
kommer fra mindre bysamfund, såsom Bendstrup og Grøttrup, og som med den 
nye betjening skal finde andre måder at transportere sig på. Over halvdelen i 
selve Lystrup vil få et nyt A-busstoppested. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

187 836 2.410 4.173 

*) Det skal her nævnes, at linje 1A i Lystrup kun kører 3 afg./time i myldre- og dagtimerne. 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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8 Midtbyen 
Hovedtræk I den centrale del af Århus findes nogle af kommunens store attraktionspunkter. 

Her findes der et bredt udbud af service, erhverv og institutioner. I den nordlige 
del af lokalområdet findes yderligere Århus Universitet - en af Midtbyens stør-
ste arbejdspladser. Hovedbanegården og busterminalen på Park Allé er begge 
placeret centralt og samlet i midtbyen, mens rutebilstationen ligger ca. 350 m 
fra hovedbanegården. 

Stoppested Antallet af på- og afstigere er størst på Park Allé, hovedbanegården og 
rutebilstationen. Ligeledes er der en høj brug af kollektiv trafik gennem busga-
deforløbet. I krydset ved Nørreport findes tilsvarende et større stoppested.  

 Hovedparten af alle linjer, højklassede busser såvel som bybuslinjer og regio-
nalruter samles i den centrale midtby på Park Allé, rutebilstationen og/eller ho-
vedbanegården. A-buslinjerne og linje 100 udgør rygraden af busbetjeningen i 
centrum og er dermed hovedlinjer i lokalområdet. De øvrige bybuslinjer og re-
gionalruter betjener de samme strækninger eller de strækninger, som de høj-
klassede buslinjer ikke kører på. Det er kun de højklassede linjer (og eventuelt 
linje 21), der kører ad Busgadeforløbet. 

Passagerer vil ikke opleve en væsentligt anderledes kørsel i forhold til i dag, 
idet de betjente stækninger allerede bliver benyttet. Hovedparten af på- og af-
stigerne vil imidlertid få mulighed for at benytte et højklasset busstoppested. 

Konsekvens Da stoppestederne i Midtbyen betjenes af en lang række linjer med vidt forskel-
lige destinationer, er der ikke lavet opgørelser af passagerer, som vil opleve hø-
jere frekvens i forhold til den nuværende betjening. De fleste passagerer vil få 
gavn af de mere regelmæssige frekvenser på det højklassede net.  

Der er valgt at betjene Tordenskjoldsgade i Trøjborg, således at Dr. Margrethes 
Vej ikke betjenes. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

843 - 90.022 102.822 

 

Hoved- og øvrige 
linjer 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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9 Sabro-Tilst 
Hovedtræk Lokalområdet er beliggende i den vestlige del af Århus Kommune og består af 

to forstadsbyer. Sabro ligger 13 km fra Århus centrum og har ca. 2.300 indbyg-
gere. Tilst er med sine knap 8.000 indbyggere noget større og ligger lige uden-
for Århus' bygrænse. I Tilst finder man et større aflastningscenter med varehuse 
som Bilka - et af Danmarks største - samt forretninger som Bauhaus, Jysk og 
Elgiganten. 

Stoppested Brugen af kollektiv trafik er markant højest i og omkring Tilst, hvor der dagligt 
er 8.247 på- og afstigere, svarende til næsten 90 % af det totale antal passagerer 
i lokalområdet. I såvel den centrale del af Tilst som langs en stor del af jernal-
dervej er der generelt mange ved de fleste stoppesteder, især stoppestedet ved 
Langkærparken er meget benyttet. I Sabro er der en begrænset efterspørgsel på 
kollektiv bustrafik. 

Hovedlinjen Der findes to centrale buslinjer i lokalområdet, som begge har endestation i 
Tilst. Linje 3A forbinder Holmstrup, Skjoldhøj og Bilka-området samt den cen-
trale del af Tilst med Århus, mens linje 19 forbinder den vestlige og østlige del 
af Tilst med Århus. 

Øvrige linjer Sabro og de små lokalsamfund betjenes udelukkende af de fire regionalruter 
111, 112, 114 og 116. 

Passagerer udenfor Tilst vil ikke opleve en væsentligere anderledes betjening 
end i dag. I Tilst bliver der en markant forbedring af frekvensen for de passage-
rer, som benytter stoppestederne på Tilst Skolevej, Anelystvej, Skjoldhøjvej og 
Jernaldervej, altså de strækninger, hvor linje 3A fremover vil køre, mens fre-
kvensen på Havkærvej i Tilst bliver mindre end i dag. 

Konsekvens De passagerer i Tilst, som vil opleve højere frekvens, svarer til dem, som vil få 
et nyt A-busstoppested. Halvdelen af alle på- og afstigere vil opleve, at udbud-
det bliver bedre. I Tilst findes der passagerer, som vil miste et stoppested, hvil-
ket imidlertid betyder, at de højst skal bevæge sig 300 m længere for at nå det 
nærmeste andet stoppested. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

896 4.530 4.530 9.273 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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10 Skejby-Christiansbjerg 
Hovedtræk Skejby-Christiansbjerg er beliggende i den nordlige del af Århus. Lokalområdet 

er delt af Randersvej, som gennemskærer området fra nord til syd.  Øst for den-
ne trafikkorridor og i den sydligste del af lokalområdet, nær centrum, findes 
primært boligområder. Nordligst er der et større industrikvarter med flere ind-
købscentre, såsom IKEA og Silvan. Udover disse er områdets vestlige og cen-
trale del præget af ikke mindst Skejby Sygehus, samt skoler og kontorerhverv. 

