Lukning af Parkvej Station i Odder

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har vedtaget en kollektiv trafikplan for Aarhusområdet. Trafikplanen indeholder forslag om nedlæggelse/opretholdelse af
standsningssteder på den tidligere nærbane mellem Odder og Aarhus, der nu er ombygget til letbane. Konkret har regionsrådet besluttet, at standsningsstedet Egelund
nedlægges, mens der etableres behovsstandsning uden for myldretiden på Vilhelmsborg og Assedrup.
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Trafikplanen gør endvidere opmærksom på potentialet for at tiltrække flere passagerer
ved at reducere rejsetiden gennem nedlæggelse af relativt tætliggende standsningssteder. I den forbindelse har Odder Kommune og Aarhus Letbane været enige om at
nedlægge Parkvej Station i Odder som del af en samlet løsning, hvor Aarhus Letbane
overdrager en stor del af det eksisterende baneareal ved Odder Station mod at Aarhus
Letbane får plads til etablering af nødvendige faciliteter ved Rude Havvej.
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Denne beslutning er der lavet en hensigtserklæring om, som byrådet i Odder har godkendt. Forud for beslutningen har sagen været drøftet på et offentligt møde i Odder i
april 2017. Midttrafik har efterfølgende administrativt tilsluttet sig, at Parkvej Station
nedlægges.
Beslutningen om at nedlægge Parkvej Station er taget på følgende grundlag:
•

Ganske få passagerer benytter Parkvej Station: På hverdage er der i gennemsnit 2,6 påstigere per afgang.

•

Parkvej Station ligger blot 500 meter fra Odder Station – og ligeledes blot 500
meter fra standsningsstedet ved Rude Havvej. Erfaringerne fra europæiske
letbaner er, at mens busstoppesteder tiltrækker passagerer i en radius af 300
meter, går folk gerne mellem 800 og 1.000 meter for at nå frem til en letbanestation.

•

Hvert stop lægger ca. halvandet minut til rejsetiden. Ved at nedlægge Parkvej
Station reducerer man rejsetiden og forbereder samtidig muligheden for at
øge frekvensen af letbanetog til Odder – hvilket kræver højere
hastighed/kortere rejsetid.

•

Parkvej Station ligger så tæt på Parkvej, at bommene skal være nede, mens
letbanetoget holder på stationen. Dette er til gene for vejtrafikken.

Det er således Odder Kommune og Aarhus Letbanes opfattelse, at det giver god mening at nedlægge Parkvej Station. Kun få passagerer benytter stationen, nedlæggelsen
reducerer rejsetiden, og endelig er serviceniveauet fortsat højt i Odder, hvor Letbanen
stopper ved Odder Station, Rude Havvej og lidt nord for byen i Assedrup.
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