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Etablering af bro over Grenåbanen i forbindelse med lokalplan 908 

Vi forstår der aktuelt er en usikkerhed omkring anskaffelse af areal for etablering af en gangbro over 

Grenåbanen fra lokalplan 908 i Skødstrup. 

 

Vi må bede jer prioritere etableringen af en forbindelse mellem det nye boligområde og Grenåvejen højt. 

Det vil være ganske utilfredsstillende for de grundejere, som etablerer sig i det nye boligområde, at de ikke 

får den forbindelse til skole- og sportsområdet, som er lovet dem i lokalplanen. Der er ingen tvivl om, at det 

er kommunens pligt at etablere denne forbindelse. Det blev så sent som til vort borgermøde den 31. 

oktober 2013 generelt drøftet på mødet og specifikt drøftet med både Rådmand Bünjamin Simsek og med 

Borgmester Jakob Bundsgaard. 

 

Vi vil anbefale, at der ikke udbydes flere grunde før der er fundet en løsning eller før der fra kommunens 

side er givet tilsagn om en eventuel anden løsning, som omtales nedenfor, eller tilsagn om at en 

ekspropriation vil blive sat i gang. 

 

Alternativt løsningsforslag til forbindelse 

Hos Skødstrup Fællesråd har vi drøftet den mulighed, at en gangbro over Grenåbanen i stedet kunne 

erstattes med en gangtunnel under banen. Den kunne etableres ud for Violskrænten under Grenåbanen til 

lokalplan 908. Derved kunne man undgå alle vanskeligheder med at lægge sti gennem privatejet område, 

ligesom man kunne etablere en bedre forbindelse til skole- og lokalcenterområdet, så cyklende og gående 

med barnevogne let kan passere banearealet.  

 

Da det er tanken, at der skal være en forbindelse nordud langs banearealet på østsiden af banen, som skal 

lede gående og cyklende udenom Grenåvejen, vil en tunnelløsning være meget bedre og blive brugt af 

mange.  Alternativt vil en bro med rampe være bedre end den oprindelig forslået gangbro, da vi ikke tror de 

mange børn der cykler i vores lokalområde vil benytte en besværlig stejl bro, hvis de skal trække cyklen på 

en stejl besværlig trappe. 

 

Passagen af Grenåvej ud for Rosenbakken og Rosenhaven er prioriteret højt ved forslag til anlægsprogram 

hos Trafik og Veje, idet vi ønsker et overgangsområde her i lighed med, hvad der er etableret ved Løgten 

Midt og ved vores nye idrætsanlæg Midtpunktet på Bondehaven. Det er derfor i vores største interesse der 

på sigt laves en helhedsløsning, der kan give alle borgere der bor øst for Grenåbanen en sikker vej til skole, 

bibliotek og idrætsfacilliter m.m. 
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Vi vil bede jer vurdere muligheden for etablering af en tunnel og den eventuelle meromkostning der er 

herved kan så måske opveje den udgift der er til køb af jord på den vestlige side af Grenåbanen. 

 

Vi vil gerne orienteres om jeres holdning til en sådan løsning og vores ønske om en afklaring af forbindelse 

før der sælges flere byggegrund i lokalplan 908. 
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