Stoppested Stoppestedet i krydset ved Randersvej og Ndr. Ringgade adskiller sig markant 
ved at have knap 7.000 på- og afstigere. Derudover ligger der nogle større stop-
pesteder langs Randersvej og Olof Palmes Allé. 

Hovedlinjen De primære linjer i lokalområdet er linjerne 1A og 6A, som begge kører med 
5 minutters drift i myldretiden. I dagtimerne køres med 6-8 afg./time og i de 
øvrige driftstimer kører begge linjer med 4 afg./time.  

Øvrige linjer Udover flere A-buslinjer findes der flere regionalruter på Randersvej og A-
busserne suppleres i boligområderne af flere lokalbuslinjer (linjerne 13-16). 
Linje 13 har samme linjeforløb som linje 15 ad Vorregårds Allé og Bethesdavej  

Passagerer i Skejby-Christiansbjerg vil generelt opleve et bedre udbud i den kol-
lektive trafik. Ikke mindst på de strækninger, hvor benyttelsen er stor og som 
heraf fremover vil betjenes af A-buslinjer. 

Konsekvens Hele 60 % vil opleve et løft i frekvensen, samtidig med at busnettet bliver mere 
overskuelig og enkel. Yderligere vil hovedparten af passagerer får et nyt høj-
klasset busstoppested. Kun 109 på- og afstigere vil opleve, at de skal gå længe-
re for at kunne komme med bussen. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

109 18.364 25.361 29.862 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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11 Skæring-Egå-Skødstrup-Løgten-Hjortshøj-Studstrup 
Hovedtræk Lokalområdet dækker flere forstadsbyer. Mod nord ligger Skødstrup og Løgten, 

som to byer i forlængelse af hinanden, mod syd Egå og Skæring. I henholdsvis 
den vestlige og østlige del af lokalområdet findes Hjortshøj og Studstrup. Skæ-
ring-Egå og Løgten-Skødstrup er de største byer med hhv. ca. 9.500 og ca. 
5.700 indbyggere. Indbyggertallet i Hjortshøj og Studstrup er hhv. ca. 2.700 og 
ca. 900 indbyggere. 

Stoppested I den sydligste del af lokalområdet, i Egå, findes de to største stoppesteder, der 
tilsammen har knap 1.200 passagerer dagligt. Der ses desuden en større brug af 
kollektiv trafik i Skødstrup, Løgten og Skæring. I de to mindre forstadsbyer 
Hjortshøj og Studstrup, er der forholdsvist lav benyttelse af bussen. I særlig 
grad Hjortshøj, hvilket imidlertid kan hænge sammen med, at indbyggerne her 
vælger Grenåbanen til fordel for bussen. 

Hovedlinjen Hovedlinjen i lokalområdet vil fremover være linje 100, som med 15 minutters 
drift i myldre- og dagtimerne forbinder lokalområdets større byer med Århus. 
Linje 100 suppleres med Djurslandsruterne. 

Øvrige buslinjer Hjortshøj og Studstrup betjenes hver af én buslinje, som begge har halvtimes-
drift i myldre- og dagtimerne. Den generelle benyttelse af linje 12 til Hjorthøj 
er lav, men hovedparten af pendlerne i netop Hjortshøj benytter sig af lokalba-
nen til og fra Århus. Linje 17 med endestation i Studstrup betjener kyststræk-
ningen ved Egå og Skæring Strand. 

Passagerer i lokalområdet vil fremover ikke opleve en væsentligt anderledes 
kørsel i forhold til i dag, da hovedparten af de betjente stækninger allerede be-
tjenes. Frekvensen på Grenåvej vil dog med koordineringen af linje 100 og 
Djurslandsruterne opleves højere. Imidlertid vil linje 100 også give passagerne 
en betjening via Busgadeforløbet. Det skal nævnes, at de direkte forbindelser 
mellem Rønde og Løgten-Skødstrup reduceres, men der vil være korrespon-
dance på Grenåvej ved Skødstrup mellem linje 100 og Djurslandsruterne. End-
videre vil der ikke længere være betjening af den lille by Hesselballe. 

Konsekvens Af de 7.240 på- og afstigere, der dagligt benytter bussen, vil halvdelen få et 
højklasset busstoppested. Passagererne i hele lokalområdet vil imidlertid ikke 
få flere busser, men mange vil opleve en mere regelmæssig betjening på Gre-
nåvej. I forbindelsen med omlægningen af busnettet vil 104 på- og afstigere, 
der dagligt benytter bussen, fremover miste et stoppested og derved få længere 
til bussen. 

 Mister  
nuværende
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

32 - 3.570 7.240 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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12 Solbjerg 
Hovedtræk I den sydvestlige del af Århus Kommune findes Solbjerg. Solbjergs 2.832 ind-

byggere har ca. 15 km til Århus C. Foruden Solbjerg findes kun et par små by-
samfund. 

Stoppested Solbjerg er et lokalområde med relativ lille efterspørgsel af kollektiv trafik. 
Uden for Solbjerg findes der kun to stoppesteder på Gl. Horsensvej. 

