Behandling af høringssvar
13 Herning – Haderup - Skive
Høringsforslag

Afgang fra Herning kl. 13.15 foreslås ændret til kl. 13.30.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 10 høringssvar
1) Justering af tider (6 høringssvar)
2) Flere afgange via Feldborg (2 høringssvar)
3) Bruger bussen Herning-Feldborg kl. 14.20
4) Bruger rute 13 og skal videre med rute 940X

Sagsbehandling

Ad 1) Midttrafik justerer, hvis det skal ske uden konsekvenser for øvrige
bindinger på rute.
Ad 2) Det ene høringssvar handler om flere hjemkørsler fra Haderup
Skole mod Feldborg. Dette ønske bliver sagsbehandlet under rute 140,
som i forvejen betjener strækningen Haderup-Feldborg og kører med
skoleelever.
Det andet høringssvar handler om flere forbindelser via Feldborg i
begge retninger for forbindelser mellem Vridsted og Haderup/Feldborg.
Der er tale om skoleelever fra Fly/Vridsted, som går på Feldborg Skole.
Den nuværende kørsel via Feldborg er tilpasset ungdomsuddannelserne
i Herning efter ønske fra Herning Kommune. Ønske om flere
forbindelser via Feldborg er blevet behandlet foregående år og er ikke
blevet imødekommet. Der henvises til foregående års sagsbehandling.
Herning Kommune bliver orienteret om de indkomne høringssvar til
mere kørsel via Feldborg.
Ad 3) Til orientering. Ikke planer om ændringer.
Ad 4) Bruger den afgang, der er foreslået senerelagt. Kunden mister
videre forbindelse med rute 940X, eller får en times ventetid hvis
forslaget om en senerelægning implementeres. Som følge her af
foreslår Midttrafik, at afgangstiden fra Herning kl. 13.15 fastholdes.

Beslutning

Region Midtjylland har besluttet at følge Midttrafiks forslag om ikke at
ændre køreplanen jf.” Ad 4”.
Ad 1) På grund af forbindelser med tog i Skive er det ikke muligt at køre
senere på afgang fra Herning kl. 6.25 og fra Skive kl. 8.00.
Det er heller ikke muligt at tilpasse rute 13 med ringetiderne på
Haderup Skole, Feldborg Skole og skolen i Vridsted, da rute 13 har
bindinger i både Herning og Skive om eftermiddagen.

