
Høringssvar vedr. buslinje 22. 

Undertegnede beboer på Kornmodsbakken indgiver hermed min protest imod planen om at 
nedlægge busringlinjen (”22”). 

Kornmodsbakken har haft bus forbi området i over 40 år – først linje 3, senere linje 16, og nu, siden 
2016, ringlinjen 22, der dengang blev indført som en slags ”plaster på såret” for at lappe på 
skaderne efter nedlæggelse af en række buslinjer i en hel del lokalområder rundt omkring i Aarhus. 
Disse nedlæggelser var konsekvensen af, at letbanen overskred budgetterne med hundreder af 
millioner kroner – selv om letbanen på ingen måde kom i nærheden af disse nedlagte buslinjer, så 
den dermed kunne have afhjulpet den manglende lokale busbetjening. 

Det er trist, at Hasle, der langt fra er noget socialt eller rigt område, nu trues af byrådet med at blive 
frataget en vigtig offentlig transportmulighed – endda samtidig med, at byrådet også pønser på at 
nedlægge et vigtigt socialt og læringsmæssigt center, Hasle Bibliotek. Sådan noget kan give 
anledning til at betragte byrådet som nogle, der finder det helt OK at overveje udgifter til 
kommunale skattebetalte vagtværn på Aarhus Ø - byrådets ”kæledægge” og prestigeprojekt – men 
vil lade et område som Hasle i stikken og endda yderligere drastisk nedprioritere vores forstad, 

Buslinje 22 er, som ovenfor beskrevet, en lang ringlinje, der traverserer mange lokalområder. Det er 
derfor klart, at med en så lang linje vil der være steder, hvor belægningen er sparsom, og modsat 
strækninger, hvor mange benytter bussen. At tage en gennemsnitlig belægning som begrundelse for 
at nedlægge linjen, som sparekataloget nævner, er derfor direkte irrelevant.  

Det er min klare opfattelse, at der er mange beboere i den nordlige del af Hasle, der benytter linjen 
– ikke blot os på Kornmodsbakken, men også vores naboområde Kalenderkvarteret - altså en hel del 
ældre og/eller gangbesværede mennesker, der er afhængige af bussen. Og herudover også børn, der 
i et vist omfang benytter linje 22 til og fra skole. 

Buslinjen er endvidere den eneste, der forbinder vores del af Hasle med Hasles naturlige midtpunkt, 
Hasle Torv. I en tid med økonomisk krise p.g.a. inflation og høje energiomkostninger, vil dette, 
gennem reduceret kundegrundlag, kunne give yderligere risiko for butiksdød i forretninger, cafeer, 
take away, apotek, osv. på torvet, samt reducere beboernes mulighed for at handle lokalt. 

Vi har i Aarhus – og hele verden - meget fokus på miljø, ressourcer og bæredygtighed, hvorfor det 
er helt uacceptabelt, at byrådet nu vil foretage en yderligere nedprioritering af den kollektive 
transport, med de konsekvenser, dette vil få med øget privatbilisme. Byrådet skulle langt hellere 
opprioritere kollektiv transport, for at udvise anstændighed og ansvarlighed!  

Og fastholder byrådet at nedprioritere den kollektive transport, burde dette også langt hellere ske 
ved besparelser på letbanen, der ufortrødent får lov til at suge hundredevis af millioner af 
skattekroner til sig til at dække sit underskud. På trods af, at letbanen oplever den ene efter den 
anden skandaløse driftsnedlæggelse - sne på skinnerne, manglende reservedele/-tog osv… 

Jeg håber derfor, at byrådet vil lade linje 22 fortsætte, i det mindste i den nuværende linjeføring og 
dækning, men gerne med yderligere afgange i weekenderne, hvor der kun er få ture. 

Hvis dette ikke – på trods af al fornuft - ikke kan imødekommes, vil der være et uomgængeligt 
behov for et alternativ. Dette kunne – som foreslået i et separat høringssvar fra en af mine genboere 
– være i form af at lade en del af buslinje 2A’s afgange gå fra Herredsvej ned ad Fjældevængets 
busvej og Haslegårdsvej og tilbage op til Ringvejen og ligeledes i modsat retning – en sådan 
omlægning vil kun forøge 2A’erens nuværende linjeføring med få hundrede meter. 