 De to buslinjer i lokalområdet er linje 20 og regionalrute 202. Linje 20 som har 
endestation i Solbjerg kører med halvtimesdrift i myldre- og dagtimerne og ti-
medrift i de øvrige driftstimer. Passagerer i den vestlige del af Solbjerg betjenes 
udelukkende af regionalrute 202, som forbinder Vejle/Horsens og Århus. Regi-
onalruten har stort set kun timebetjening i dagtimerne og 2-timersbetjening af-
ten/weekend. 

Linje 20 får endestation i nyt byområde øst for det eksisterende byområde. 

Der vil i Solbjerg ske ændringer af linjeføringerne for både bybuslinje 20 (som 
fremover kun betjener den østlige del af Solbjerg) og regionalrute 202 (som be-
tjener den vestlige del af byen). Den vestlige del af byen overlades udelukkende 
til regionalruten og vil derfor opleve lavere frekvens end de er vant til. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

- - - 636 

 

Hoved- og øvrige 
linjer 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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13 Stavtrup 
Hovedtræk Stavtrup er med sine ca. 3.700 indbyggere en mindre forstad til Århus, belig-

gende mellem Brabrand Sø og Århus Syd Motorvejen. 

Stoppested De to største stoppesteder i Stavtrup er på henholdsvis 356 og 269 på- og 
afstigere og er beliggende på Klokkeskovvej samt i krydset Klokkeskov-
vej/Ormslevvej. 

 Lokalområdet bliver betjent af linje 11 som forbinder Stavtrup med Århus. 
Linje 11 har i Stavtrup 15 minutters drift i myldre- og dagtimerne og halvtimes 
drift udenfor disse. 

Indbyggerne i lokalområdet vil ikke opleve en anderledes kørsel fremover. De 
samme strækninger betjenes og udbuddet af kørsel vil være den samme.  

Konsekvens De pendlere, der i dag betjenes, vil fremover også kunne benytte bussen og der-
ved vil ingen passagerer miste et stoppested. Ingen passagerer vil desuden opnå 
en bedre frekvens. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

- - - 1.534 

 

Hoved- og øvrige 
linjer 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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14 Tranbjerg/Mårslet 
Hovedtræk Lokalområdet udgør med sine mere end 10.000 indbyggere et større opland syd 

for Århus. Tranbjerg har et indbyggertal på ca. 7.200. Forstaden består af lav 
bebyggelse, primært række- og parcelhuse. Tranbjerg har to skoler, flere ind-
købsmuligheder og to stationer/trinbræt i tilknytning til Odderbanen. Sydøst for 
Tranbjerg ligger Mårslet med ca. 3.600 indbyggere - også her kan borgerne op-
nå forbindelse med Odderbanen til og fra Århus. Udover Tranbjerg og Mårslet 
findes nogle mindre bysamfund i lokalområdet. 

Stoppested Det stoppested, som er mest benyttet, ligger centralt ved Tranbjerg st. Det skal 
bemærkes, at antallet af passagerer på Odderbanen i Tranbjerg og Mårslet er 
højt. 

Hovedlinjen Linje 4A har to forgreninger i Tranbjerg henholdsvis vest og øst for den gen-
nemskærende landevej mellem Århus og Horsens. Linje 4A's forgreninger vil 
køre med 4 afg./time i myldretimerne og med 8 afg./time fra Tranbjerg Hoved-
gade mod Århus. Imellem myldretiderne kører hver gren med 3 afg./time og 
fællesstrækningen med 6 afg./time. 

Øvrige linjer Udover linje 4A vil Tranbjerg blive betjent af linje 20 og regionalrute 202, som 
begge kører på landevejen mellem Århus og Horsens. Passagerer i Mårslet, der 
ønsker at bruge den kollektive bustrafik, kan benytte linje 19. Begge bybuslin-
jer kører med halvtimesdrift i myldre- og dagtimerne og med timedrift i de øv-
rige driftstimer.  

Passagerer, der dagligt benytter de buslinjer, som fremover varetages af linje 
4A's forgreninger, vil opnå højere frekvens, særligt i myldretimerne. Udover 
passagerer, der benytter disse stop, medfører ændringen af busnettet ingen væ-
sentlig forskel i betjeningen. Der køres dog ikke længere ind omkring Hørret 
by. 

Konsekvens Næsten 80 % af de daglige pendlere vil fremover kunne betjenes af en A-bus-
linje. Hovedparten af disse vil opnå et bedre udbud, idet frekvensen gøres høje-
re. Samlet set vil 3/4 passagerer opleve, at frekvensen bliver højere. 53 på- og 
afstigere vil miste deres nærmeste stoppested til den kollektive bustrafik - af 
disse er det dog kun otte på- og afstigere, som reelt vil få langt til et nyt stoppe-
sted, men disse var i forvejen betjent af begrænset kørsel. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

53 2.891 3.000 3.832 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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15 Vejlby-Risskov 
Hovedtræk Vejlby-Risskov er to bydele i den nordlige del af Århus og består hovedsageligt 

af lav bebyggelse, primært parcelhuse og større villaer. 

Stoppested Stoppestedet i krydset ved Vejlby Centervej og Skolevangs Allé på Grenåvej 
adskiller sig ved at have markant flest på- og afstigere. Stoppestedet bliver an-
vendt af 3.615 på- og afstigere. Derudover findes der to større stoppesteder med 
2.113 og 1.423 på- og afstigere, henholdsvis ved Vejlby-Risskov Hallen og 
krydset Grenåvej og Vejlby Ringvej. 

