


Den 7. juli 1904 blev den første sporvognsrute indviet i Aarhus. Ruten gik fra Dalgas Avenue gennem 
Hans Broges Gade, Skt. Pauls Kirkeplads, M.P. Bruuns Gade forbi hovedbanegården, videre ad den vel-
kendte omnibusrute til Østbanetorvet og derfra til Skovvejen og til sidst Trøjborgvej. Længe var 
dette den eneste rute, men da kommunen overtog driften blev den eksisterende rute i 1930 udvidet 
og en ny blev tilføjet. Sporvognskørslen i Aarhus fortsatte op til 1971. 



Aarhus Letbane er et letbanesystem under opbygning i Aarhus og de omkringliggende kommuner. Den 
første etape mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby (en del af linje 2) blev taget i brug 
21. december 2017. De næste strækninger i form af Odderbanen mellem Aarhus og Odder og en for-
længelse af den eksisterende strækning fra Universitetshospitalet til Lisbjergskolen åbnede for 
driften 25. august 2018.  
 
Indvielsen af letbanen er blevet udskudt i flere omgange. Det var meningen, at den første del mellem 
Aarhus H og Aarhus Universitetshospital skulle indvies 23. september 2017. Indvielsen blev imidlertid 
aflyst dagen før på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. Først tre måneder senere, 20. de-
cember 2017, forelå der en betinget godkendelse til at køre med passagerer fra Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen 20. december 2017, og dagen efter blev den første strækning så indviet. De øvrige 
strækninger, som også var planlagt til at åbne i 2017 og starten af 2018, blev udskudt tilsvarende. 
Aarhus Letbane forventer at de sidste strækninger i form af Grenaabanen mellem Aarhus og Grenaa 
og en ny strækning mellem Lisbjerg og Lystrup vil åbne i slutningen af april 2019. 
 
Når hele letbanen er færdig, vil den bestå af den nybyggede indre strækning fra Aarhus til Lisbjerg 
og Lystrup samt de tidligere jernbaner Odderbanen og Grenaabanen mellem Aarhus og Grenaa. Den 
færdige letbane får en samlet længde på ca. 110 km og 48 stationer, der vil blive betjent af to linjer. 
Det forventes, at den vil få 56.100 daglige påstigninger. Den mest benyttede linje forventes at få 
40.000 daglige påstigninger. Derudover er der planer om yderligere letbaner til Hinnerup, Brabrand 
og Hasselager. 




