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Behandling af høringssvar
110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg
Høringsforslag

Udvalgte afgange får ruteforløb via Them.
Følgende afgange kører via Them på hverdage:
• Afgang kl. 7.42 og 16.47 fra Horsens
• Afgang kl. 13.13 og 16.12 fra Silkeborg
Følgende afgange kører via Them på lørdage:
• Afgang kl. 7.39 og 12.29 fra Horsens
• Afgang kl. 8.55, 13.55 og 16.25 fra Silkeborg
Følgende afgange kører
• Afgang kl. 10.53
• Afgang kl. 12.10
• Afgang kl. 13.23

via Them på søn- og helligdage:
og 15.53 fra Horsens
og 14.38 fra Silkeborg
fra Horsens kører helt til Silkeborg via Them

Herudover indsættes en ekstra afgang fra Brædstrup til Silkeborg med
ankomst kl. 6.06 på hverdage. Der er desuden foretaget mindre
justeringer i afgangstider.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 2 høringssvar, herunder 1 høringssvar fra
Kornmod Realskole
1) Tilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)
2) Ønske om ekstra afgang (1 høringssvar)
3) Ønske om bedre tilpasning til ringetider (1 høringssvar)

Sagsbehandling

Ad 1)
1 kunde er tilfreds med høringsforslaget.
Ingen videre sagsbehandling nødvendig.
Ad 2)
1 kunde ønsker senere afgang mellem Brædstrup og Silkeborg.
Betjeningsomfanget mellem Silkeborg og Brædstrup er vurderet i
forbindelse med udarbejdelsen af Silkeborg Trafikplan. Silkeborg
Kommune har øget antallet af afgange mellem Silkeborg og
Brædstrup, og det vurderes ikke at være muligt at udvide yderligere
indenfor nuværende økonomiske ramme.
Ad 3)
Kornmod Realskole ønsker bedre tilpasning til ringetider ved mødetid
kl. 8.15 og 14.30.

Rute 110 har bindinger både i Horsens, Brædstrup og Silkeborg. Ruten
har ankomst i Silkeborg om morgenen kl. 7.41, hvor der er tilpasning
med bybusserne og forbindelse til de øvrige uddannelser i Silkeborg.
Om eftermiddagen er der afgang fra Silkeborg kl. 13.13 og 15.09.
Disse er tilpasset, så elever fra andre uddannelser kan nå til stationen
inden afgang.
Ændres tidspunkterne, vil det have konsekvens for øvrige kunder,
Midttrafik vurderer derfor, at det ikke er muligt at justere
afgangstiderne i forhold til ønsket.
Beslutning

Høringsforslaget fastholdes.