Hovedlinjen Linje 100's forløb på Grenåvej vil fremover være hovedlinjen igennem korrido-
ren, som med 15 minutters drift i myldre- og dagtimerne forbinder lokalområ-
dets to bydele og områdets større stop med Århus. Sammen med Djurslandsru-
terne vil Grenåvej endda få 7½ min. drift i dagtimerne. 

Øvrige linjer Udover mange bybuslinjer (bl.a. linje 17 og 20 på Nordre Strandvej, linje 12 og 
18 fra hhv. Hjortshøj og Lystrup samt linje 13 i Vejlby V) betjener ringlinje 6A 
indbyggerne centralt i Vejlby-Risskov og det store stoppested ved Vejlby-
Risskov Hallen. Linje 6A, har 5 minutters drift i myldretiden og kører i dagti-
merne og i øvrige timer med henholdsvis 8 og 4 afg./time. 

Brugerne af den kollektive bustrafik vil med det nye busnet ikke opleve en væ-
sentligt anderledes kørsel end i dag. Hovedparten af de samme strækninger vil 
betjenes og frekvensen vil nogenlunde være den samme. Tilgængeligheden vil 
mindskes for 601 på- og afstigere, idet disse vil miste deres nærmeste stoppe-
sted og dermed den nuværende direkte adgang til bussen. De fleste af disse pas-
sagerer benyttede førhen stoppestederne langs Vejlby Ringvej. De skal dog 
fremover ikke gå så meget længere for adgang til f.eks. linje 100. 

Konsekvens Kun 20 % vil opnå højere frekvens og dermed et bedre udbud. Men som det er 
gældende i mange af bydelene bliver busnettet mere overskueligt og enkelt for 
den enkelte passager. 70 % vil få adgang til højklasset busstoppested. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

601 3.368 11.584 16.422 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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16 Viby/Holme 
Hovedtræk Bydelene Viby og Holme ligger i det sydvestlige Århus og består af både 

etageejendomme samt lav bebyggelse såsom parcelhuse og villaer. Flere områ-
der i det sydlige Viby som Grøfthøj og Rosenhøj er dog primært etagebyggeri. I 
den centrale bydel ligger Viby Torv med indkøbscentret Viby Centret og ikke 
langt herfra ligger Viby station. Der er flere skoler og uddannelsesinstitutioner, 
heriblandt Viby Skole, flere afdelinger af Århus Købmandsskole og Viby 
Amtsgymnasium. I den sydligste del af Viby og Holme ligger et større industri-
kvarter. 

Stoppested I Viby/Holme adskiller stoppestederne på Viby Torv og Harald Jensens Plads 
sig markant ved at betjene knap 16.000 på- og afstigere - næsten en tredjedel af 
alle passagerer i lokalområdet. Derudover findes der stoppesteder tæt ved Viby 
st., etagebyggeriet ved Rosenhøj samt centralt i Holme, som hver betjener om-
kring 1.600 på- og afstigere. Det fremgår, at Odderbanen kun i begrænset om-
fang benyttes i forhold til busserne. 

 De fire A-buslinjer 1A, 2A, 4A og 6A er hovedlinjer i lokalområdet og betjener 
de større stoppesteder med frekvensen mellem 12 og 6 afg./time. Øvrige stop-
pesteder betjenes med bybuslinjerne 11, 14, 16, 19 og 20. Med omlægningen af 
busnettet mister flere daglige passagerer deres nærmeste stoppesteder - de pas-
sagerer, der bliver berørt, skal i nogle tilfælde bevæge sig 700 m længere til 
nærmeste andet stoppested. 

Ændringen af busnettet bevirker en større overskuelighed. De mange bybuslin-
jer, der i dag kører på strækningerne, bliver erstattet af væsentlige færre linjer, 
heriblandt flere højfrekvente A-buslinjer. Ca. 80 pct. af alle passagerer få et 
højklasset busstoppested og næsten 40 pct. vil opleve at frekvensen forhøjes. 
Det er imidlertid hovedsageligt passagerer på A-busstrækningerne, der vil få 
højere frekvens. På Viby Torv er det primært i myldretiden, at frekvensen for-
højes. 

Konsekvens 2.741 på- og afstigere vil opleve, at tilgængeligheden bliver mindre og for nog-
le passagerer vil gangafstanden til nærmeste andet stoppested være op mod 700 
m. Ved industrikvartererne i Viby og Holme vil det være muligt at etablere be-
tjening som en del af forstærkningspuljen. For eksempel kunne linje 6A forlæn-
ges til erhvervsområderne i myldretiderne. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

2.741 17.122 35.886 45.074 

 

Hoved- og øvrige 
linjer 

Forskel til nuværen-
de betjening 



Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011 Bilag 4-45 

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\Bilag 4 - Det nye net og passagertal pr stoppested.DOCX . 

 

 



Bilag 4-46 

. 

Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011 

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\Bilag 4 - Det nye net og passagertal pr stoppested.DOCX   

 

  



Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011 Bilag 4-47 

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\Bilag 4 - Det nye net og passagertal pr stoppested.DOCX . 

 

  



Bilag 4-48 

. 

Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011 

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\Bilag 4 - Det nye net og passagertal pr stoppested.DOCX   

17 Skåde/Højbjerg 
Hovedtræk Lokalområdet dækker et geografisk boligområde med flere bydele - mod nord, 

nær Århus Midtby, findes Marselisborg - og mod syd Skåde og Højbjerg. Mar-
selisborg, Skåde og Højbjerg består af både etageejendomme samt lav bebyg-
gelse som f.eks. parcelhuse og villaer. I Marselisborg ligger endvidere Århus 
Stadion, NRGi Arena samt Tivoli Friheden. 

Stoppested I forhold til de to bydele Viby og Holme som grænser lige op til lokalområdet 
benytter færre borgere i Skåde og Højbjerg kollektiv trafik. Det største stoppe-
sted ligger ved Tangkrogen i nord. Derudover er der et par større stoppesteder 
centralt i Højbjerg, der tilsammen har knap 2.500 på- og afstigere. 

Linje 100 vil fremover være hovedlinje i Skåde og Højbjerg. Oddervej vil med 
linje 100's forløb betjenes med 15 minutters drift i myldre- og dagtimerne og 
timedrift i øvrige driftstimer. Udover linje 100 kører linje 6A på tværs af Hol-
me, Højbjerg og Skåde med 15 minutters drift i myldretiden. De øvrige stoppe-
steder i lokalområdet, heriblandt de centrale og østlige dele, betjenes af bybus-
linjer 11, 16, 18 og 19. 

Hovedparten af de strækninger hvorpå der kører busser, vil fremover også be-
tjenes med kollektiv bustrafik. Derudover vil på der på de større trafikkorrido-
rer såsom Oddervej og Bushøjvænget lige nord for Ringvej Syd kører A-
buslinjer. Over halvdelen af de daglige passagerer vil kunne blive betjent af et 
højklasset stoppested, men kun knap hver tidende vil opleve en forbedring i 
frekvensen. Disse passagerer findes på Marselisborg Boulevard i den nordlige 
del af lokalområdet. 

Konsekvens 1.127 på- og afstigere, svarende til hver tiende passager, vil opleve, at tilgænge-
ligheden bliver mindre, idet disse vil mindste deres nuværende stoppested. Ho-
vedparten af disse passagerer får dog kun en lidt længere gangafstand til det 
nærmeste andet stoppested. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

1.127 914 6.232 10.757 

 

Hoved- og øvrige 
linjer 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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18 Åbyhøj 
Hovedtræk Lokalområdet, som ligger på den nordlige skråning mod ådalen, grænser op 

mod Brabrand i vest, Hasle i nord, Viby i Syd samt Århus i Øst. Åbyhøj er en 
bydel i Århus, som huser boligkvarter, erhverv og handel samt flere skoler og 
institutioner. Lokalområdet deles på tværs af Silkeborgvej. 

Stoppested I hver ende af Silkeborgvej ligger to større stoppesteder med omkring 2.400 på- 
og afstigere. I krydset Silkeborgvej/Haslevej er der desuden et kryds med 1.384 
på- og afstigere. 

Hovedlinje Buslinje 4A, som kører på Silkeborgvej og derved betjener de tre store stoppe-
steder, er hovedlinje i bydelen. Linjen betjener passagerer med 8 og 6 afg./time 
i henholdsvis myldre- og dagtimerne. I de øvrige driftstimer kører der en bus 
hvert kvarter. Bybuslinje 11 kører på samme strækning og har 15 minutters 
drift i myldre- og dagtimerne. 

Øvrige linjer På Ringvejen, som udgør lokalområdets vestlige afgrænsning, har linje 6A sit 
linjeforløb. Linjen betjener passagerer med 12 og 8 afg./time i henholdsvis 
myldre- og dagtimerne. De mindre stoppesteder nord og syd for Silkeborgvej 
på Haslevej og Chr. Winthers Vej betjenes af de to bybuslinjer 12 og 15, som 
begge har halvtimesdrift i myldre- og dagtimerne. 

 For passagerer i lokalområdet er det fremtidige busnet en forbedring. Hoved-
parten af de samme strækninger vil blive betjent og desuden vil frekvensen bli-
ve højere for alle de passagerer, der fremover kan benytte A-busserne. 

Konsekvens 85 % vil ikke alene få et nyt højklasset busstoppested, men endvidere opleve en 
højere frekvens. 512 på- og afstigere vil miste det nærmeste stoppested, men 
disse får kun knap 100 m længere til et eksisterende stop. 

 Mister  
nuværende 
stoppested 

Oplever højere 
frekvens 

Højklasset 
busstoppested 

Total i  
lokalområde 

Summen af på- og 
afstigere på hverdage 

512 9.096 9.096 10.582 

 

Forskel til nuværen-
de betjening 
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Bilag 5 Busprioritering 

Tabel 1. Beskrivelse af de enkelte prioriteringsløsninger og effekter. 

Strækning / Kryds Prioriteringsløsning 

  

  1. Løgtenvej-Kirkeholtvej-Segaltvej Vejomlægning og etablering af rundkørsel i nyt kryds Løgtenvej/Kir-
keholtvej/Segaltvej. 

  2. Søften Der etableres rundkørsel i krydset Trigevej/Århusvej/ Skolevej. En 
ruteomlægning, således at busserne kører ind ad Skolevej i stedet 
for Grønhøjvej, kan delvist løse ind- og udkørslen til/fra Søften.  

Udkørsel fra Ådalsvej (Hinnerup) kan forbedres ved etablering af 
busprioritering i krydset. 

