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Behandling af høringssvar
215 Vejle - Nr. Snede - Silkeborg
Høringsforslag

Der indsættes ekstra Flexbusafgange mellem Bryrup og Them på sønog helligdage.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 6 høringssvar
1) Ønske om flere afgange (4 Høringssvar)
2) Ønske om ændret afgangstid (2 Høringssvar)

Sagsbehandling

Ad 1)
2 kunder ønsker generelt flere afgange mellem Bryrup og Silkeborg.
En af disse ønsker timesdrift.
Midttrafik vurderer, at nuværende betjeningsomfang er tilpasset
kundegrundlaget, hvor nye afgange vurderes at have lav
kundebenyttelse.
Jf. servicemål i Silkeborg Trafikplan er betjeningen af Bryrup opfyldt.
1 kunde ønsker afgang fra Them med ankomst i Nørre Snede kl. 7.20.
Det er ikke muligt at indsætte en afgang med den ønskede ankomst til
Nørre Snede kl. 7.20 indenfor de nuværende ressourcemæssige
rammer for kørslen. Der er således ingen ledige busser på pågældende
tidspunkt, og der må henvises til afgangen kl. 6.14 fra Them med
ankomst i Nørre Snede kl. 6.38.
1 kunde ønsker generelt flere afgange mellem Them og Silkeborg.
Midttrafik vurderer, at nuværende betjeningsomfanget er tilpasset
kundegrundlaget, hvor nye afgange vurderes at have lav
kundebenyttelse.
Jf. servicemål i Silkeborg Trafikplan er betjeningen af Them opfyldt.
Ad 2)
1 kunde ønsker afgang kl. 8.53 fra Bryrup afgår 10-15 minutter
tidligere af hensyn til sen mødetid på uddannelse i Silkeborg.
Afgangen har andre bindinger undervejs, som ikke vil kunne
overholdes, hvis afgangen flyttes. Afgangen fastholdes.
1 kunde ønsker bedre tilpasning til ringetid ved Tørring Gymnasium kl.
13.55 mod Vejle.
Rute 215 har bindinger i både Silkeborg, Nørre Snede, Tørring og
Vejle, og har forbindelse med rute 116 i Nørre Snede. Det er desværre

ikke muligt at flytte afgange uden det har større konsekvenser for
øvrige kunder. Afgangen fastholdes.

Beslutning

Høringsforslaget fastholdes.

