
278 borgere savner en direkte busforbindelse mellem 
Studstrup og Løgten- Skødstrup

Kære 
Bünyamin Simsek (V) og Gert Bjerregaard (V)

Forhistorien for denne henvendelse startede allerede i forbindelse med omlægning 
af den kollektive trafik i 2011. 
Rigmor Korsgaard, der dengang var afdelingsleder i kollektiv trafik, fortalte at forsøg 
med en busforbindelse var gennemført tilbage i 1980’erne, men man havde 
desværre ikke dokumentation for hvorledes forsøgene var gennemført.
I 2014 tilbød Skødstrup fællesråd at lave en net baseret undersøgelse. 
Undersøgelsen blev imidlertid først startet op primo Juli 2014 og sluttede medio 
august 2014. 
På grund af den sene start blev resultatet af undersøgelsen aldrig forelagt 
politikerne i Aarhus kommune. 
Rigmor Korsgaard har fortalt at politikerne derfor aldrig har efterspurgt en sådan 
forbindelse

Aarhus kommune oprettede i 2018 et oplandsudvalg som havde til opgave at 
arbejde med opgaver uden for Ringgaden.
Som gammelt medlem af Studstrup Borgerforenings trafikudvalg, fik det mig til at 
kontakte Hans Skov(V) som stod til at blive formand for dette udvalg. Hans Skov 
videresendte min henvendelse til Gert Bjerregaard.(V) 
Jeg lavede en aftale med Gert Bjerregaard.(V) om at resultatet af en ny 
undersøgelse skulle sendes direkte til Rådmanden for Teknik og Miljø Bünyamin 
Simsek(V)  med kopi til Gert Bjerregaard senest den 20.6.2020

Studstrup Borgerforening vedtog på generalforsamlingen den 05.3.2020 at støtte en 
ny net baseret undersøgelse i eget regi.
Denne undersøgelse startede den 20.4.2020 og sluttede den 15.6.2020
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I Studstrup er der 350 husstande med 842 beboere. 
Heraf har 144 husstande med 415 beboere bidraget til undersøgelsen.  
278 har tilkendegivet at de vil benytte sig af den nye busforbindelse.

Ovennævnte fortæller, at denne  trediedel af husstandene i Studstrup faktisk 
repræsenterer halvdelen af  byens beboerne.

For at Aarhus kommune kan blive  CO2 neutral i 2030 vil
25 husstande vælge at sælge en bil, og andre vil køre mindre.
Miljøet vil få gavn af 420.000 færre kørte km pr år.

I skyggen af Covid-19
Den 30 maj 2020 kan man læse i JP Aarhus
Midt trafik: Det bliver svært at vinde kunderne tilbage

Studstrup: Fortvivl ikke Midt trafik, 
Vi har 278 nye kunder der under Coronaperioden har tilkendegivet,  at de 
savner en busforbindelse mellem Studstrup og Løgten-Skødstrup.
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Aarhus kommunes infrastrukturtilbud til Studstrup adskiller sig i dag 
væsentligt fra kommunens tilbud til resten af 8541, der både har 
Letbanen og de blå busser.
Det kan næppe ha’ været tanken med den oprindelige lokalplan
som Skødstrup kommune lavede før kommune sammenlægningen med 
Aarhus kommune.
Den nedenfor viste del af motorvejen blev etableret i 1978. Før den tid var 
der en gennemkørende bus fra Studstrup til Løgten. 
Forbindelsen under motorvejen blev imidlertid dimensioneret til kun at 
omfatte gående og cyklende trafik, hvorved busforbindelsen og dermed 
den fælles infrastruktur forsvandt.
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Beboerne i Studstrup har i dag kun adgang til en bybus (linje 17) som er 
orienteret mod Skæring. Den kører langs med kysten og virker også som 
skolebus til Skæring Skole. Den er eneste transport mulighed for de 
personer i Studstrup der ingen bil har. 

Busnettet i Aarhus er billedligt talt bygget op som en (højre) hånd hvor 
håndroden er Aarhus og lillefingeren linje 17 til Studstrup, og ringfingeren 
går til Skødstrup hvor alle servicefunktionerne findes..
Hvor svært kan det være at forbinde disse to fingerspidser?

Nu ved jeg, der er nogen der vil sige, at en sådan ny rute skal være 
selvfinansieret.
Det mener jeg bestemt ikke kan være rimeligt, når det er Aarhus 
kommune, der er skyld i at Studstrup er blevet til et parallelsamfund 
adskilt fra det fællesskab, man skulle være en del af.

Der er nu 278 borgere, der venter på, at der er politikere i Aarhus 
kommune, der har lyst til at sætte deres fingeraftryk på en integreret 
infrastrukturen i 8541.

Studstrupværkets Miljøteknikker er gjort bekendt med dette projekt. En 
del af deres ca.100 medarbejdere kunne måske med fordel tage bussen i 
stedet for egen bil. 

Jeg kan imidlertid ikke rigtig se nogen Studstrupværk effekt på 
resultaterne af undersøgelsen.
Jeg kan til gengæld se for mig en eldrevet bus med Ørstednavnet på 
siden, og gratis strøm på motoren. 



278 borgere savner en direkte busforbindelse mellem 
Studstrup og Løgten- Skødstrup

En herboende pensioneret chauffør fra Aarhus sporveje har kørt den del 
af ruten igennem som omhandler Studstrup - Skødstrup retur, som vist på 
kortet nedenfor.
Ruten er gennemkørt på godt 19 min incl. simulerede stop

De mest attraktive mål for en busforbindelse mellem Studstrup og 
Skødstrup er:
86 til Letbanen ……………………………………(8 min i bus fra Studstrup)
58 til Fakta på Ny studstrupvej …………………(6 min i bus fra Studstrup)
41 til Skødstrup Lægepraksis…………………..(8 min i bus fra Studstrup)
40 til Midt trafiks busstop på Grenåvej…………(6 min i bus fra Studstrup)
26 Daglig brugsen………………………………..(8 min i bus fra Studstrup)
25 Skødstrup Bibliotek
18 Midtpunktet
15 Skødstrup Kirke
15 Skødstrup Fysioterapi
12 Skødstrup Skole
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11 Lokalcenter Rosenbakken
8 Skødstrup Sognegård
4 Ungdomsklubben
4 Nordea hæveautomat
3 Skødstrup forsamlingshus

Mit forslag kunne være en totrinsløsning hvor der startes med Skødstrup 
og senere suppleres med Løgten

De mest attraktive mål for en busforbindelse til Løgten er:
39 Apotekerudsalg
37 Super-Brugsen
36 Netto
26 Butikstorvet
23 Bager i Løgten
19 Tandlæge
21 Fitness center
16 Frisør
7 Djursland Bank

De mest attraktive mål for en busforbindelse til Studstrup set fra Løgten 
Skødstrup er:
12 Studstrup strand
12 fodboldbanerne
7 Den integrerede institution Studsen               
4 Studstrupværket

Undertegnede står gerne til rådighed med supplerende oplysninger

mvh
Poul Bechager Pedersen
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