  3. Ringvejen-Halmstadgade-Oluf Palmes 
Allé-Brendstrupgårdsvej 

A. Ringvejen/Halmstadgade 
Forøgelse af kapaciteten i venstresvinget fra Ringvejen til Halm-
stadgade og modsat retning. Kan ske på bekostning af trafikken 
mod sydvest på Ringvejen.  

B. Nehrus Allé/Oluf Palmes Allé/Halmstadsgade 
Etablering af lysregulering med busprioritering. 

C. Oluf Palmes Allé/Brendstrupgårdsvej 
Etablering af signalregulering med busprioritering. 

D. Brendstrupgårdsvej/Randersvej 
Etablering af Ny Herredsvej kan betyde en anden belastning af 
krydset her. En forbedring af bussernes fremkommelighed på 
tværs af Randersvej kan opnås ved at etablere to spor på 
Brendstrupgårdsvej i tilkørslen til krydset ved Randersvej, såle-
des at ligeud kørende trafik (også busser) kan passere køen af 
venstresvingende. 

  4. Ringvejen-Paludan Müllers Vej Som følge af fremkommelighedsproblemer her er der etableret ven-
stresvingsbane på Paludan Müllers Vej frem mod Ringvejen, såle-
des at ligeud kørende kan passere biler, der venter på at svinge til 
venstre her. Der er imidlertid usikkerhed om, hvorvidt dette har væ-
ret tilstrækkeligt til at løse problemet. Dette bør undersøges nærme-
re. 

  5. Bilka-krydset i Tilst Det kan overvejes at signalregulere udkørslen fra Bilkas p-plads, 
således at der ikke lukkes mere trafik ud fra p-pladsen end vejnettet 
kan afvikle og således at køerne placeres på p-pladsen frem for i 
forbindelse med krydset Viborgvej/Anelystvej. 

  6. Viborgvej/Tilst Vestervej A. Etablering af bussluse mellem Viborgvej og Tilst Parkvej kan 
øge fremkommeligheden for busser, der kører fra Århus. 

B. I rundkørslen Viborgvej/Tilst Vestervej kan fremkommeligheden 
for busserne forbedres ved at etablere signalstyring med buspri-
oritering. 
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Strækning / Kryds Prioriteringsløsning 

  

  7. Silkeborgvej A. Etablering af busbaner og dosering af trafik ved Byleddet og 
Engbakken kan flytte køen fra strækningen mellem Stenbækvej 
og Viby Ringvej. 

B. På strækningen mellem Viby Ringvej og Vestre Ringgade fore-
slås etableret trafikstyring af signalanlæggene. I krydset ved 
Haslevej foreslås etableret højresvingsbane for trafik, der svin-
ger fra Silkeborgvej ad Haslevej. Svingbanen kan etableres i 
stedet for venstresvingsbanen mod Thorsvej samme sted. 

Se endvidere "Busprioritering i Århus", 2001 

  8. Skanderborgvej Ændret samordning af signaler samt etablering af busstyring af sig-
naler, således at bussernes forsinkelse reduceres ved signalerne. 
Se endvidere "Busprioritering i Århus", 2001 

  9. Viby Torv-Skanderborgvej/Holme Ring-
vej 

A. Der kan etableres dosering af trafikken i retning mod Århus før 
krydset ved Bernstorffsvej. Doseringen kombineres med busba-
ne på Skanderborgvej mellem Grøndalsvej og Bernstorffsvej, 
således at busserne kan passere køen før Bernstorffsvej. Ud-
kørslen fra busbanen styres af bussignal.  

B. Ud- og indkørslen til/fra Holme Ringvej lettes ved at reducere 
grøntiden (dosering) i krydset ved Bernstorffsvej for trafik fra 
syd. Ud-/indkørslen kan evt. forbedres yderligere ved at etablere 
signalregulering af venstresvinget fra Skanderborgvej mod og 
udkørslen fra Holme Ringvej. Ved etablering af signalregulering 
kan etableres to svingbaner fra Holme Ringvej for at øge kapaci-
teten. Samtidig forbydes venstresving fra Holme Ringvej. 

C. Udkørslen fra stoppestedet på Skanderborgvej kan lettes ved at 
forlænge en eller flere af rømningstiderne i krydset ved Ringve-
jen, således at bussen kan køre ud i en periode, hvor der ikke er 
trafik bagfra. Chaufføren kan evt. hjælpes ved at tydeliggøre de 
tidsrum, hvor udkørsel er mulig med et signal. 

D. Et alternativ kunne være at flytte stoppestedet til en placering 
midt i Skanderborgvej. Busser, der skal til venstre ad Holme 
Ringvej, vil få lettere ved at komme frem til venstresvingsbanen. 
Ligeud kørende busser skal med denne løsning krydse venstre-
svingende biler, hvorfor løsningen kan være lidt problematisk. 

Se endvidere "Busprioritering i Århus", 2001 

 10. Holme Byvej Gennemgang af Holme Byvej og evt. ændret placering af heller og 
andre fysiske elementer, der medfører, at det er vanskeligt at føre 
busserne igennem. 

