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Høring vedr. buskørsel i postnummer 8541 

Da den aktuelle høring og svarmuligheder på Midttrafik.dk ikke tillader mulighed for dialog til 

linjeomlægning og maksimalt 600 karakter til beskrivelse heraf fremsendes derfor dette høringssvar. 

 

Studstrup og Skødstrup-Løgten er i dag to lokalsamfund vi ønsker bedre integreret end i dag, hvor de er 

adskilt ved en manglende busforbindelse, så borgere uden bil i Studstrup ikke kan benytte læge, bibliotek, 

lokalcenter, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder m.m. i Skødstrup – Løgten. Omvendt vil vi gerne, at 

borgere uden bil i Skødstrup – Løgten kan besøge skov og vand i Studstrup samt de unge der spiller fodbold 

på Studstrup Idrætsanlæg har et alternativ til forældres kørsel og cyklen. 

 

Der er ved udstykning på Løgten Østervej og ny lokalplan undervejs med tilkørsel fra Lauritshøj 

efterhåndende rigtig mange indbyggere på Ny Studstrupvej, der også med fordel vil kunne benytte en bus, 

der køre mellem Studstrup og Skødstrup via Ny Studstrupvej for at komme til Aarhus. 

Vi er bekendt med, at der tidligere har været ønsker om en dedikeret linje mellem vores lokalsamfund, der 

ikke var realistisk, men sidenhen er vores lokalsamfund vokset meget og vi er i dag over 8000 borgere og i 

fortsat vækst i postnummer 8541, der deles af Skødstrup-Løgten og Studstrup. 

Vi ønsker en dialog, hvor vi kan drøfte mulighederne for enten en forlængelse af linje 17 fra Studstrup via 

Skødstrup til Løgten og måske få endestation der eller retur og benytte den eksisterende endestation i 

Studstrup. Alternativt kan linje 100 engang imellem køre via Ny Studstrupvej og Skovlundvej – en omvej der 

i praksis kun tager få minutter ekstra, men kan betyde rigtigt meget for borgernes brug af offentlig trafik i 

8541 og til og fra Aarhus. 

Jeg håber der er interesse for en dialog med os herom. På forhånd tak! 
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