
Århus H (Banegård) til Jakobskolen, Næringen 100, 8240 Risskov

Rejsen fra Aarhus H til Jakobskolen
For at finde afgangstider og ankomstider, ruter, priser mv: Se rejseplanen:
På dansk: https://www.rejseplanen.dk/

På engelsk: https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html?language=en_EN

Informationer om letbanen. Billettering, priser mv.
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/letbanen/

Her et eksempel: 
Med Letbanetog L2 og Bus 6A.

- På Aarhus H. Tag letbanetog L2. Retning: Aarhus Universitetshospital.
- Stå af ved Oluf Palmes Allé.
- Gå tilbage ad perronen modsat køreretningen mod lyskrydset. 
- Gå til venstre med fodgængerfeltet. Gå til venstre til busstop. 
- Tag bus 6A. Retning: Risskov. 
- Stå af ved busstop: Skejbycentret/Skejbygårdsvej.
- Fortsæt i køreretningen ca. 200 m.
- På højre hånd findes vejen: ”Næringen.”
- Jakobsskolen er den første skole på venstre hånd. 

Betaling af billet, fire muligheder

Betalning 1: 
Se mere om betaling: Info om letbanen mv på hjemmesiden:
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/letbanen/
På perronen til L2 kan du betale for din billet, som både gælder i L2 og og bus 6A 
med betalingskortene: MasterCard/ Visakort/ Visa – elektron/ Maestro/JCB. Du kan 
IKKE betale med kontanter. 

Betaling 2:
Via midttrafik app. Både til letbane og bus. Se mere her: (Gør det gerne 
hjemmefra):
På dansk hedder siden:
https://www.midttrafik.dk/billetter-og-priser/midttrafik-app/

På engelsk:
https://www.midttrafik.dk/english/tickets/midttrafik-app/

PS: 
Bemærk at der ikke kan betales med hverken MobilePay eller betalingskort ved 
Androidversioner, der er ældre end 4.4. Androidversionen kan typisk findes i 
menupunktet Indstillinger -> Om enheden/telefonen.

Betaling 3:
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Hvis du kun rejser med bybus, de gule busser, kan du betale kontant med DKK. Du 
kan få vekslet en 100 DKK seddel til mønter til bussens billetautomat ved 
chaufføren. Du kan IKKE bruge betalingskort i bybusserne eller i regionalbusserne, 
de blå busser, i Aarhus. 

Betaling 4:
Turistbillet: 24/48/72 timer. Se: https://www.midttrafik.dk/billetter-og-
priser/billetter/turistbillet-24-48-eller-72-timer/ 

- Kun en god idé, hvis du rejser mere end 3 gange frem og tilbage pr døgn.

Pris:
- Fra Aarhus C til busstop: Skejbycentret/Skejbygårdsvej er der 2 zoner.
- Prisen er derfor på enkeltbillet 22 DKK 
- Prisen med mobilklippekort 17 DKK

Er I flere der rejser sammen, kan I med fordel købe mobilklippekort til 2 zoner.
Se mere her:
https://www.midttrafik.dk/billetter-og-priser/midttrafik-app/sadan-gor-du/

Aflysninger/ Cancellations:
Se mere på trafikinformation: 
Desværre kun på dansk: https://www.midttrafik.dk/trafikinfo/

Eller ring til Midttrafik kundeservice: Tlf. nr.: +45 70 210 230

Turist i Aarhus:
Som turist i Aarhus kan du kombinere du betale for at se seværdigheder og rejse 
med offentlige transportmidler via Aarhus Card. Se mere:

På dansk:
https://www.visitaarhus.dk/danmark/fordelskort/aarhuscard-oplev-aarhus-for-mindre

På engelsk: https://www.midttrafik.dk/english/tickets/
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