Behandling af høringssvar
31 Lemming – Serup – Skægkær - Silkeborg
Høringsforslag

Overtager betjeningen af Resdal Bakke fra rute 32 på afgangene kl.
14.15 og 15.35 i stedet for dobbeltbetjening af Lemming/Nisset.
Resdal Bakke betjenes efter Serup.
Betjening af Resdal Bakke med afgang fra Skægkærskolen kl. 16.40
udgår, da de tidligere afgange dækker de 2 ringetider.
Ny tur kl. 15.45 fra Silkeborg der tilbyder endnu en mulighed for
pendlere og andre rejsende. Korrespondance med rute 60 fra Silkeborg
i Skægkær.
Afgang kl. 14.15 fra Silkeborg senerelægges med 6 min., så der opnås
korrespondance med rute 60 fra Silkeborg/Silkeborg Gymnasium i
Skægkær.
Midttrafik har efterfølgende vurderet at der ikke er behov for denne
ændring, da elever fra Silkeborg Gymnasium kan benytte rute 313 og
skifte på Ansvej til rute 31.

Økonomi og fakta

Folkeskoleelever til Resdal Bakke vil få 14 min. længere transporttid om
eftermiddagen.
Passagertal fra 2016 viser, at:
- gennemsnitligt 0,2 passagerer benyttede afg. kl. 14.22 fra
Skægkærskolen-Resdal Bakke og 2,2 til Resdal.
- gennemsnitligt 0,6 passagerer benyttede afg. kl. 15.32 fra
Skægkærskolen-Resdal Bakke og 3,8 til Resdal.
- gennemsnitligt 0 passagerer benyttede afg. kl. 16.40 fra
Skægkærskolen-Resdal Bakke/Resdal.
Folkeskoleelever til Serup vil få 12 min længere transporttid, da de skal
benytte rute 32 i stedet for.
Der er ingen dobbeltbetjening af rejsende fra Lemming/Nisset på 2
afgange, dog viser tællinger ingen rejsende her.
Passagertal fra 2016 viser, at:
- gennemsnitligt 0,5 passagerer benyttede afg. kl. 16.40 fra
Skægkærskolen-Serup. Disse passagerer henvises til rute 31 med
afgang fra Skægkærskolen 16.00 eller 16.55.
Ny tur kl. 15.45 fra Silkeborg er tilpasset korrespondance med rute 60 i
Skægkær, hvor elever fra Silkeborg Gymnasium og Teknisk skole kan
komme hurtigt videre til Lemming/Nisset. Elever fra Silkeborg
Gymnasium havde tidligere en rejsetid fra kl. 16.29-17.13, denne bliver
markant forbedret til kl. 15.40-16.08.
Denne nye tur bevirker også at der endnu en afgang fra Silkeborg, så
der nu er tæt på times drift.

Afgang kl. 14.15 senerelægges med 6 min., så der opnås
korrespondance med rute 60 fra Silkeborg Gymnasium og Teknisk
skole. Som konsekvens må folkeskoleelever fra Skægkærskolen vente
yderligere 6 min. med at komme hjem. Herudover er der passagerer
med fra Silkeborg mod Lemming/Nisset, bl.a. elever fra Handelsskolen.
Passagertal fra 2016 viser, at:
- gennemsnitligt 28 passagerer benyttede afg. kl. 14.15 fra Silkeborg.
Heraf er 17,4 elever fra Skægkærskolen.
Høringssvar

Midttrafik har modtaget 7 høringssvar.
1) Ønske om tilføjelse af stoppested i publikumskøreplanen (1
høringssvar)
2) Ønske om ændret ruteføring (1 høringssvar)
3) Ønske om øget betjening (3 høringssvar)
4) Ønske om betjening af Lemming Friskole (3 høringssvar)
5) Ros af høringskøreplan (1 høringssvar)

Sagsbehandling

Ad 1)
Stoppested tilføjes i publikumskøreplanen.
Ad 2)
1 kunde ønsker at afg. kl. 6.28 fortsætter til Silkeborg i stedet for
korrespondance til rute 60.
Midttrafik vurderer at 1 busskifte er acceptabelt.
Ad 3)
1 kunde fra Nisset ønsker betjening tilrettelagt så elever kan være i
Silkeborg til mødetid kl. 8.15 og fri kl. 14.30.
Rute 31 afgår kl. 7.05 fra Nisset og ankommer til Silkeborg kl. 8.04
med skift i Skægkær til rute 60.
Rute 60 afgår kl. 15.10 fra Silkeborg og ankommer til Nisset kl. 15.44
med skift i Skægkær til rute 31.
Midttrafik vurderer at de planlagte afgange opfylder behovet og at 1
busskifte er acceptabelt.
1 kunde ønsker øget betjening aften og weekend.
1 kunde ønsker øget betjening med Flexbus om aftenen fra Silkeborg til
Lemming.
Ad 4)
2 kunder ønsker betjening af Lemming Friskole omkring kl. 14.00
mandag-torsdag.
Der er afgang fra Lemming kl. 14.46. Denne afgang er tilpasset
Skægkærsskole, hvorfor det ikke også er muligt at tilpasse til Lemming
Friskole.
1 kunde ønsker betjening fra Resdal til Lemming Friskole morgen og
eftermiddag.

Det vurderes ikke at være muligt at imødekomme ønsket indenfor de
nuværende bindinger og økonomiske rammer.
Ad 5)
Silkeborg Gymnasium udtrykker ros til alle aktører i forbindelse med
høringskøreplanerne.

Beslutning

Silkeborg Kommune har besluttet at Resdal/Serup/Resdal Bakke
betjenes før Lemming/Nisset på de 2 eftermiddagsafgange med
skoleelever. Elever til Lemming/Nisset kan vælge at tage med bussen til
Resdal eller gå til stoppestedet på Skægkærvej og tage bussen efter
den har betjent Resdal, 15 min. senere.
Udover dette fastholdes den nye tur kl. 15.45.