 11. Strandvejen Etablering af busbaner med signalstyret udkørsel og dosering ved 
krydsene ved Carl Nielsens Vej og Dalgas Boulevard i retning mod 
Århus. 
Se endvidere "Busprioritering i Århus", 2001 

 12. Oddervej/Ringvej Syd Ombygning af kryds ved Ringvej Syd og etablering af busbane med 
doserings anlæg syd for Hørretvej i retning mod Århus. 
Se endvidere "Busprioritering i Århus", 2001 

 13. Oddervej/Damgårds Allé Etablering af ekstra indfletningsspor, således at det bliver lettere for 
højresvingende fra Damgårds Allé at komme ind på Oddervej. 
Se endvidere "Busprioritering i Århus", 2001 



Kollektiv Trafikplan Århus - Nyt busnet fra 2011 Bilag 5-3 

O:\A000000\A002218\3 Projekt dokumenter\Samlet rapport m bilag - feb 2010\Bilag 5 - Busprioritering.DOCX . 

Strækning / Kryds Prioriteringsløsning 

  

 14. Ringgaden Svingbaner kan forlænges i de kryds, hvor der er behov og mulighed 
derfor.  
Kan overvejes at inddrage et af de tre kørespor på nogle af stræk-
ningerne til busbane for at sikre bussernes fremkommelighed.  

 15. Midtbyen A. Skal kapaciteten af strækningen Klosterport-Emil Vetts Passage 
-Busgaden øges, må bredden af kørebanen i Emil Vetts Passa-
ge øges, således at busserne kan passere hinanden her. Dette 
kræver ekspropriation og nedrivning af ejendom. Alternativt bør 
forløbet granskes yderligere for at vurdere, om der er andre ste-
der, trafikken hæmmes. 

 B. A-busserne fra Langelandsgade kan fortsætte ad Langelands-
gade til Vesterbro Torv frem for at køre ad Hjortensgade. Der-
ved undgås køen i Hjortensgade før signalet ved Vesterbro 
Torv. Der etableres lysregulering i krydset ved Hjortensga-
de/Langelandsgade for at gøre udkørslen lettere fra Lange-
landsgade. 

 Alternativt kan det overvejes at ombygge Vesterbro Torv og 
ensrette Hjortensgade og Langelandsgade. Vesterbro Torv ud-
formes som rundkørsel eller med en hovedakse Vesterbrogade-
Nørre Allé og to 4-benede kryds. Hjortensgade ensrettes i ret-
ning mod Vesterbro Torv. Langelandsgade ensrettes den mod-
satte vej. Derved kan etableres selvstændig højresvingsbane i 
Hjortensgade for trafik mod Vesterbrogade. 

 C. Fjernelse af parkering i den ene (eller evt. begge) side(r) af M.P. 
Bruunsgade.  

 D. Udformningen af terminalområdet på Park Allé og placeringen af 
stoppestederne på Park Allé og Banegårdspladsen revideres 
med henblik på at reducere passage- og opholdstiden i termina-
len. 

 E. Trafikken ind mod bymidten og hovedaksen Thorvaldsensgade - 
Vester Allé - Rådhuspladsen - Sønder Allé foreslås begrænset 
gennem dosering af trafikken og samtidig etablering af busbaner 
ved indfaldsvejene.  
I Silkeborgvej og Viborgvej ved Ceres-krydset anvendes det ene 
kørespor til busbane. Fremkørslen fra busbanen styres af bus-
signal, således at busserne kan køre ad både Vesterbrogade og 
Thorvaldsensgade. 
Signalet ved Hjortensgade/Vesterbrogade anvendes ligeledes til 
dosering af trafikken fra Hjortensgade. Tilsvarende etableres 
dosering i venstresvinget fra Frederiks Allé ind i Vester Allé.  
På Vester Allé etableres busbaner før krydsene ved Thorvald-
sensgade (begge retninger) og Frederiks Allé, hvorved et ligeud 
spor inddrages. På Vester Allé før Thorvaldsensgade i retning 
mod Vesterbro Torv inddrages det ene venstresvingsspor til så-
vel ligeud kørende som venstresvingende busser. På Vester Al-
lé nord for krydset placeres stoppestedet i midten af gaden, så-
ledes at busser, der kører i busbanen til venstre for ligeudbanen, 
kan holde ved stoppested her. 
I Sønder Allé kan trafikken doseres i krydset ved Fredensgade.  
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Bilag 6 Anlægsudgifter 

 
Anlægsudgifter Mio. kr. 
A. Nødvendige anlæg før gennemførelse:  
1. Vejforhold:  
 - 10 nye endestationer (linjerne 2A, 6A, 12, 15, 16, 19-21) á gennemsnitlig 

200.000 kr., jf. tabel 4.3 
2,0 mio. kr. 

 - Vejgennembrud Nykersvej/Snogebækvej (linje 2A) 0,5 mio. kr. 
 - Vejgennembrud Gudrunsvej - Ringvejen (linje 15) 0,5 mio. kr. 
 - Vejgennembrud/ændring af bump Søndervangs Allé - Gunnar Clausensvej (linje 4A) 0,5 mio. kr. 
 - 4 x 2 nye stoppesteder m. buslommer på Ringvejen (linje 4A) 2,0 mio. kr. 
 - øvrige nye stoppesteder i Grøfthøj og Trige (linje 14 og 21) 0,5 mio. kr. 
2. Busstoppesteder:  
 - Udtynding af stoppesteder (150 stoppesteder nedlægges,  

 100 stoppesteder flyttes) 
2-3 mio. kr. 

