Aarhus Letbane
Aarhus Letbane er Danmarks første letbane. Den eldrevne letbane
er et led i byudviklingen i Aarhus, og skal være med til at løfte Aarhus til at blive en metropol ved at binde byer og bydele i Aarhusområdet tættere sammen. Letbanens første etape, der forventes
færdig i 2017, består af 50 stationer, som strækker sig over 110
kilometer, hvor eksisterende jernbaner omdannes og udvides med
nye letbanespor.
”Det spillede fra dag ét...”
Da Aarhus Letbane påbegyndte projekteringen af den nye letbane
i 2013, havde organisationen brug for et værktøj og en platform
til at håndtere de mange udbud digitalt. Valget faldt på Byggeweb
Udbud. ”Det var et stort udbud, der skulle gennemføres, og det
var derfor nødvendigt med et digitalt værktøj til dokumentation og
styring af afleveringerne - og det fungerede rigtig godt med Byg-
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Grenaa til Odder igennem Aarhus centrum.
Stationer: 50 stationer, heraf 17 nyopførte i første etape.
Fremtid: Planlægning af flere letbanelinjer er i gang, som skal danne

“Det hele er samlet ét sted og vi kan styre
alle opgaver direkte fra værktøjet. Der er
ingen diskussioner om, hvem der har gjort
hvad, for det hele ligger dokumenteret i
systemet.”
- Jakob Bisgaard, Aarhus Letbane

et net af letbaner i Østjylland.

Let for nye brugere og samarbejdspartnere
Første etape af letbanen kommer til at køre i 2017, og opførelsen er fuld i gang. Som anlægget skrider frem, bliver
registreringsprocesserne på byggepladsen, såsom mangelgennemgang, vigtige for at sikre kvalitet i udførelsen. Her anvender
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