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

Afg. kl. 5.45 og 15.47 nedlægges pga. lav benyttelse.
Afg. kl. 18.10 ændres til Flexbus pga. lav benyttelse.
Flexbus afg. kl. 10.10 og 21.10 på søndage nedlægges pga. lav
benyttelse.
På skolefridage vil der fremover tilbydes 2 morgenture og 2 ture
middag/eftermiddag. Øvrige ture nedlægges på skolefridage pga. lav
benyttelse. Derudover tilbydes der 3 Flexbus ture.
Ture om formiddagen vil fremover få følgende ruteforløb: SilkeborgResdal-Serup-Lemming-Nisset-Sejling-Silkeborg.
Ture om eftermiddagen og på lørdage vil fremover få følgende
ruteforløb: Silkeborg- Sejling-Nisset-Lemming-Serup-Resdal-Silkeborg.
Der vil derved ikke være dobbbeltbetjening af Lemming/Nisset på ture
uden folkeskoleelever. Holmgårdevej betjenes ikke på disse ture.
Tur kl. 12.30 betjener ikke længere College360/Kejlstrupvej, da der
ingen officiel mødetid er på dette tidspunkt.
Flexbus ændret til at betjene færre stoppesteder i Silkeborg by, Resdal
og Skægkær.
Køreplanen opdeles i skoledage og skolefridage.
Mindre tilpasninger i køretid og afgangstider.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 10 høringssvar.
1) Ønske om øget betjening (1 høringssvar)
2) Utilfredshed med ændringsforslaget (9 høringssvar)
3) Justering af køretider (1 høringssvar)

Sagsbehandling

Ad 1)
1 kunde ønsker direkte forbindelse fra Sejling til midtbyen til mødetid
kl. 8.00.
Rute 31 afgår fra Sejling kl. 7.12 med skifte i Skægkær til rute 60.
Alternativt er der 1,2 km til Skægkær, hvor der er flere rejsemuligheder
med rute 60/960X, når der ikke er forbindelser med rute 31.
Det er desværre ikke muligt at lave direkte rejsemuligheder med rute
31 om morgenen, da den på dette tidspunkt fungere som skolebus til
Skægkærskolen.

Ad 2)
8 kunder ønsker at bibeholde afg. 15.47. 1 kunde ønsker at afg. evt.
bliver fremrykket til 14.45
1 kunde ønsker at bibeholde afg. 18.10.
1 kunde er utilfreds med at afgange bliver nedlagt og ønsker alle
afgange erstattet af Flexbus.
Fremrykkelsen af afg. kl. 15.47 vil betyde at mange
uddannelsessøgende ikke vil have mulighed for at benytte afgangen.
Afg. 18.10 fastholdes som Flexbus, der vurderes at være tilpasset
kundegrundlaget.
Ad 3)
Kornmod Realskole ønsker ankomst til Silkeborg ca. 8.00 og afgang ca.
14.45.
Om morgenen er der planlagt forbindelse mellem rute 31 og 60 med
ankomst kl. 7.41 i Silkeborg.
Om eftermiddagen er der ligeledes planlagt forbindelse med rute 60 kl.
15.10 og videre forbindelse med rute 31 i Skægkær.

Beslutning

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at fastholde
høringsforslaget.