3. Busser:  
 140 busser med f.eks. farvede hjørner 2-3 mio. kr. 
4. Informationskampagne: 3-5 mio. kr. 
B. Busprioriteringstiltag  
 Se Bilag 4 Op til 60 mio. kr. 
C. Realtidsinformation og prioritering i signalregulerede kryds  
 149 busser (A- og S-busser), 50 lysregulerede kryds og 50 stoppesteder 20-25 mio. kr. 

 
Alle overslag er groft skønnet og ekskl. moms og eventuelle ekspropriationsud-
gifter. For endestationer regnes med vendeplads og 20-25 m2 bygning med rum 
og toilet. Sidstnævnte huse flyttes fra nedlagte endestationer. Til realtidsinfor-
mation og styring af trafiksignaler kan anvendes forskellige metoder. 
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Bilag 7 Eksempler på rejsetidsændringer i det nye net 

1 A-busnettet giver reduktioner i rejsetiden 
En af fordelene ved det nye A-busnet er, at der skabes et net af højfrekvente og 
hurtigere linjer, hvilket for manges vedkommende vil betyde en lavere samlet 
rejsetid også selvom den gennemsnitlige gangafstand øges. 

For at illustrere dette nærmere skal de enkelte delelementer af rejsen forstås. 

1.1 Delelementer af en kollektiv trafik rejse 
Figur 1.1 viser en oversigt over de enkelte elementer i en rejse med kollektiv 
trafik fra rejsen startes (eksempelvis hjemme) til man når sin destination. 

 
Figur 1.1 Delelementerne i en kollektiv trafikrejse. 

Køre og skiftetid Den tid man tilbringer i bussen kaldes køretid. På en rejse med skift vil der 
ligeledes skulle indregnes skiftetid. Skiftetiden kan i et vist omfang begrænses 
ved at tilpasse afgangene på to busser i transportknudepunkter til hinanden. 
Dette hensyn skal dog holdes op mod mange andre hensyn og kan ikke tilgode-
ses alle steder. Som udgangspunkt kan man sige, at skiftetiden er det halve af 
tidsintervallet mellem to afgange på den bus man skifter til. Jo højere frekvens 
des lavere skiftetid. 

Gang og ventetid Fra rejsens start vil der typisk være et vist omfang af gang samt ventetid ved 
busstoppestedet før bussen ankommer. Gangtiden varierer naturligt med afstan-
den fra udgangspunkt til stoppestedet, mens ventetiden i højere grad afhænger 
af uregelmæssigheder i den kollektive trafik samt, hvor meget tid den enkelte 
person sætter af for at sikker på at nå bussen i tide. 

Efter afstigningen fra bussen vil der som oftest og være en vis gangafstand før 
man når det endelige mål. 

Skjult ventetid Før man går fra udgangspunktet og efter man når frem til målet kan der være 
såkaldt "skjult ventetid". Dette begreb dækker over den tid man spilder, fordi 
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bussen ikke afgår præcis på det tidspunkt, man skal bruge den. Eksempelvis 
kan man blive nødt til at tage en bus, der ankommer til banegården 20 minutter 
før toget afgår, hvis den næste bus først ankommer efter toget er kørt, eller man 
må acceptere at ankomme til uddannelsesstedet 18 min. før undervisningsstart, 
fordi den næste bus først ankommer, når lektionen er begyndt. 

Skjult ventetid kan både forekomme som spildtid ved målet som i ovenstående 
eksempler eller som spildtid ved rejsens start, hvis der eksempelvis er 20 min. 
til bussen afgår når et møde slutter. Som gennemsnit vil den skjulte ventetid 
være halvdelen af tidsintervallet mellem 2 afgange på den pågældende rute. Så-
ledes har frekvensen også direkte indflydelse på den skjulte rejsetid. 

1.2 Konkrete eksempler fra Århus 
Et af hovedelementerne i forslaget til nyt bybusnet i Århus er, at der etableres et 
højfrekvent og hurtige net af busser på bekostning af, at nogle borgere må gå 
lidt længere. 

Holdes dette i forhold til beskrivelsen af rejsens delelementer ovenfor kan man 
sige at man i nogle tilfælde må acceptere lidt længere gangtid, mod at køretiden 
(gennem mere direkte ruteføring og fremkommelighedstiltag), den skjulte ven-
tetid (gennem højere frekvens) og i nogle tilfælde skiftetiden (gennem højere 
frekvens) reduceres. 

Der er nedenstående givet 3 repræsentative eksempler på dette. Eksempel 1 og 
2 tager udgangspunkt i adresser i Kolt og Brabrand N, der med forslaget mister 
den bus, der i dag er nærmest, men til gengæld ved at gå lidt længere kan nå en 
højfrekvent A-bus. Således får man henholdsvis 5 og 6 min. længere gangtid til 
bussen. Til gengæld er bussen væsentligt hurtigere (1,8 min. og 7,5 min.) og 
samtidig reduceres den skjulte ventetid med 10-11 min. I det første eksempel 
vil man i gennemsnit være på Banegården 5 min. før afgang i stedet for de nu-
værende 15 min. 

Det 3. eksempel viser den positive effekt de høje frekvenser på ringlinjerne har. 
Med det nye net spares både 3 min. i køretid og 2 min. i skiftetid, da 5-minut-
ters drift på Ringvejen betyder, at man i gennemsnit venter 2,5 minutter, når 
man skal skifte til ringlinjen her. 
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