Behandling af høringssvar
28 Holstebro - Haderup - Viborg
Høringsforslag

Høringssvar

Betjener ikke Haderup Skole om eftermiddagen.
Derudover mindre minutjusteringer.
Midttrafik har modtaget 5 høringssvar.
1.
2.
3.
4.
5.

Sagsbehandling

Ønske om ændret ruteføring (3 høringssvar)
Ønske om ekstra afgange (2 høringssvar)
Ønske til justering af afgangstidspunkt (2 høringssvar)
Utilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)
Kommentar til trafikale forhold (1 høringssvar)

Ad 1)

a. Ønske om at rute 28 betjener Vridsted og Vroue mod Viborg
om morgenen og mod Holstebro om eftermiddagen.
På afgangen mod Viborg kl 6.15 er der i gennemsnit omkring
5 passagerer i bussen mellem Hagebro og Sjørup, der vil få
forlænget deres rejsetid med omkring 8 minutter. Om
eftermiddagen er der på afgangene kl 15.35 og 16.03 fra
Viborg gennemsnitligt hhv. 5 og 4 kunder, der vil få længere
rejsetid. Hvor mange af disse kunder, der står på/af i
Hagebro eller Sjørup for at komme fra/til Vridsted eller Vroue
kan ikke siges.
Det er muligt at efterkomme ønsket gennem en udvidelse af
køretiden.
b. Ønske om at dubleringsbussen om morgenen efter ankomst
til Holstebro Trafikterminal fortsætter ud til skolerne.
I dag ankommer rute 28 på Holstebro Trafikterminal kl 7.30
og der afgår busser til Døesvej hhv. kl 7.30, kl 7.35, kl 7.37,
kl 7.39 og kl 7.40, så det vurderes at der ikke er behov for
ekstra

Ad 2) Ønske om ekstra afgange om aftenen og i weekenden..
Det er muligt at efterkomme ønsket gennem en udvidelse af
køretiden.
Ad 3) Midttrafik efterkommer ønsket om minutjusteringer, såfremt det
ikke har konsekvenser for rutens øvrige bindinger.
Ad 4) Utilfredshed med at Haderup Skole ikke længere betjenes om
eftermiddagen.
Rute 28 kører fra Haderup Skole kl 14.42, men eleverne har fri
hhv. kl 14.15 og kl 15.15, hvilket betyder at afgangen i
gennemsnit bliver benyttet af én elev hver anden dag.
Det er ikke muligt at tilpasse køreplanen i retningen mod
Holstebro, så det passer med skolens ringetider.

Det er muligt gennem en udvidelse af køretiden at betjene
Haderup Skole i retningen mod Viborg til begge ringetider om
eftermiddagen.
Ad 5) Orientering om at der er rettet ønske om vigeplads ved Mønsted
Skole i østgående færdselsretning.
Rute 28 betjener ikke Mønsted Skole, så det er ikke relevant i
forhold til rutens køreplan.
Beslutning

Ad 1)

a. Region Midtjylland kan ikke tilslutte sig udvidet kørsel.

Ad 2) Region Midtjylland kan ikke tilslutte sig udvidet kørsel.
Ad 1)
a. Ønske om flyt af eksisterende afgange fra Viborg, så Haderup
Skole kan betjenes til ringetiden kl 15.15.
Afgangen kl 14.05 kan maksimalt senerelægges med 10
minutter, da den efterfølgende tur fra Holstebro ikke kan
senerelægges. Dette vil betyde at bussen ville være ved
Haderup Skole kl 14.52, hvilket er for tidligt.
Afgangen kl 15.35 fra Viborg kan ikke tidligerelægges, da den
afventer elever fra ungdomsuddannelserne.
b. Ønske om minutjusteringer så Viborg bybusser og rute 28 ikke
ankommer ved stoppestedet på Holstebrovej ved Viborg
Storcenter samtidig om eftermiddagen, da det giver trafikale
udfordringer.
Rute 28 og bybusserne er ikke planlagt til at være ved
Holstebrovej samtidig, men varierende forsinkelser kan gøre at
busserne mødes derude utilsigtet. Da linje 2 ankommer ved
stoppestedet hvert kvarter er det svært at lægge tiderne, så det
sikres at de ikke er der samtidig, når forsinkelser varierer
dagligt.

