
Indstilling fra Skødstrup Fællesråd til anlægsprogrammet for 2015 
 

 

 

Udarbejdet af Steen Hermansen, formand for Skødstrup Fællesråd Den 15. oktober 2014 

Projekter som Skødstrup Fællesråd ønsker til anlægsprogrammet 2015 er angivet nedenfor i prioriteret 

liste. Hvor der i forvejen er et projektnummer hos Aarhus Kommune er det angivet. Bemærk tidligere 

fremsendte forslag nr. 2, 6 og 11 mangler registrering på Kommunes liste fra den 26. september 2014. 

 

Nr. Beskrivelse Projekt nr. 

1 Etablering af trafikdæmpning på Grenåvej ved Skødstrup Skole 

Omtalt som signalanlæg Grenåvej / Rosenhaven i skolevejsanalysen. Der er behov for 

sikker fodgængerovergang / trafikdæmpning på Grenåvej ved Skødstrup Skole, da 

mange elever bor øst for Grenåvej og derfor skal over Grenåvej på deres skolevej. 

Optimalt bør det etableres som en strækning som torveløsningen i Løgten 

(Skolevejsanalyse 2010 ‐ Skødstrup Skole ‐ projekt 35.1). 

 

882 

2 

 

Etablering af bedre trafikafvikling ved Grenåvej – Ny Studstrupvej 

Nuværende T‐kryds har helleanlæg, der er placeret forkert. Der er kraftig udvidelse af 

nye boligområder langs med Ny Studstrupvej til Studstrup og etableret en ny Fakta i 

lokalplan 919 som giver en øget trafik, hvor der er behov for forbedring af T‐kryds. 

 

 

3 

 

 

Etablering af stisystem for sikker skolevej ved ny tunnel under jernbane 

Ny udstykning af 139 nye villaer ved Løgten Østervej (Lokalplan 908) indeholder 

gangbro over bane som etableres som tunnel løsning med rampe for flere brugere 

heraf. Hertil ønsker vi et sammenhængende stisystem på hele østsiden af 

jernbanestrækningen fra Hjelmagervej til Ny Studstrupvej som vil give hele øst delen 

af Skødstrup og Løgten en mere sikker skolevej. 

 

998 

4 

 

 

Hastighedsnedsættelse på Grenåvej ved Skødstrup Kirke 

Ønsker etableret fartdæmpende 40 km/t. zone. 

Helleanlæg ved Skødstrup Kirke for nedsættelse af hastigheds zone og etablering af 

fodgængerovergang. Optimalt bør det også etableres som torveløsningen i Løgten. 

 

849 

5 Hastighedsnedsættelse fra syd af Skødstrupvej / Bondehaven 

Ønsker etableret fartdæmpende foranstaltning ved indkørsel til byzone. 

911 

6 Hastighedsnedsættelse på Bondehaven ved Tronkærgårdsvej 

Der er behov for en hastighedsnedsættelse midt på Bondehaven som samtidig kan 

sikre de bløde trafikanter kan komme over vejen forsvarligt. Nuværende helleanlæg 

på Bondehaven ved Tronkærgårdsvej er ikke optimalt etableret og asfalt omkring skal 

udbedres, så udbedring heraf samt etablering af et fartbump her vil være ideelt. 

 

 

 

7 Etablering af 40 km/t, fodgængerovergang og ubetinget vigepligt i Studstrup 

Studstrup Borgerforening ønsker hele deres by til 40 km/t. Fodgængerovergang i T‐

kryds på Studstrupvej ved institutionen Studsen og Præstekravevej samt ubetinget 

vigepligt på sideveje til Præstekravevej. 

 

NY 

8 Grenåvej nr. 754 til Vosnæsvej. Projektstrækning 2 og 3 

Område 2a = nr. 754‐776, område 2b = nr. 776‐810 og område 3 = 810 til Vosnæsvej. 

507 

9 

 

Grenåvej, rundkørsel ved Vosnæsvej. Område 4. 

Rundkørsel ved Vosnæsvej. 

521 

10 Tilkørsel til Djursland Motorvejen ved Skødstrup 

Hele 8541 området benytter udkørsel mod syd via rundkørsel ved Djursland Motorvej. 

Etablering af direkte vognbane for adgang til motorvej. På grund af stort antal billister 

fra Djursland kører fra på afkørsel ved Skødstrup er det svært for billister fra 

Skødstrup, at kører ind i rundkørsel og der opstår nemt en længere kø i myldertiden. 

 

NY 

11 Etablering af bedre trafikafvikling ved udkørsel til Kirkeholtvej (landevej 587) 

Hele 8541 området benytter udkørsel mod nord via T‐kryds Segaltvej og Kirkeholtvej. 

Der er også farlige trafikale forhold fra Hornslet via Løgtenvej til Kirkeholtvej. Den 

optimale løsning vil være etablering af en sammenhængende løsning med en ny 

rundkørsel. 

 

 

 

 


